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Кратенки 

СЗМИР (ARYSE) – Социјално зајакнување на млади изложени на ризик (At Risk Youth Social 
Empoverment) 

ПНД (CFJ) – правда наклонета (пријателски настроена) кон децата (Child Friendly Justice)  

ГО (CSO) – граѓанска организација (Civil Society Organization) 

ДМКЗ (CYCL) – деца и млади во конфликт со законот (Children and Youth in Conflict with Law)  

ЕУ (EU) – Европска Унија (European Union)  

КИТ (ICE) – контакти во итни случаи (In the Case of Emergency contacts)  

МП (JJ) – малолетничка правда (Juvenile Jiustice) 

МЛС (JDLs) – малолетници лишени од слобода (Juveniles deprived of their Liberty) 

МВКО (MACR) – минимална возраст за кривична одговорност (Minimum age of criminal 
responsibility)  

МС (MoC) – меморандум на соработка (Memorandum of cooperation) 

МE (M&E) – мониторинг (следење) и евалуација (Monitoring & Evaluation) 

НВО (NGO) – невладина организација (Non-governmental organization) 

ООН, ОН (UN) – Организација на обединетите нации (United Nations)  

ЗБ (WB) – Западен Балкан (Western Balkans) 
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Овој Прирачник за ГО за работа со младите и децата во конфликт со законот во Западен Балкан е 
дел од поширокиот проект за социјално зајакнување на млади изложени на ризик – СЗМИР, 
финансиран од ЕУ1. Координаторот на овој проект во траење од речиси 4 години (1 јануари 2016 г. 
– 30 септември 2019 г.) е НВО Јувентас од Црна Гора, додека партнери на проектот се АРСИС – 
Социјална организација за поддршка на младите од Албанија, Асоцијација Маргина од Босна и 
Херцеговина, ХОПС од Македонија, НВО Лавиринт од Косово, Превент од Србија, Schüler Helfen 
Leben (SHL) фондацијата од Германија.  

Оваа група граѓански организации, кои имаат многугодишно искуство во поддршката на младите 
изложени на ризик за исклучување од општеството, се здружија за да ги подобрат политиките и 
практиката во институциите и во граѓанските организации во однос на работата со различни групи 
младинци. Во рамките на проектот, терминот „млади изложени на ризик“ ги вклучува следниве 
целни групи: млади и деца во конфликт со законот, млади и деца кои употребуваат дроги, млади кои 
живеат во семејства со историја на конфликт со законот и/или историја на употреба на дроги, деца 
и млади со искуство на улица, млади Роми и млади кои живеат во алтернативни начини на 
згрижување.  

Меѓу проектните активности е усвојувањето на општите препораки и заедничките стандарди за 
квалитет на социјалните услуги за ГО што работат со младите изложени на ризик за исклучување од 
општеството во државите од Западен Балкан, како и изработка на шест практични прирачници за 
услугите за дефинираните целни групи.  

Целта на овој Прирачник е да овозможи подобра заштита на децата и младите во конфликт со 
законот во регионот преку обезбедување услуги со висок квалитет и стандардизирани преку 
границите. Прирачникот е развиен врз основа на добрите практики во регионот и во светот, а 
истовремено е применлив во контекст на социјалниот, здравствениот, правниот систем и системите 
за згрижување во државите од Западен Балкан. Оваа публикација е усогласена со содржината на 
општите препораки и на стандардите за ГО што работат со млади изложени на ризик за исклучување 
од општеството, како и со останатите шест прирачници за услугите за останатите целни групи на 
проектот што беа развивани паралелно со овие.  

Главните поглавја на Прирачникот вклучуваат:  

» Поимник со дефиниции – ги наведува и ги дефинира главните термини користени во оваа 
публикација, што се тесно поврзани со децата и младите во конфликт со законот. 

» Преглед на состојбата во државите од Западен Балкан, меѓународни обврзувачки документи 
и национална правна рамка – презентирајќи ја моменталната состојба во регионот и за секоја 

 
1 EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG.   
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од државите одделно во однос на работата со млади и деца во конфликт со законот и 
правната рамка за ваквата работа.  

» Општи принципи и вредности – презентирани се принципите, вредностите и условите за 
однесувањето со конкретни објаснувања за младинските работници од ГО кои работат со 
деца и млади во конфликт со законот.  

» Типови услуги што ќе се даваат од ГО за децата и младите во конфликт со законот – 
претставен е детален преглед и опис на услугите што може да се даваат на децата и младите 
во конфликт со законот.  

» Процедури и упатства – презентирани се упатства развиени според примери од најдобрите 
практики во регионот и во светот, применливи во социјалниот, здравствениот, правниот 
систем и системите за згрижување на деца во државите од Западен Балкан со фокус врз 
специфична група млади и деца во конфликт со законот.  

» Заклучоци и препораки – претставени се главните заклучоци и препораки во однос на ГО 
што работат со млади и деца во конфликт со законот.  
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„Затоа што сите овие се наши деца. Сите ќе профитираме или ќе плаќаме за 
што и да е за она во што ќе прераснат.“ 
Џејмс Болдвин, писател 

Децата и младите во суштина се различни од возрасните на толку многу начини, што не сите се 
доволно разбрани и се ценети. Поради нивната возраст и незрелост, поради нивната ранливост и 
ограничените капацитети, поради фактот што тие сѐ уште се во формативната фаза од нивниот 
развој и се зависни од возрасните, реакцијата на постојниот правен систем и на целокупното 
општество кон малолетните прекршители нема да го има истиот предвиден ефект како што би го 
имал кај возрасните прекршители. Криминалната одговорност еволуира заедно со возраста на 
детето и детето не може да се третира како возрасен, но мора да се третира како личност која има 
свои права. Според тоа малолетничките правни системи не треба само да се фокусираат на 
природата на извршениот прекршок, туку исто така треба да водат сметка и за главните причини за 
тој прекршок и за посебните околности на детето за кое станува збор. Причините зошто децата и 
младите вршат прекршоци се различни, но ретко претставуваат намерен избор за стапување во 
конфликт со законот. Како правило, корените на малолетничките прекршоци лежат во неповолните 
услови – социјални, економски, културни итн. и од таа причина тие се повик за подобрување на 
ваквите движечки фактори за да се спречи, да се коригира или да се рехабилитира прекршочното 
однесување.  

Преку вградување на претходноспоменатите заклучоци, во текот на изминативе две децении 
меѓународната заедница усвои сеопфатни нормативни стандарди за заштитата на правата на децата 
во конфликт со законот. Одреден дел од инструментите бараат специјализиран малолетнички 
правен систем чувствителен на детските потреби и пристап на ресторативна правда. Стандардите 
наложуваат третманот на малолетниците да биде заснован на почитувањето на нивното 
достоинство, заштитата од дискриминација, владеењето на правото и најдобрите интереси на детето, 
истовремено обезбедувајќи значително учество и промовирајќи долготрајна реинтеграција во 
општеството.  

Од друга страна, пренесувањето на овие важни принципи во практиката и на теренот, сепак, многу 
заостанува. Точките на ранливост на децата и на младите не се третирани конзистентно со 
потребната чувствителност, па така прекршувањата на правата на детето остануваат многубројни, 
интервенциите често вклучуваат злоупотреба или се непропорционални, насилството е сѐ уште 
присутно во институциите и сѐ уште се чести казните што ги стигматизираат и дополнително ги 
маргинализираат овие деца и млади. Ваквите реакции не се во корист на развојот на детето. Исто 
така сѐ уште недостасуваат соодветни напори за превенција на криминал, поддршка за семејствата 
да развиваат безбедна средина и пристап до образование и работа за младите. Системот за 
кривичната правда на крајот се користи како замена за слабите или непостојните системи за заштита 
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на децата. Постојат уште многу начини на кои постојната средина поттикнува повторување на 
прекршоците наместо реинтеграција и рехабилитација, па според тоа многу се и полињата на кои 
треба да се подобри имплементацијата на меѓународните стандарди.  

 

 

 

 

Пристап до правда за деца – можност да се добие праведно и навремено решение за повреда на 
правата како што се дефинирани во националните и меѓународните норми и стандарди. Ги вклучува 
сите релевантни правни постапки и процедури што засегаат деца, вклучително и децата за кои има 
претпоставка, се обвинети или е потврдено дека го прекршиле кривичниот закон, деца жртви и 
сведоци или деца кои доаѓаат во контакт со правниот систем од други причини (во однос на грижата 
за нив, поради старателство или заштита). Ги опфаќа граѓанската, административната и кривичната 
сфера под национална надлежност, меѓународната надлежност и алтернативните и ресторативни 
механизми на разрешување спорови. За да се постигне овој пристап, потребно е да се земе предвид 
еволуцијата на зрелоста и сфаќањата на децата при користењето на своите прва. Потребно е правно 
зајакнување на сите деца за тие да можат да добијат пристап до релевантни информации и до 
ефективни решенија за да можат да ги бараат своите права.  

Административно задржување – лишување на детето од слобода додека се чека надлежниот орган 
да донесе конечна одлука за случајот на детето.  

Алтернативни санкции – кој било тип правна интервенција со која се избегнува лишувањето од 
слобода (затвор или затворена установа).  

Дете – секоја личност на возраст под 18 години. Достоинството на децата е исто како она на 
возрасните, но тие во оваа фаза од развојот имаат релативен капацитет за расудување, изразувањето 
и самоодбраната се основата за постоењето на автономен систем на правда за деца различен од оној 
за возрасните.  

Деца жртви и сведоци – сите лица на возраст под 18 години кои се жртви на криминално дело или 
сведоци на криминално дело независно од нивната улога при прекршокот или во правното гонење 
на наводниот престапник или групи престапници.  

Правда чувствителна кон децата – пристап во правниот систем што го балансира правото на детето 
на заштита и што ги зема предвид индивидуалните потреби и ставови на детето.  

Правда наклонета кон децата – правен систем што гарантира почит и ефективно остварување на 
сите права на децата на највисокото можно ниво имајќи ги предвид основните принципи и е во 
согласност со нивото на зрелост и на разбирање, како и со околностите на случајот. Правдата што го 

Поимник со дефиниции
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исполнува условот да е „правда наклонета кон децата“ е лична, достапна, соодветна за возраста, брза, 
посветена, адаптирана и фокусирана на потребите и на правата на детето, ги почитува правата на 
детето, вклучително и правото на соодветен процес, на учество во постапките и нивно разбирање, 
ги почитува приватниот и семејниот живот и интегритетот и достоинството.  

Систем на малолетничка правда што се придржува до правата на детето – систем на малолетничка 
правда што отсликува голем број принципи вкоренети во меѓународните стандарди и ги гарантира 
и ги штити правата на децата за време на процесите.  

Деца во контакт со законот – сите лица на возраст под 18 години во конфликт со законот, деца 
жртви и сведоци на криминал или деца кои можеби се соочиле со правниот систем како страни во 
правен процес, при определување старателство, грижа, заштита или наследство (деца странки во 
судски процес).  

Деца и млади во конфликт со законот – секое дете или младинец кој доаѓа во контакт со правниот 
систем како резултат на тоа да е под сомнение или да е обвинет за извршување прекршок или за кого 
е пресудено дека извршил прекршок. Во овој Прирачник, терминот „млади престапници“, „деца и 
млади во конфликт со законот“, „малолетни престапници“ и „малолетни деликвенти“ ќе се 
употребуваат со истото значење: сите деца или млади кои го прекршиле законот.  

Лишување од слобода – некоја форма на задржување или на затворање во јавна или приватна 
установа со налог од надлежен орган. На детето не му е дозволено да ја напушта установата по желба.  

Пренасочување – пренасочување на децата и на младите подалеку од правните постапки, кон 
решенијата во заедницата. Во секоја фаза од постапката, на малолетниците им се дава можност за 
алтернативен начин, одделен од формалниот правен систем. Опфаќа широк спектар на мерки за 
справување со престапниците без вклучување на правните постапки. 

Упатства за постапување со деца во системот на кривично право – препораки за тоа како да се 
применат принципите од Конвенцијата за правата на детето и другите меѓународни стандарди 
поврзани со извршувањето на малолетничката правда. Прирачникот дефинира сеопфатни мерки 
што треба да бидат спроведени за да се воспостави систем на малолетничка правда што добро ќе 
функционира.  

Меѓународна рамка на малолетничката правда – сеопфатна рамка, множество од меѓународни и 
регионални договори, конвенции и стандарди создадени од меѓународната заедница за справување 
конкретно со малолетници во конфликт со законот. Заснована е на признавањето на природната 
ранливост на децата и на младите за кои казнените мерки наметнати за возрасните прекршители не 
се во најдобар интерес на детето или на општеството на подолг рок.  

Малолетник – дете или младинец што под важечките правни системи при извршување на 
прекршоци се третира на начин што е различен од оној за возрасните.  

Малолетничка правда – правни системи специјализирани за малолетници во конфликт со законот. 
Ја опфаќаат легислативата, политиките, препораките, нормите и стандардите, процедурите, 
механизмите и третманот, институциите, системите, професионалците и групите специјално 
развиени за справување со малолетници за кои има претпоставка, се обвинети или е потврдено дека 
го прекршиле казненото право. Овие системи делумно или целосно се различни од кривичниот 
правен систем и ги третираат децата и младите на различен начин од возрасните. Се нарекува и 
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„детска правда“, „младинска правда“ и „систем за деца во конфликт со законот“, и сите термини се 
однесуваат на овој поим.  

Правда за деца – пристап кон сегментот од правдата наменет за децата, што е дизајниран во корист 
на сите деца во контакт со правниот систем за децата да се подобро третирани и заштитени. 
Правдата за деца зазема поширок пристап од малолетничката правда затоа што ги опфаќа не само 
децата во конфликт со законот туку и сите деца во контакт со законот. Тоа е далекусежен концепт 
што работи во корист и во најдобар интерес на сите деца кои доаѓаат во контакт со правдата и со 
помошните системи.  

Минимална возраст за кривична одговорност – минималната возрасна граница утврдена со закон 
на која се смета дека детето ја стекнало емоционалната, менталната и интелектуалната зрелост за да 
се смета за одговорно за своите постапки. Дете помладо од возраста за кривична одговорност се 
смета дека не ги поседува капацитетите да изврши криминално дело и има имунитет од кривично 
гонење – не може да биде формално обвинето од властите за прекршок и не може да е подложено на 
какви било кривични законски процедури или мерки.  

Малолетник – дете или младинец што, во однос на засегнатиот правен систем, може да сноси 
одговорност за прекршок според моделите различни од оние применувани на случај со возрасни 
лица.  

Ненасилен малолетнички правен систем – различен и одделен правен систем што го зема предвид 
специјалниот статус на малолетникот, се фокусира ексклузивно на рехабилитацијата и на 
реинтеграцијата и го штити малолетникот од сите форми на насилство.  

Прекршок – секое однесување (дело или пропуст) што е казниво според соодветниот правен систем.  

Родител – личност (личности) со родителска одговорност, според националниот закон. Во случај 
родителот (родителите) да е (се) отсутни или повеќе да не ја имаат родителската одговорност, ова 
може да подразбира старател или назначен правен застапник.  

Рехабилитација – реинтеграција во општеството на осудена личност. 

Ресторативна правда – гледање на криминалниот правен систем што се фокусира повеќе на 
надоместувањето на штетата што настанала поради кривичното дело на луѓето и нивните меѓусебни 
односи наместо фокусот да биде врз казнувањето на прекршителот. Ги вклучува сите кои се 
директно или индиректно засегнати од кривичното дело, во обид да се одлучи како најдобро да се 
поправи штетата, и целта е да се врати балансот во оштетениот однос меѓу жртвата, извршителот и 
заедницата. Целта ѝ е да го спречи прекршителот повторно да се врати на криминалното однесување 
и да ја обезбеди помошта потребна за поправање на постојното неприфатливо однесување. 
Заснована е на принципите на репарација и на рехабилитација.  

Ретрибутивна правда – гледање на криминалниот правен систем што го дефинира кривичното дело 
како акт против државата и одговорноста на прекршителот е дефинирана преку добиената санкција. 
Клучната цел е да се утврди криминална одговорност – вина, што се прави според процедура 
пропишана од законот. Резултатот е санкција што ја отсликува сериозноста на прекршокот и чие 
отслужување има застрашувачки ефект. Основните принципи на ретрибутивната правда се оние на 
одмазда и на казна.  
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Статутарни прекршоци – прекршоци – дела или пропусти што се сметаат за прекршоци само кога 
се извршени од страна на деца или на млади, но не се сметаат за криминал кога се извршувани од 
возрасни. Вклучуваат некриминално однесување (бегање, прекршување на дисциплинските 
правила, прекршување на времето за враќање, неучтиво однесување...) што не би спаѓало под 
законот ако е извршено од страна на возрасен.  

Младинец – секоја личност на возраст меѓу 10 и 24 години (според дефиницијата на Обединетите 
нации); на возраст до 30 години (според Советот на Европа); сите лица меѓу 15/16 и 30 години (во 
повеќето држави од регионот).  
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Во последниве 25 години, меѓународните стандарди за малолетничката правда беа развиени од 
Обединетите нации на меѓународно ниво и од Советот на Европа на регионално ниво. Тие усвоија 
и воспоставија меѓународни стандарди што го управуваат начинот на интеракција на правните 
системи и начинот на кој тие ги третираат децата во конфликт со законот.  

Овие начела опфаќаат инструменти специјално наменети за децата и универзални договори за 
човековите права и се поделени во две главни категории на меѓународни стандарди:  

» Договори – правно обврзувачки за државите што се страни во тие договори. Според 
меѓународната правна рамка за човековите права, државите имаат обврска да ги почитуваат 
овие договори, да ги штитат и да ги исполнуваат нивните одредби и да поднесуваат извештаи 
за начините на кои националната легислатива, политиките и практиката ги рефлектираат 
нивните одредби. Секој договор има воспоставено експертска комисија што го надгледува 
спроведувањето на одредбите од страна на државите.  

» Стандарди за човековите права – необврзувачки, недоговорни инструменти во 
специфични области од малолетничката правда – пренасочување, превенција на 
деликвенција, санкции и мерки во заедницата, притвор: декларации, препораки, корпуси на 
принципи, кодекс на однесување и упатства. Тие ги надополнуваат договорите, имаат 
значителна морална сила и обезбедуваат корисно и практично водство. Нивната вредност е 
во тоа што се признати и се прифатени од голем број држави.  

Меѓу меѓународните правни инструменти според кои се раководи малолетничката правда, следниве 
се од особена важност:  

» Универзална декларација на човековите права, 1948 г.  
» Меѓународен пакт за граѓански и политички права – ИЦЦПР, 1966 г.   
» Конвенција против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни и постапки 

1984 г. (и нејзиниот Факултативен протокол 2002 г.). 
» Конвенција за правата на детето, 1989 г.  
» Стандардни минимални правила за постапување со затвореници, 1955 г.  
» Кодекс на однесување за службениците за спроведување на законот, 1979 г.  
» Стандардни минимални правила за спроведување на малолетничката правда (Пекиншки 

правила). 
» Правила на Обединетите нации за превенција на малолетничката деликвенција, 1990 г. 

(Ријадски правила). 
» Правила на Обединетите нации за заштита на малолетници лишени од слобода, 1990 г.  
» Стандардни минимални правила на Обединетите нации за вонинституционални санкции, 

1990 г. (Токиски правила). 

Преглед на ситуацијата во државите од 
Западен Балкан, меѓународни обврзувачки 
документи и национална правна рамка
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» Упатства за постапување со децата во системот на кривичната правда, 1997 г.  
» Основни принципи за употреба на програмите за ресторативна правда во кривичните 

предмети, 2002 г.  
» Правила на ОН за третман на жени затвореници и вонинституционални мерки за жени 

престапници (Банкошки правила). 
» Правила и упатства на Обединетите нации за пристап до правна помош во системите на 

кривичната правда, 2012 г. 
» Декларација на основните принципи на правдата за жртвите на криминал и злоупотреба на 

моќта, 1988 г.  
» Упатства на Обединетите нации за правосудни прашања што вклучуваат деца жртви и 

сведоци на кривични дела, 2005 г. 
» Регионални стандарди. 
» Европска конвенција за заштита на човековите права и фундаменталните слободи, 1950 г.  
» Европска конвенција за превенција на тортура и нечовечно или понижувачко постапување 

или казна, 1987 г.  
» Рамковна одлука на Советот на Европа за статусот на жртвите во кривични постапки, 2001 

г. 
» Европски правила за малолетни престапници подложени на казнени санкции или мерки, 

2008 г. 
» Упатства на Советот на министри на Советот на Европа за правда наклонета кон децата, 2010 

г.  

Важно е да се забележи дека според меѓународното право престапниците ги губат своите права на 
заштита како деца кога ќе наполнат 18 години и не постои обврска државите да ги применуваат 
принципите за лица над 18 години. Меѓународната заедница нема усвоено никакви обврзувачки 
меѓународни стандарди за млади возрасни престапници така што тие може да се потпрат само на 
меѓународните стандарди што важат за сите. Меѓународната заедница ги поттикнува државите да 
применуваат пристап кон младите возрасни лица што ќе се разликува од оној за возрасните за да ја 
признае нивната транзиција од млади кон возрасни и да ги признае нивните конкретни потреби и 
ранливост. Наместо да дефинира стандарди за „млади“, меѓународната заедница треба да ја разгледа 
можноста да го продолжи опсегот на релевантните принципи за деца, за тие да важат и за младите 
возрасни престапници. Возрасната граница за тоа кој треба да се смета за „млад возрасен“ не е 
утврдена.  

За државите да достигнат малолетнички правен систем што ќе се придржува до правата на децата, 
нивните системи треба да ги рефлектираат принципите и стандардите од меѓународната рамка за 
малолетничка правда и да ги гарантираат и да ги штитат правата на малолетниците.  

Регионот на Западен Балкан исто така оствари напредок во усогласувањето на малолетничките 
правни системи со правата на децата. Затоа што државите од Западен Балкан се уставно посветени 
на почитувањето на меѓународните стандарди, тие стандарди се значителен фактор при 
усвојувањето на националната легислатива. Од аспект на реформите за заштита на децата, земјите 
имаат постигнато значителни резултати во однос на хармонизацијата на посебните национални 
законски рамки со меѓународните стандарди. Овде ќе ги разгледаме националните правни и 
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институционални рамки во државите од Западен Балкан во оваа област2 и ќе изложиме целосен и 
детален преглед на националните правни и институционални рамки за: Албанија, Босна и 
Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија во прилог 1.  

Генерално, споредбата меѓу државите покажува широки варијации во достигнувањата според 
повеќето параметри, што укажува на нееднакви практики и отвора можност за значителна размена 
на добри практики во регионот. Исто така постои и широка варијација меѓу параметрите во рамките 
на секое од поглавјата и мало заостанување на институционалните параметри во споредба со 
законските; и двете може да се толкуваат како развојни појави што треба да се исправат со 
дополнителни подобрувања на националните малолетнички правни системи.  

Подеталниот преглед на глава 1 – Социјална поддршка за децата и младите во конфликт со законот 
– покажува дека главните достигнувања во регионот на Западен Балкан се:  

» децата во конфликт со законот се признати во Законот за социјална заштита како 
приоритетна група 

» постојат јавни институции за деца и млади во конфликт со законот (полуотворени) 
» постојат затворени корективни институции за малолетници во конфликт со законот. 

Во исто време, најголемите проблеми за (речиси) сите држави се дека:  

» не постојат упатства за собирање податоци во системот за социјална заштита за оваа група 
» не постои официјален документ што ги содржи правилата за соработка во оваа област меѓу 

ГО и институциите 
» не постојат групи за самопомош 
» услуги за поддршка на индивидуално домување не се обезбедуваат за оваа ранлива група, а 

нема ниту социјални домови или друг тип поддршка за домувањето 
» не постои механизам за координација меѓу јавните власти ниту пак модели на заемно 

преупатување на децата и на младите од оваа категорија 
» не постојат механизми за ангажирање и за плаќање на социјалните услуги за оваа категорија 

надвор од јавните институции. 

За вработувањето на децата и младите во конфликт со законот (ДМКЗ), глава 2, главните 
достигнувања се: 

» заштитата на децата е пропишана од Законот за труд во сите држави 
» постојат програми наменети за унапредување на работните вештини на оваа група, како и 

програми за менторство при вработувањето во поголемиот дел од земјите. 

Повеќе заеднички прашања остануваат болни точки во (речиси) сите држави: 

» ДМКЗ не се признати во релевантното поглавје на стратегиите за деца/млади 
» нема субвенции за работодавачи кои ги вработуваат младите од оваа категорија, ниту пак 

има организации што нудат можност за вработување на оваа група (во социјални 
претпријатија итн.)  

 
2 Земено и адаптирано од регионална студија: Зголемување на поддршката поради разбирање и премостување на 
разликите, Подобрување на социјалната инклузија на селектирани групи деца и млади во Западен Балкан, Јувентас, 2017.  
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» нема закони за социјално претприемништво, ниту пак стратегии за социјално 
претприемништво 

» не постојат механизми за ангажирање и за плаќање на услугите за оваа категорија надвор од 
јавните институции. 

Деталниот преглед на глава 3 – Образование на ДМКЗ – покажува дека главните достигнувања низ 
регионот на Западен Балкан се:  

» тоа што ДМКЗ се признати во законите за образование и во релевантните поглавја од 
стратегиите за деца/млади 

» образованието за овие деца е регулирано во Законот за малолетничка правда 
» образованието за децата со посебни образовни потреби е признато во другите закони 
» бесплатни книги за децата во институциите се гарантирани со закон 
» бесплатното основно и средно образование во затвор е гарантирано со закон 
» постојат основни училишта со корективни установи за малолетници 
» програми за професионално образование и обука се достапни во затворите 
» сертифицирани програми за професионално образование и обука се достапни во 

корективните установи за малолетници. 

Во исто време, најголемите проблеми за (речиси) сите држави се:  

» тоа што нема основни училишта во институциите за извршување кривични санкции за 
возрасни 

» центрите за професионално образование/за образование за возрасни не обезбедуваат услуги 
за ДМКЗ 

» дополнителните програми за обезбедување поддршка во учењето не се достапни ниту во 
училиштата ниту во заедницата/со ГО 

» не постојат механизми за ангажирање и за плаќање на образовните услуги за оваа категорија 
надвор од јавните институции. 

Во однос на здравјето на ДМКЗ, глава 4, главните придобивки се:  

» бесплатната здравствена заштита во затворените институции е гарантирана со закон 
» здравствената заштита е дефинирана во Законот за извршување кривични санкции 
» здравствената заштита на затворениците спаѓа под надлежноста на Министерството за 

правда 
» постои третман за возрасните кои употребуваат дроги во затворени или полуотворени 

институции 
» супституциската терапија може да се продолжи во затвор 
» услугите за подобрување на менталното здравје се обезбедени во затворените институции 
» услугите за превенција на преносливите заболувања, како што е ХИВ, се достапни на оваа 

група. 

Вообичаени проблеми во (речиси) сите држави сѐ уште има многу:  

» националните стратегии за дроги не предвидуваат мерки за превенција на злоупотребата на 
дрога за децата и младите во конфликт со законот 
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» здравствената заштита за затворениците не потпаѓа под надлежноста на Министерството за 
здравство 

» не постојат упатства за здравствена заштита за ДМКЗ, ниту за собирање податоци за нивната 
здравствена заштита 

» ДМКЗ не се признати во релевантното поглавје на стратегијата за деца/млади 
» не постои третман за децата кои употребуваат дроги во затворените или полуотворените 

институции 
» затворските болници не се функционални 
» не постојат механизми за ангажирање и за плаќање на здравствени услуги за оваа категорија 

надвор од јавните институции. 

И за крај, деталниот преглед на глава 5 – Безбедноста на ДМКЗ – покажува дека главните 
достигнувања низ целиот регион на Западен Балкан се:  

» постојат закони за малолетничка правда 
» во законите што ја регулираат позицијата на ДМКЗ воведени се алтернативни санкции 
» законите пропишуваат задолжителни третмани за лицата кои употребуваат дроги и кои се 

во конфликт со законот 
» постојат одделни затвори за малолетници и судии за малолетници 
» постои условна осуда за малолетници 
» во правните системи достапни се канцеларии за услуги за малолетници, вклучително и 

психолози и/или социјални работници 
» канцеларии за третман на малолетници во конфликт со законот се достапни во центрите за 

социјална работа. 

Во исто време, најголемите проблеми за (речиси) сите држави се дека:  

» не постојат упатства за собирање податоци 
» нема национални стратегии или акти за превенција на однесувањето што не е општествено 

прифатливо 
» нема национални совети за превенција на малолетничка деликвенција 
» не постојат (затворени) центри за малолетници во конфликт со законот 
» нема судови за малолетници 
» податоци за санкциите, за третманите и за условната осуда не се собираат во рамките на 

правните системи 
» податоците за децата и младите во конфликт со законот не се поврзуваат со податоците за 

социјалната заштита. 

Главните силни страни на добивањето правен систем за малолетници во согласност со правата на 
децата низ целиот регион се различните закони потребни за адекватен третман на ДМКЗ и 
воведувањето на неколку институционални одредби. Во исто време овде можеме да нагласиме дека 
најконзистентните слабости, во различни форми присутни во сите пет поглавја за третманот на 
ДМКЗ, се: слабото собирање податоци, недостигот на упатства, практиката доцни зад воведената 
легислатива, нема механизми за ангажирање надворешна помош и има слабо признавање на ДМКЗ 
во релевантните стратегии.  

 



 19 

 

 

Главниот пристап што опфаќа голем број вредности, принципи и стандарди што ја регулираат 
малолетничката правда е правдата наклонета кон децата. Таа претставува надградба на 
меѓународните обврски за правата на децата, воведува принципи што ги охрабруваат децата да ги 
остваруваат своите права, се стреми да елиминира многу од трауматичните искуства со кои се 
соочуваат децата во правниот систем и ги поттикнува државите да усвојат политики што ќе се 
справуваат со состојбата на децата во правниот систем заснован врз широко признатите 
специфични потреби и слаби страни на децата и на младите. Овој пристап означуваа правен систем 
што гарантира почитување и ефективно остварување на сите права на децата на највисокото можно 
ниво, секогаш имајќи ги предвид основните принципи, соодветното размислување за нивото на 
зрелост на детето и разбирањето на околностите на случајот. Правосудниот систем што ги исполнува 
критериумите за „правда наклонета кон децата“ е личен, пристапен, соодветен за возраста, брз, 
одговорен, адаптиран и фокусиран на потребите и правата на детето, ги почитува правата на детето, 
вклучително и правото на соодветен процес, правото да учествува во процедурите и разбирање на 
процедурите, има почит кон личниот и семејниот живот и интегритетот и достоинството.  

Општи елементи на правдата наклонета кон децата: 

» информации и совети 
» заштита на приватниот и семејниот живот 
» безбедност (специјални превентивни мерки)  
» обука на професионалци 
» мултидисциплинарен пристап 
» лишување од слобода само како последна опција. 

Исто така меѓународните стандарди препорачуваат промовирање на други постапки наклонети кон 
децата:  

» истражување на сите аспекти на правдата наклонета кон децата и распространување на 
информации и обука 

» размена на практики и промовирање на меѓународна соработка 
» публикација и распространување на релевантни правни инструменти 
» информативни канцеларии за правата на децата со можност тие да се поврзани со 

адвокатските комори, социјалните центри, народниот правобранител (за деца), ГО итн.  
» олеснување на пристапот на децата до судовите и механизми за жалби и дополнително 

признавање и олеснување на улогата на ГО и на другите независни тела или институции во 
поддршка на ефективниот пристап на децата до судовите и независните механизми за жалби 

Општи принципи и 
вредности
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» воспоставување систем на специјализирани судии и адвокати за деца и дополнителен развој 
на судовите во кои и правните и социјалните мерки ќе можат да се донесуваат во корист на 
децата и на нивните семејства 

» употреба на универзалните и европските механизми за заштита на човековите и детските 
права во спроведувањето на правдата и заштита на правата кога не постојат или веќе се 
искористени сите домашни можни решенија 

» воведување на човековите права, вклучително и правата на децата, како задолжителен 
елемент на училишните наставни програми и на обуките за сите професионалци кои работат 
со деца 

» развој и поддршка за системите чија цел е подигнувањето на свеста на родителите за правата 
на децата 

» воспоставување на мултиагенциски интердисциплинарни детски центри наменети за децата 
жртви и сведоци 

» воспоставување на специјализирани, бесплатни и достапни центри за поддршка и 
информации како користење на интернет, линии за помош и центри во локалната заедница 

» гарантирање дека сите засегнати професионалци кои работат во контакт со децата ќе добијат 
соодветна поддршка, обука и практично водство.  

 

Генерално е прифатено дека малолетниците имаат еднакви права со оние кои ги уживаат возрасните 
во системот на кривичната правда и дополнително го имаат правото да бидат поволно третирани на 
начин што ќе ги земе предвид нивната возраст и нивната зрелост.  

Општо релевантните принципи на наклонетост кон децата гарантираат дека законите, политиките 
и практиката во областа на малолетничката правда ги штитат правата на сите деца и го промовираат 
нивниот посакуван развој. За државите да го достигнат ваквиот малолетнички правен систем што се 
придржува до правата на децата, нивните системи треба да рефлектираат поголем дел од ваквите 
принципи од меѓународните стандарди и да ги гарантираат правата на децата додека тие се 
кривично гонети. Овие принципи што се во основата на заштитата на правата на децата во 
системите на кривичната правда мора да се вклучат во сите постапки што се однесуваат на децата, а 
примената на овие принципи може да се види во секое поглавје на овој Прирачник.  

Фундаменталните принципи на сеопфатна политика за заштита на правата на децата и младите во 
конфликт со законот што мора систематски да се земаат предвид низ целиот систем на 
малолетничката правда се:  

» Принципот на најдобрите интереси на децата и на младите е каменот-темелник, 
централниот принцип на заштитата на детето и во малолетничката правда 

Овој принцип налага дека во сите постапки каде што малолетниците се директно или 
индиректно вклучени или засегнати од правниот систем, најдобрите интереси на 
малолетникот се главниот фактор што се има предвид во сите одлуки што се донесуваат по 
неговиот/нејзиниот случај, земајќи ги предвид тежината на кривичното дело, нивото на 
зрелост, нивото на развој, способностите и личните околности. Исто така налага сите 
интереси (психолошкиот, физичкиот, правниот, социјалниот и економскиот) да бидат 
соодветно земени предвид и најдобрите интереси на сите вклучени деца да бидат одделно 
проценети и избалансирани преку избегнување на можните конфликтни интереси. 
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Сеопфатниот и детален пристап кон сите овие перспективи е правилото што ќе гарантира 
дека се исполнети нивните најдобри интереси.  

» Заштитата од дискриминација врз која било основа како што се полот, возраста, расата, 
бојата на кожата, јазикот, религијата, сексуалната ориентација, политичките или други 
мислења, националноста или општествениот статус, социоекономската заднина, имотот, 
раѓањето, родовиот идентитет или друг статус и статусот на нивните родители е добро 
воспоставен принцип во меѓународната правна рамка за човековите права.  

Принципот на сите деца им го гарантира правото на еднакво уживање на сите нивни права 
и значи дека децата имаат право на еднаков третман пред законот. Државите се исто така 
обврзани да ги почитуваат правата на сите деца без дискриминација од каков било тип и да 
преземат мерки за гарантирање дека сите деца се заштитени од сите форми на 
дискриминација. Дополнителна специфична заштита и асистенција можеби ќе биде 
потребно да се обезбеди на поранливите деца како децата мигранти, децата бегалци и децата 
баратели на азил, непридружуваните деца, децата со попреченост, бездомните деца и децата 
на улица, децата Роми и децата во резиденцијални институции, и секоја друга подгрупа на 
малолетници кои зависат од локалниот контекст и посебните  околности. Исто така друг 
важен фактор што е причина за дискриминација во областа на правото за малолетници се 
возраста и капацитетот. Многу од младите деца или децата без полн капацитет да ги бараат 
своите права може да имаат потреба од алтернативни системи на репрезентација за да 
одбегнат дискриминација. Исто така во сите интервенции треба да се заземе принцип на 
чувствителност кон родовите. Посебни мерки за превенција на дискриминација треба да се 
преземат во однос на децата и младите во конфликт со законот кога тие се обидуваат да 
добијат пристап до образование или до пазарот на трудот.  

» Значителното учество во правните или административните постапки бара почитување и 
приспособување на способноста на децата да ги разбираат и да учествуваат во сопствените 
кривични постапки.  

Овој принцип бара почитување на правата на престапниците слободно да ги искажуваат 
своите ставови по сите прашања што ги засегаат или директно, или преку претставник, или 
соодветен орган. Исто така бара сериозно да се земе предвид нивното мислење и да се даде 
должна почит во секој момент за прашањата и за процедурите пропишани од законот во 
согласност со возраста на детето, неговата зрелост и сите тешкотии во комуникацијата кои 
можеби децата ги имаат за ова учество да биде значително. Исто така потребно е сите 
малолетници да бидат информирани за своите права, за процесот, за изборите што ги имаат 
и за можните последици од тие избори, за да може да им се обезбеди ова право и да се 
дефинираат соодветните начини за пристап до правдата. Според тоа, постапките треба да се 
извршуваат во атмосфера на разбирање што ќе им дозволи на малолетниците да учествуваат 
и слободно да ги изразуваат своите ставови, мислења и грижи и активно да учествуваат во 
судскиот процес, а не да бидат соочени со готови одлуки.  

» Владеењето на правото како принцип во потполност важи за децата исто како и за 
возрасните.  

Принципот ги гарантира елементите на соодветно постапување како принципот на 
легалност и пропорционалност, презумција на невиност, правото на фер судење, правото на 
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правни совети, правото на пристап до судовите и правото на жалба, правото на пристап до 
соодветна независна правна помош и постоење на ефективни механизми за жалба за 
малолетниците исто како што овие принципи се гарантирани и за возрасните и забрането е 
нивното минимизирање или негирање под изговорот дека тоа би било во најдобар интерес 
на детето.  

» Правото на заштита на достоинството на малолетниот престапник е основно 
задолжително човеково право.  

Ова правило гарантира дека малолетниците ќе добијат третман конзистентен со 
промовирањето на нивното достоинство и вредност, третман со грижливост, 
чувствителност, фер однос и почит, со специјално внимание за нивната лична ситуација, 
добросостојба и специфични потреби, и со целосно почитување на нивниот физички и 
психолошки интегритет независно од нивниот правен статус и капацитет во која било 
процедура или случај. Овој принцип исто така гарантира дека сите форми на насилство во 
третманот на децата во конфликт со законот мора да се забранети и да се спречени, т. е. дека 
младите малолетници нема да бидат подложени на тортура или нечовечни или понижувачки 
постапки или казни.  

Стриктно казнениот традиционален доминантен пристап кон кривичното право не е во согласност 
со водечките принципи и пристапот до правда наклонета кон децата и нејзините ефекти имаат 
тенденција да се спротивни на најдобрите интереси на децата и на младите.  

Малолетниците се разликуваат од возрасните во своите потреби и ранливост и таквите разлики 
претставуваат основа за понискиот степен на вина на децата во конфликт со законот и се причина 
за постоењето на одделни системи за малолетничка правда и бараат различен третман на 
малолетниците. Заштитата на најдобрите интереси на детето исто така значи дека традиционалните 
цели на казнената правда како репресијата, одмаздата и казнувањето мора да се заменат со 
принципите на ресторативната правда во справувањето со малолетните престапници.  

Ресторативната правда е модел на кривичниот правен систем кој повеќе се фокусира на 
надоместувањето на штетата што кривичното дело ја нанело на луѓето и нивните меѓусебни односи 
наместо фокусот да е врз казнувањето на престапникот. Ги вклучува сите оние кои се директно или 
индиректно засегнати од кривичното дело во обид да се одлучи како најдобро да се надомести 
штетата и целта е да се врати рамнотежата во оштетениот однос меѓу жртвата, сторителот и 
заедницата. Целта е да се спречи престапникот да се врати на криминалното однесување и да се 
обезбеди помошта потребна за поправање на постојното неприфатливо однесување. Заснована е на 
принципите на репарација и на рехабилитација, на добросостојба и на реинтеграција.  

Општиот став на ресторативната правда е дека кога личноста ќе изврши кривично дело, тој или таа 
ѝ наштетува на заедницата во целина и на индивидуалните жртви поединечно. Системите на 
кривичното право што се фокусираат на казната и на одмаздата не им припишуваат големо значење 
на ваквите штети. Тие често не успеваат да ги идентификуваат или да ги прифатат проблемите и 
прашањата што го навеле престапникот првобитно да го изврши кривичното дело. Основниот 
принцип на ресторативната правда е дека ги промовира концептите на репарација и на 
рехабилитација на повисоко ниво над оние на одмаздата и на казната. Ресторативната правда има 
цел да ги разреши конфликтите и да ја поправи штетата во голем број ситуации преку поттикнување 
на оние кои ја нанеле штетата да го признаат и да го увидат влијанието на она што го направиле и да 
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им даде можност да ја надоместат штетата. Исто така на жртвите на таа штета им дава можност за 
признавање на штетата и за нејзино надоместување. Програмите на ресторативната правда имаат 
цел да ги остварат овие резултати преку поттикнување на засегнатите од одреден прекршок, 
вклучително и жртвата и сторителот, да дискутираат за она што се случило и да постигнат консензус 
во однос на соодветна санкција или последица. Додека санкционирањето е аспект на ресторативната 
правда, фокусот на постапката е врз надоместувањето на штетата настаната поради прекршокот, 
залечувањето на жртвата и на заедницата и гарантирање на реинтеграцијата на престапникот.  

Ресторативната правда е заснована на следниве главни принципи:  

» надоместок за жртвата 
» гарантирање дека престапникот ги разбира и е подготвен да понесе одговорност за своите 

постапки и за штетата што ја предизвикал 
» помош во промената и во подобрувањето на идното однесување на престапникот 
» репарација на настанатата штета 
» враќање на балансот во заедницата и  во општеството и повторно градење на чувството на 

заедница нарушено со престапот или со конфликтот.  

Ресторативен процес под овој модел е секој процес во кој жртвата и престапникот, и каде што тоа е 
соодветно, кои било други поединци или членови на заедницата засегнати од кривичното дело, 
заедно активно учествуваат во решавањето на прашањата што произлегуваат од кривичното дело, 
најчесто со помош на непристрасна трета страна. Вклучува превенција, мерки за пренасочување, 
рехабилитација, алтернативи за затворот (затворот се користи само како последен избор, и тоа за 
најкратки можни периоди, а смртната и физичката казна се забранети). Ресторативната правда е 
широк концепт што може да се користи пред судењето, пред изрекувањето на казната или по 
осудителната пресуда, како и во широк спектар на несудски ситуации (како управување со 
конфликти во училиштата или со деца изложени на ризик). За најдобар ефект, програмите на 
ресторативната правда треба да се достапни во секоја фаза на кривичниот правен процес. Тие треба 
да се целосно доброволни и за жртвата и за престапникот и секој од нив може да ја повлече 
согласноста во секој момент.  

Поради нивната исцелителна природа, ресторативните процеси се особено важни за малолетните 
престапници затоа што тие може да имаат влијание на одржлив и позитивен начин врз нивниот 
морален и емоционален развој, обезбедувајќи вреден едукативен одговор и пренасочувајќи ги од 
патот на вршење криминал и како возрасни. Овие процеси исто така имаат и високо ниво на 
сатисфакција за жртвите, и тоа многу повисоко од судските процеси.  
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Несомнено, одговорноста за малолетничката правда лежи кај државата, но исто така неспорно е дека 
и граѓанското општество има значителна соодветна улога. Така, во овој дел ќе ги истакнеме 
интервенциите што можат да се вршат од ГО имајќи предвид дека нашиот регион сѐ уште е во 
процесот на отворање на полињата за активност на ГО во оние области што традиционално беа 
водени единствено од државата (како многу социјални, едукативни услуги и услуги на заедницата, 
што сега постепено ги преземаат недржавните учесници).  

Важно е на самиот почеток да се заземе целосен пристап според кој правните интервенции, мерки и 
услуги прилагодени на младите нема да бидат ограничени само на правниот систем и на судските 
постапки. Напротив, за вистински да се обезбеди правда наклонета кон децата за деца и за млади во 
вистинска смисла на зборот и во реални услови, овие постапки треба да имаат поширок опсег 
насочен кон сите чинители кои работат со деца и млади во конфликт со законот, во и надвор од 
судските постапки. Само заедничката структурирана стратегиска соработка на сите сектори во 
општеството може да гарантира дека малолетничките права се препознаени и се совесно почитувани 
и дека овој сеопфатен концепт ќе функционира во корист и најдобар интерес на сите деца и млади 
во конфликт со законот.  

Под оваа целокупна рамка, и во согласност со принципите на правдата наклонета кон децата и 
ресторативната правда, постојат можности, како и потреба за развој на мноштво услуги. Исто така, 
од највисока важност е да се развиваат различни, приспособени и наменски услуги/интервенции за 
секој специфичен контекст за да се постигне целосното влијание на полето на правдата наклонета 
кон децата. Целокупното множество интервенции мора да биде сеопфатно во смисла да ги 
обезбедува потребните опции во согласност со меѓународните стандарди по секоја релевантна точка.  

Услугите и програмите засновани во заедницата што одговараат на специјалните проблеми, 
интереси и грижи на малолетниците и што нудат соодветни услуги на младите лица и на нивните 
семејства треба да се развијат за секоја точка релевантна за малолетничките прекршоци – на ниво на 
коренските причинители на малолетничките прекршоци, во секоја фаза од контактот на 
малолетниците со правниот систем, на ниво на заедницата и на поширокото општество што ги 
опкружува малолетниците, како и кога се создаваат законите и политиките3. 

Забележете дека ги користиме термините интервенции, програми и мерки управувани од ГО во 
областа на правдата наклонета кон децата (ПНД), а не само терминот „услуги“. Ова е така за да 
нагласиме дека освен потесните активности на давањето услуги поврзани со ПНД, ГО можат да 
имаат и функции од поширок спектар – како функцијата на чувар што ги става во позиција да 
преземаат иницијативи на застапници во ПНД, да даваат извештаи од сенка, да ги надгледуваат 

 
3 Засновано на Ријадските правила, бр. 32; Комитет за правата на детето, Генерални забелешки бр. 10. 

Типови услуги што се даваат од ГО за 
децата и младите во конфликт 
со законот
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човековите права, да влијаат врз политиките, да бидат гласот на заедницата и други иницијативи од 
ваков тип.  

За полесна навигација, целиот спектар на можни интервенции овде ќе го поделиме во категории  врз 
основа на фазите од развојот на малолетничкиот криминал, од коренските причинители, преку 
патот низ правниот систем, па до фазите по напуштањето на правниот систем, и тоа во следниве 
стратегиски полиња на интервенција:  

1. Превентивни програми. 
2. Реактивни – мерки во самиот правен систем. 
3. Програми по ослободувањето. 

За поголема јасност, овде ќе презентираме проширена листа на можни интервенции со објаснувања, 
додека проширена листа за читање заедно со детални описи на постојните програми и нивните 
подвидови ќе биде дадена на крајот на овој Прирачник.  

 

Превентивни мерки 

Комбинацијата од неколку фактори (социоекономските услови, семејните односи, невработеноста,  
кругот на пријателите итн.) има тенденција да влијае врз децата и младите да вршат престапи. 
Поконкретно, овие фактори вклучуваат растурени домови, големи семејства, необразовани 
родители, недостиг на соодветна родителска грижа и водство, невработеност, економска лишеност, 
зависност од дрога и од алкохол, непријателска средина, негативно влијание и притисок од 
врсниците итн. Ефективните превентивни мерки имаат цел да ги ублажат овие фактори и да спречат 
тие да ги поттикнат младите да извршат прекршок.  

Примарната превенција за малолетниците да не извршат прекршок е од суштинска важност затоа 
што има цел да ја спречи деликвенцијата уште пред да се појави таа. Превенцијата опфаќа широк 
опсег на политички решенија и програми засновани во заедницата што се обидуваат да се зафатат 
со суштинските причини за проблемот – да ги спречат малолетничките прекршоци онаму каде што 
почнуваат – во семејството и во заедницата. Ова најшироко ниво на заштита може да вклучува и 
добро поткрепени (научни и демографски) национални политики и програми за целото население 
што ќе придонесуваат кон добросостојбата на сите луѓе, кон социјалната правда и кон инклузивното 
општество, нудејќи можности за: образование, домување, здравство, вработување, социјална 
заштита и социјална подвижност, центри за семејна поддршка и заштита, стратегии за намалување 
на сиромаштијата што ќе ги исполнуваат потребите и очекувањата на малолетниците. Овде спаѓаат 
и младинските асоцијации и другите ГО, културните и рекреативните капацитети заедно со добро 
дефиниран и прифатен систем на граѓански вредности кои заеднички ќе придонесуваат кон 
справувањето со коренитите причини за престапништво.  

Секундарната превенција е насочена кон децата и младите изложени на ризик и ги опфаќа напорите 
за создавање безбедносна мрежа за нив преку индивидуална секундарна поддршка и посреднички 
услуги што вклучуваат соодветни системи за надгледување. Се мисли и на широка палета на семејни, 
училишни и/или младински услуги и советување, што се обидуваат да допрат до 
најмаргинализираните млади изложени на ризик во обид да ги подобрат условите што се лулка за 
престапништвото. Овие мерки може да вклучуваат отстранување или намалување на „факторите на 
ризик“ како семејна дисфункција, деликвентни врснички групи, бегање од часови, злоупотреба на 
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алкохол, а вклучуваат и додавање или зајакнување на „заштитните фактори“ како постоење на 
позитивни идоли и модели на однесување или вработување со скратено работно време, 
обезбедување обуки за родителство, поддршка за домаќинствата со ниски примања, со еден родител 
или во друга неповолна положба.  

Поради нивната вкоренетост во заедницата, ГО се во особено добра позиција да можат да ги 
разберат различните потреби и слабости и се најспособни да извршат интервенции што ќе влијаат 
на малолетното престапништво и во дизајнот на самите услуги и во извршувањето влијание врз 
политиките. Тие можат да се обидат да допрат до лицата изложени на ризик во заедниците, да ја 
олеснат нивната инклузија и интеграција, да ги промовираат позитивните вредности и модели во 
заедницата, да ги поддржуваат семејствата и ранливите млади, да го ангажираат целото семејство, 
да обезбедат квалитетни препораки, да го олеснат дијалогот на повеќето млади изложени на ризик 
со јавниот сектор и дури и директно да ги преточуваат овие податоци во политиките.  

 

Активностите на ГО што спаѓаат под превенција може да вклучуваат:  

Развојот на сеопфатни младински програми засновани во заедницата и услуги што ќе одговорат 
на основните потреби и ќе ги промовираат правата на малолетниците е идеалното решение за 
примарната превенција на престапништвото. Ретко може да се постигне само од страна на ГО, па 
подобри опции би биле усвојување на координирана програма за одговор заедно со сите засегнати 
страни, развој, планирање, имплементација, надгледување и евалуација што ќе ги покрива сите деца 
и млади со вакви потреби и ќе има цел да служи како превенција од малолетничкото престапништво. 
Како исклучително директно влијание врз превенцијата на престапништвото овде треба да се 
споменат создавањето младински ресурсни центри што ќе бидат достапни на сите малолетници, 
потоа обезбедувањето пристапни активности за деца и за млади, на пр. конгреси, кампови, самити, 
квалитетни здравствени и образовни услуги и активности што создаваат вредности, обезбедување 
адекватни социоекономски можности и услуги во руралните и изолираните области, осигурување 
дека младите од сиромашните градски средини имаат достапно образовни, рекреативни и програми 
за вработување, негување на развојот на организациите на заедницата, особено младински 
асоцијации, и зајакнување на учеството на заедницата во примарната превенција.  

Програмите за подигнување на свеста на заедницата за малолетничкиот криминал на ниво на 
заедницата за децата, за младите и за возрасните се клучен дел од превенцијата. Тие може да заземат 
различни форми и да се извршуваат или преку присуство во медиумите, јавни соопштенија, јавни 
настани, информативно-образовни кампањи, создавање информативно- 
-образовни материјали, програми за образование и обука, преку постојните институции и 
организации, преку контактирање на групи, на поединци или на јавноста воопшто. Нивната цел е да 
ја подигнат свеста на целокупното население за ризиците и за најдобрите одговори на 
малолетничкото престапништво, човековите права и улогата на заедницата во превенцијата на 
малолетничкиот криминал, за постоењето и функционирањето на системот на кривично право и за 
постојните услуги и програми во таа област.  

Менторските програми подразбираат создавање однос „еден на еден“ во кој менторот го поддржува 
и го охрабрува малолетникот и често се користат како метод на интервенција во превенцијата на 
малолетничко престапништво преку подобрување на академскиот успех на младите, корекција на 
ризичното однесување, на употребата на супстанции и на психолошкиот развој. Менторството може 
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да заземе многу форми и варира во зависност од целите на програмата и од очекуваните резултати. 
Може да вклучува млади изложени на ризик или просечни млади и општествено адаптирани 
врсници. Особено корисно менторство е она што го интегрира менторството од страна на врсници, 
од млади кои порано биле изложени на ризик или од поранешни престапници како ментори и 
интервенциите во врсничките групи. Овие програми имаат цел да го подобрат социјално-
емоционалниот развој на младите обезбедувајќи примери и модели на однесување и да го унапредат 
когнитивниот развој на младите. Често менторите дејствуваат и како адвокати на младите за 
нивните проблеми.  

Една од секундарните превентивни интервенции што може да ја обезбедуваат ГО е 24-часовната 
служба за итна помош за децата во криза, што директно обезбедува помош или ги препраќа децата 
до итни служби или центри за долготрајна помош. Тие поконкретно треба да вклучуваат адекватно 
засолниште, храна и здравствени услуги за бездомните деца и децата на улица; информации за 
локалните капацитети, домувањето, вработувањето и другите форми и извори на помош што треба 
да бидат лесно достапни на малолетниците во криза.  

Теренските програми се за оние кои се однесувале на антисоцијален начин и според тоа се во 
поткатегоријата млади изложени на ризик. Програмите треба да имаат цел да го сопрат развојот на 
вистинско престапништво преку детален иницијален скрининг, учење на когнитивни вештини на 
однесување, обезбедување структурирана групна поддршка, групи за самопомош, семејна терапија 
за семејствата на децата изложени на ризик, организација на групи за надгледување, подучување на 
нивните родители на ефективни стратегии за управување со семејството и со децата, обезбедување 
советување, академско туторство, застапување во училиштата и консултации со наставниците. Овие 
програми имаат докажан позитивен ефект и нивното реплицирање е мошне распространето.  

Друг пример за превентивна програма го вклучува градењето на капацитетите на родителите, 
наставниците и децата чија цел е да ја промовираат емоционалната и социјалната компетентност 
на децата, да оформат процеси на социјализација меѓу наставниците и семејствата, да ги намалат 
факторите на ризик и непожелните однесувања што се во корелација со малолетничкото 
престапништво, да развијат семејна комуникација и решавање на проблемите, да ја подобрат 
употребата на ненасилна дисциплина од страна на родителите, да ги намалат проблемите во 
однесувањето во интеракцијата на децата со родителите, да ја намалат депресијата на родителите и 
да ја подобрат нивната самодоверба, да го подобрат поврзувањето на родителите и односите 
родител-наставник, да ги подобрат родителските вештини и да ја намалат агресијата на детето и на 
врсниците. Ако се изведуваат компетентно и одговорно, овие програми може да имаат големо 
влијание врз спречувањето на малолетничкото престапништво во самиот зачеток и значително да 
го унапредат развојот на децата и на младите.  

Центрите за зависности управувани од ГО може да обезбедуваат услуги на малолетниците со 
историја на употреба на супстанции што може да ги наведе на престапништво. Нивните услуги може 
да вклучуваат детоксикација, водство и советување, медитација, описменување, психотерапија, 
обуки за развивање вештини, образование, рекреативни активности и анонимни групи за врсничка 
поддршка чија цел ќе биде директно да го неутрализираат еден од главните создавачи на 
престапништвото.  
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Реактивни програми во самиот правен систем 

Мерки на пренасочување 

И покрај благородната цел на малолетничката правда, контактот со кој било правен систем во 
практиката е веројатно дека ќе има штетно влијание врз децата. Казнената реалност на многу 
формално-правни системи, потенцијално суровите последици од вклученоста во правните постапки 
и општествената стигматизација на децата кои го привлекле вниманието на правниот систем за 
малолетници не може да се игнорираат. Имајќи ги предвид овие неуспеси, децата во конфликт со 
законот често  би поминале подобро со конструктивен одговор надвор од судските постапки што 
поефективно би ја промовирал рехабилитацијата и реинтеграцијата во општеството. Овие начини 
на постапување се достапни преку процесот наречен пренасочување каде што децата се 
канализираат подалеку од формално-правниот систем пред да се изрече пресуда.  

Пренасочувањето има цел да ги насочи децата и младите подалеку од правните постапки и кон 
решенија во заедницата. На младите треба во секоја фаза од постапката да им обезбеди можност за 
алтернативна патека, одделена од формално-правниот систем. Оваа патека опфаќа широк спектар 
на мерки за справување со престапниците без да се поведат судски постапки.  

Постојат голем број мерки за пренасочување, применливи во различни моменти за време на 
процесот на помагање на малолетниците во конфликт со законот. Меѓу најчестите се 
предупредувањата, програмите за медијација, програмите за помирување, извинувањата на лицата 
негативно засегнати од постапките за кои станува збор, компензација што вклучува и немонетарна 
наплата за секоја предизвикана штета, општествено корисна работа, конференциски интервенции 
итн. Иако различните учесници во системот на кривичното право може да одиграат значителна 
улога во пренасочувањето на младите подалеку од системот, главно преку упатување на случаите за 
тие да бидат прифатени во шемите за пренасочување, во повеќето случаи овие шеми всушност се 
управувани од групи од заедницата, од ГО и од професионалците од социјалните центри.  

Општествено корисната работа бара од младиот престапник да ѝ служи на заедницата препорачан 
број часови наместо да оди на суд или во затвор. Нуди начин за детето да понесе одговорност и да 
поправи дел од штетата нанесена од неговото или нејзиното криминално однесување. Ова 
подразбира поставување на младиот престапник во соодветна средина за општествено корисна 
работа, во зависност од тоа какви вештини младинецот може да понуди, а најчесто тоа е во домовите 
или во болниците за луѓе со физичка или ментална попреченост, јавни општи болници, библиотеки, 
општини, детски домови, домови за стари лица, полициски станици и слично. Важно е да не се 
употребуваат младите престапници кои извршуваат општествено корисна работа како бесплатна 
работна рака за да заменат потенцијални платени работници. Исто така мора да се води сметка на 
младата личност да не ѝ се даде работна програма што тој или таа нема шанси да ја заврши или што 
на каков било начин е штетна за младинецот. Кога корисната работа ќе биде задоволително 
извршена обвинението најчесто се повлекува и на тој начин младиот престапник е пренасочен од 
системот на кривичното право. Општествено корисната работа е особено корисна во вклучувањето 
на локалната заедница во реинтеграцијата на децата. Најдобро функционира каде што типот на 
работа што се извршува е поврзан со прекршокот кој го извршил младинецот. На пример, ако детето 
извршило акт на вандализам, од него може да се побара да ги бојадисува или повторно да ги изгради 
објектите на заедницата.  
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Ресторативно предупредување е употребата на предупредување или „последна опомена“ од страна 
на полицијата што, исто така, претставува обид да го натера младинецот да преземе одговорност за 
своите постапки и да биде свесен за тоа зошто неговото или нејзиното однесување е штетно и 
неприфатливо истовремено промовирајќи ја нивната реинтеграција во општеството. Треба да се 
изврши од обучени службеници за да нема штетен, понижувачки или стигматизирачки ефект врз 
малолетникот. Тие треба да го извршат предупредувањето во присуство на родителот или старателот 
на детето и да ги разгледаат причините за прекршокот и да дискутираат за влијанието врз оние кои 
биле засегнати од него. Каде што е соодветно, ова може да доведе и до преупатување до центар за 
социјална заштита.  

Програмите за медијација им овозможуваат на жртвите кои доброволно го прифаќаат ова и на 
престапникот да се сретнат директно во безбедна средина и да зборуваат за прекршокот со обучен 
медијатор од трета страна кој ќе ја олесни и ќе ја насочува постапката. Ова може да е многу тешка 
ситуација и мора да се води сметка децата (вклучително и децата жртви) да бидат соодветно 
заштитени, да бидат свесни за тоа што подразбира процесот и дека е во нивен најдобар интерес да 
го прифатат ова. Постапката на медијација треба да се одвива во неутрална средина што типично не 
е поврзана со системот на кривичното право и во која и детето и жртвата ќе се чувствуваат сигурни, 
на пример во центар на заедницата или во библиотека. За време на процесот на медијација не се 
применливи судските правила, нема да биде присутен судија и во повеќето случаи ниедна од 
страните не е застапувана од адвокат. Сесиите на медијација можат да наметнат повеќе различни 
санкции врз престапникот, вклучително и: општествено корисна работа, надзор, реституција (за 
оштетен имот, медицински и погребални трошоци итн.), советување, третман за употреба на дроги, 
задолжително образование, парични казни, надгледување во домот, условна казна, едноставно 
извинување или која било комбинација од овие мерки. Спротивно на формалното изрекување казна, 
договорите што се постигнуваат за време на медијацијата имаат тенденција да ги отсликуваат 
желбите и на жртвата и на престапникот во однос на казната што треба да биде наметната.  

Конференциските интервенции се слични на медијацијата во нивната основна цел и структура, но 
медијаторот овде се нарекува олеснувач. Разликата меѓу медијацијата и конференциите е тоа што 
конференциите се поинклузивни и го поттикнуваат учеството на: жртвите, застапниците на 
жртвите, престапникот, членовите на семејството на престапникот, пријателите на престапникот, 
службеници на законот, претставници на заедницата и сите други поединци засегнати од 
кривичното дело што можеби имаат да придонесат нешто кон постапката. Конференциските 
интервенции ја следат истата постапка како и медијацијата. Откако жртвата и прекршителот 
доброволно ќе се согласат да учествуваат, олеснувачот ќе ги подготви сите страни за 
конференциската сесија. Тие ќе договорат средба на неутрална локација и за време на сесијата секоја 
од засегнатите страни ќе има можност да ги искаже своите ставови или да поставува прашања. Како 
и кај медијацијата, целта е да се постигне договор (писмен или устен) во однос на соодветниот исход. 
Можните исходи за конференциите се исти како оние за медијацијата, но нудат поструктурирано 
учество на другите инволвирани страни и може да се особено корисни во случајот на децата.  

Финансиските или материјалните казни може да се наметнат како единствена санкција, како една 
од неколку санкции или како услов во условната казна. Сумата на казната треба да е приспособена 
на способноста на престапникот да ја плати. Паричните казни се најдобро позната и најчеста форма 
на монетарна санкција. Паричните казни се сметаат за човечни и предизвикуваат минимално 
социјално нарушување за децата кои можат да си ги дозволат. Сепак, тие може да создадат 
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нееднаквост дискриминирајќи ги сиромашните деца за кои неможноста да платат може да резултира 
во затворска казна.  

Реституцијата типично се наложува за компензација на жртвите во случаи на криминал против 
имотот, измама, фалсификување или кражба. Може да се примени за надоместување на 
финансискиот аспект на жртвите на насилно кривично дело за трошоците поврзани со нивното 
физичко и ментално заздравување. Директното служење на жртвите е најретката форма на 
реституција. Тоа е тип на помирување во кое престапникот и жртвата се среќаваат во внимателно 
надгледувана средина за да одредат како престапникот може да изврши реституција директно на 
жртвата преку обезбедување некоја услуга. Овие услуги најчесто вклучуваат поправање на имотот 
оштетен од престапникот. Овој тип на персонализирана реституција ја има и дополнителната корист 
жртвата да може да се сретне со престапникот, што често го олеснува стравот поврзан со 
криминалната средба (слично како програмите за медијација).  

Наредби за интервенција или третман се интервенции што се дизајнирани да го зајакнат 
просоцијалното однесување. Некои специфични типови пристапи кон третманот вклучуваат: 
индивидуална терапија, програми за справување со лутина, решавање на проблемите, модификација 
на однесувањето, групна терапија, мултисистемска терапија, индивидуализирано планирање на 
случајот.  

 

Други програми 

Освен поголемиот дел програми за пренасочување, ГО можат да играат значителна улога дури и ако 
малолетникот влезе во формалниот систем на правдата.  

Информирањето и советувањето се клучни елементи на правдата наклонета кон децата уште од 
првиот контакт на малолетниците со правосудниот систем и со другите надлежни органи 
(полицијата, имиграциските служби, центрите за образование, социјална и здравствена заштита). 
На секој чекор малолетниците и нивните родители треба да се навремено и адекватно информирани 
за правата на децата воопшто или за основните информации за правните проблеми со нивниот 
конкретен случај или ситуација. Материјалите соодветни за возраста што содржат релевантни 
правни информации треба да се стават на располагање и да се широко достапни. Овие услуги често 
може да подразбираат препорака на адвокат или помош во остварувањето на нивните права, водство 
и поддршка и најдобро е ако овие услуги не се наплаќаат.  

Групите од граѓанското општество може да обезбедуваат правна помош на обвинетите или 
малолетниците лишени од слобода, како и психолошка и образовна помош и социјална заштита на 
малолетните затвореници, да организираат активности за затворените млади, вклучително и 
програми за рекреација и едукација и семејни посети, спортски и уметнички иницијативи, 
пасторална поддршка, обезбедување менторски програми и групи за поддршка, младинска работа за 
надградба на самодовербата и личните вештини, како и подготовка пред ослободувањето.  
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Реинтеграција – програми по ослободувањето 

Реинтеграцијата се смета за ефективно враќање на малолетникот назад во заедницата по казна со 
лишување од слобода. Програмите по ослободувањето, или програмите за следење, се витален 
елемент на ефективните системи за малолетничка правда затоа што им помагаат на малолетните 
престапници кои биле ставени во затвор да се реинтегрираат во заедницата по ослободувањето. Оваа 
група програми може да опфаќа сеопфатни постапки почнувајќи веднаш по изрекувањето на 
казната, преку периодот на затворската казна и продолжувајќи подолг период по ослободувањето 
во заедницата. Процесот на реинтеграција бара создавање унифицирано множество на интервенции 
низ формалните и неформалните мрежи на општествена контрола, како и создавање континуирано 
достапни услуги во заедницата што ќе дејствуваат превентивно за повторната појава на 
антисоцијално однесување.  

Истражувањата имаат идентификувано поголем број причинители на повторно престапништво, па 
ако се отстранат овие причинители тоа би можело да биде превенција од повторното извршување 
на кривични дела од страна на поранешните престапници. Причинителите вклучуваат недостиг од 
образование, недостиг на вработување, користење на алкохол и на дроги, лошо ментално и/или 
физичко здравје, немање позитивен став и самоконтрола, институционализација и немање животни 
вештини, немање дом, немање финансиска поддршка, немање семејна мрежа, немање позитивна 
општествена поддршка итн. Детална индивидуализирана процена на факторите на ризик треба да 
се направи за секој малолетнички престапник за да се гарантира дека неговата/нејзината 
реинтеграција во општеството ќе биде успешна. Обезбедувањето ефективни интервенции во 
предодредените клучни области веројатно ќе доведе до успешна реинтеграција на малолетникот и 
ќе го/ја спречи повторно да изврши прекршок. Без овој тип поддршка, веројатно е дека 
малолетникот ќе се врати на истите околности што го навеле на престапништвото и дури и може да 
се изгубат придобивките од рехабилитацијата постигнати за време на затворот. 

Постојат две подгрупи на овој тип програми:  

» рестриктивни програми во заедницата што користат надзор и контрола над престапниците 
по нивното ослободување во заедницата. Примерите вклучуваат верификување на 
вработувањето, интензивен надзор, електронски мониторинг, домашен притвор, 
резиденцијални полуотворени домови, тестирање на урината за нелегални супстанции и 
редовен контакт со службениците за условна казна или друг корективен персонал; овие 
мерки почесто се применуваат од државните институции,  

» интервентни програми што имаат цел да го сменат однесувањето на младите престапници и 
типично даваат терапевтски третмани, услуги за помош при употреба на супстанции како и 
друга поддршка во заедницата како помош при образование и вработување. Тие најчесто се 
применувани од страна на ГО.  

Сите овие мерки спаѓаат во терциерната превенција затоа што се реактивни по својата природа  – 
интервенираат на малолетните престапници со цел да избегнат рецидивизам.  

Меѓународните стандарди промовираат примена на рано и условно ослободување ако постои 
задоволителен напредок од рехабилитацијата. Вообичаено, кога младите се ослободуваат порано од 
нивните казни, во одреден временски период тие мора да се придржуваат до условот да учествуваат 
во одредени активности, да присуствуваат во одредени центри и да се воздржат од одредени 
однесувања. Прекршувањето на овие услови вообичаено ќе резултира во нивно враќање во 
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затворот/установата. Важно е малолетниците да не се само надгледувани за да се утврди дека не ги 
прекршуваат условите од нивното условно ослободување, туку да им се даде и поддршка да не се 
најдат повторно во неволја.  

Често е потребно обезбедување основни услуги. Многу малолетници доаѓаат од тешки и нестабилни 
животни услови пред притворањето и може да немаат погодна локација каде што би се вратиле по 
ослободувањето. Во ваков случај треба да се организира локација каде што би живеел малолетникот, 
да му се обезбеди пристап до вработување, облека и други општи потреби при ослободувањето. Секој 
продолжен период меѓу напуштањето на притворот и наоѓањето на сместување или враќањето во 
образовниот систем може да го втурне малолетникот повторно да изврши прекршок поради 
егзистенцијалниот ќор-сокак. Под овој тип асистенција исто така спаѓа и потребата да се обезбеди 
континуитет на грижата, што значи дека секоја поддршка или третман што малолетникот ги добивал 
за време на затворот не треба нагло да биде прекинат само затоа што малолетникот ја напушта 
институцијата ако третманот или грижата се сѐ уште потребни, како во случајот на некои 
медицински третмани, започнатото образование, третманот за зависност и слично.  

Програмите за следење што обезбедуваат терапија се дизајнирани за малолетниците со проблеми 
со менталното здравје или со употреба на супстанции и обезбедуваат бихејвиорални и други 
терапевтски пристапи на малолетниците и нивните семејства за да му помогнат на 
институционализираниот малолетник да се реинтегрира во заедницата. Тие можат да бидат 
организирани како индивидуални/семејни или групни тераписки сесии. Овие програми имаат цел 
да го намалат ризикот од рецидивизам преку апстиненција од алкохол и од други супстанции од 
страна на младинецот, да го подобрат менталното здравје на младинецот и да го зголемат 
просоцијалното однесување, да ги изградат отсутните социјални вештини и вештините на 
справување, да ја зголемат посветеноста на промените од страна на младинецот и 
неговото/нејзиното семејство, да ги подобрат изборите во стилот на живеење (социјални, образовни, 
обука за работа и вработување), да ги обучат членовите на семејството да воспоставуваат 
партнерства со училиштата, со агентите во заедницата, со системите за условни казни и со другите 
системи и да дејствуваат како ефективни застапници на младите учесници и да го поврзат 
семејството со соодветна поддршка од заедницата. Овие програми започнуваат неколку месеци пред 
ослободувањето на младинецот и продолжуваат неколку месеци по ослободувањето – во зависност 
од индивидуалните околности и планираните цели и имаат докажан успех во намалувањето на 
стапките на рецидивизам.  

Поддршката еден на еден обезбедува менторство во програмите за рехабилитација и за 
реинтеграција. Веќе споменавме дека менторските шеми се корисни за превенцијата, па овде 
додаваме и дека тие може да се користат и за време на притворот и за време на алтернативните 
пресуди, како и во грижата по извршувањето на казната. Младите престапници често немаат 
позитивни примери на кои можат да се угледаат, немаат самодоверба и не ги знаат можностите што 
им се достапни. Менторството обезбедува поддршка еден на еден, пријателство, совети, 
поттикнување и зајакнување на здравото однесување и ставови кога младата личност се пушта на 
слобода за да им се помогне да се реинтегрираат во општеството и повторно да не западнат во 
неволја. Менторството може да го вршат врсници на младата личност, други реформирани млади 
или возрасни или други возрасни лица. Каде што менторството се користи како асистенција за 
младите во нивната реинтеграција, од голема помош е ако менторот и младата личност може да се 
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запознаат пред ослободувањето. Вклученоста на волонтери исто така помага во кршењето на 
бариерите меѓу локалната заедница и младите престапници.  

Програмите за учење животни вештини за малолетниците при ослободувањето се справуваат со 
една од главните причини за престапништвото и повторувањето на прекршоците – недостигот на 
потребните животни вештини (донесување одлуки, решавање проблеми, справување со стресот, 
справување со притисокот од врсниците, планирање на животот итн.) што, во прво време, ги навеле 
да извршат прекршок. Овие програми за реинтеграција му се нудат на малолетникот при 
ослободувањето или уште подобро пред ослободувањето, а понудата е заснова на индивидуалната 
процена дека овие вештини недостасуваат кај младинецот и на индивидуалните развојни планови. 
Работата може да вклучува индивидуални и групни сесии, како и комбинација од двете во период од 
неколку недели до неколку месеци. Програмите за животни вештини првите неколку сесии се 
фокусираат на поединецот и потоа учесниците се поттикнати и се поддржани да создадат животен 
план за себе, да си постават ограничувања и да практикуваат самодисциплина.  

Програмите за транзиција кон семејството имаат цел да ги вратат малолетниците назад кон 
семејството по затворот со максимален позитивен ефект. Според ова гледање од основна важност е 
и семејствата и престапниците да бидат подготвени за ослободувањето на младинецот и да биде 
обезбедена практична и емоционална поддршка за без проблеми да се осигури транзиција од 
животот во институцијата кон семејниот живот. Оваа транзиција може да биде олеснета во случаи 
кога семејствата биле во можност да одржуваат редовен контакт со нивните деца низ целото траење 
на казната. Од особено голема помош е младите да имаат можност полека да се реинтегрираат, да 
им биде дозволено да одат дома на дневно отсуство и на посети преку викендите и овој тип 
активности треба да се планира што е можно побрзо по затворањето.  

Програмите чекор по чекор се засновани на престој во полуинституционални капацитети како што 
се резиденцијални полуотворени домови, образовните домови и дневни центри според оние 
промовирани во меѓународните стандарди. Тие се воспоставуваат за да обезбедат поддршка на 
младите при напуштањето на затворените институции. Спротивно на очекуваното, некои од 
младите не се подготвени да се вратат дома веднаш по нивното ослободување од затвор или нивните 
семејства не се подготвени, не се способни или немаат волја да ги примат назад. Програмите нудат 
привремено засолниште, активности што им помагаат на младите да застанат на нозе – обука за 
разни вештини, пристап до образование, помош при вработување и помош во реинтеграцијата во 
нивната заедница, па овие програми се клучни за нивната реинтеграција. Без таквите програми 
веројатно е дека младите ќе се најдат на улиците и ќе бидат сосема ранливи на повторувањето на 
прекршоците.  

Создавањето позитивна перцепција во јавноста е потребно за успешна реинтеграција. 
Негативната јавна перцепција ги попречува рехабилитацијата и реинтеграцијата на младите 
прекршители правејќи ги поранливи на повторување на прекршоците. Младиот престапник нема да 
се држи подалеку од неволја долго ако се соочува со предрасуди, со исклучување и со недостиг на 
можности во заедницата. За да се постигне оваа промена неопходно е да се преиспитаат јавните 
недоразбирања и погрешни претстави за малолетничкото престапништво, потоа системот за 
малолетничко право и ефективноста на мерките за справување со криминалот кај младите. 
Општеството и заедниците мора исто така да се поттикнуваат да ги интегрираат децата и младите за 
да дојде до реинтеграција.  
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Со оглед на широкиот опсег и на разновидноста на можните услуги што се нудат на ДМКЗ од 
различните ГО во различни држави, овде не е можно да се обезбедат целосни, финални и исцрпни 
упатства, протоколи и формулари што би биле готови за употреба во секоја од ГО што би ги 
примениле. Според тоа, овде ќе ги понудиме примерите од најчесто употребуваните препораки со 
основна и универзална содржина. Секоја ГО ќе мора да ги измени и да ги дополни со поглавја и со 
точки релевантни за нивните конкретни услуги и контекст.  

 

Кодекс на етичко однесување 

Првиот и најопшт документ што дава општо водство за секоја ГО е нејзиниот кодекс на етичко 
однесување. Кодексот не треба да биде премногу долг и премногу продлабочен документ. Наместо 
тоа треба да е јасен и сеопфатен, релативно долгорочен документ, додека деталните упатства за 
специфични ситуации или аспекти на давањето на услугите треба да бидат развивани во посебни 
процедури и треба редовно да се ажурираат.  

 

Пример за кодекс на етичко однесување 

Кодексот на однесување се однесува на секој вработен од ГО, во договор или во некој друг формален 
однос со ГО и е релевантен за сите локации на работа на организацијата.  

Фундаментални принципи:  

» заштита на најдобрите интереси на децата и на младите 
» заштита од дискриминација врз која било основа 
» значително учество 
» владеење на законите 
» право на заштита на достоинството на малолетниот престапник.  

 

1) Професионално однесување во однос на ДМКЗ и на згрижувачите 

» Да се препознаат и да се почитуваат уникатните квалитети, способности и потенцијали на 
секое ДМКЗ.  

» Да се има предвид ранливоста на ДМКЗ и нивната зависност од возрасните.  
» Да се бара и да се осигури дека сите ДМКЗ, вклучително и оние со посебни потреби, ги 

добиваат потребните услуги и правилниот третман.  

Процедури и упатства
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» Да се осигури дека културата, јазикот, етникумот и семејната структура на секое ДМКЗ се 
признати и се ценети.  

» Да се создаде и да се одржува безбедна средина што ќе ги негува добросостојбата и развојот 
на ДМКЗ и што ќе ги почитува нивните достоинство и придонес.  

» Да се гарантира доверливоста на податоците на сите ДМКЗ и на згрижувачите. 
» Да се обезбеди безбедноста на сите ДМКЗ и нивните згрижувачи во ГО, како и да им се 

помогне во правењето на потребните безбедносни планови надвор од ГО.  
» Да се гарантира дека сите ДМКЗ, вклучително и оние со посебни потреби, се заштитени од 

секоја форма на дискриминација, на насилство, на злоупотреба или на запуштеност.  
» Да се обезбедат згрижувачи со можност за контакт и ако е потребно и соработка со ГО, други 

згрижувачи, ресурси од заедницата и установи.  
» Да се соработува со други за да се исполнат потребите на ДМКЗ.  
» Да се промовираат правата на ДМКЗ и на нивните згрижувачи. 
» Да се гарантираат јасни граници меѓу професионалните и личните односи во сите претходно 

наведени околности.  

 

2) Професионално однесување во однос со себеси 

» Да се стекнува, да се одржува и да се унапредува професионалната компетентност. 
» Да се одржуваат стандардите на работа. 
» Да се одржува физичката и емоционалната добросостојба. 
» Да се биде посветен/посветена на континуирано учење, развивање вештини и примена на 

новото знаење поврзано со ДМКЗ и со ГО.  
» Да се придонесува кон корпусот на знаење, развојот на професијата и растот на поединците 

преку истражување, споделување и ширење на знаењето.  

 

3) Професионално однесување во однос со колегите 

» Да се воспостават и да се одржуваат односи на: почитување, доверба, доверливост и 
соработка со колегите.  

» Да се споделуваат ресурсите со колегите за преку соработката да се гарантира воведувањето 
на најдобрите можни програми за ДМКЗ.  

» Да се поддржуваат колегите во исполнувањето на нивните професионални потреби и 
нивниот професионален развој.  

» На колегите да им се оддаде должното признание за професионалните достигнувања. 
» Да се биде внимателен во искажувањето на сопствените ставови во однос на личните 

карактеристики или професионалното однесување на колегите. Таквите укази треба да се 
засновани на директното знаење, не на различни гласини, и да се релевантни за интересите 
и за програмите на ДМКЗ.  

» Да се биде воздржан од учеството и да се спротивставува на практиките што се 
дискриминаторски против колегите поради нивниот пол, раса, националност, религиозни 
верувања или друга припадност, поради возраста, брачниот статус/семејната структура, 
попреченост, сексуална ориентација или друга лична карактеристика.  
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» Да им се предочат лошите практики и недостатоците во професионалните стандарди на 
колегите каде што тоа е соодветно за да им се овозможи да ја подобрат нивната работа и да 
се направи обид прашањето да се реши колегијално и доверливо.  

 

4) Професионално однесување во однос со работодавачите 

» Да се исполнуваат договорните обврски и задолженија.  
» Да се придонесува кон исполнувањето на професионалните цели на ГО.  
» Да се одржува лојалноста кон организацијата.  
» Да се придонесува кон развојот на организацијата со цел поефективно да се исполнуваат 

потребите на корисниците на услугите.  
» Да се осигури дека на корисниците на услугите им се достапни адекватни и соодветни 

ресурси за исполнување на нивните потреби, да се осигури дека ресурсите се еднакво 
распределени и да му се посочат на одговорното лице сите недостатоци на услугите и на 
ресурсите потребни за нивно извршување.   

» На одговорното лице да се пријават сите околности во кои не може да се обезбедат безбедни 
и соодветни услуги или во кои можеби се загрозени прифатливите стандарди за работа.  

» Да се пријави секоја лоша практика и секој неприфатлив аспект на услугата за да се одржат 
високите стандарди на услугите и да се заштити угледот на ГО.  

» Да се помага на ГО во обезбедувањето на највисокиот квалитет на услугата.  
» Да се избегне секоја постапка што го нарушува угледот на ГО, освен ако тоа ги прекршува 

законите и регулативата наменети за заштита на ДМКЗ или ако ги нарушува одредбите на 
овој кодекс.  

 

5) Професионално однесување во однос со вработените 

» Да се постават стандарди и да се биде пример за членовите на персоналот.  
» Да се дејствува на одговорен начин и да се практикува добар менаџмент.  
» Да се промовираат безбедни и здрави услови на работа и политики што негуваат заемна 

почит, соработка, компетентност, добросостојба, доверливост и самопочит кај членовите на 
персоналот.  

» Да се создаде и да се одржува атмосфера на доверба и отвореност што ќе им овозможи на 
членовите од персоналот да зборуваат и да дејствуваат во најдобрите интереси на ДМКЗ, на 
згрижувачите и на правдата наклонета кон децата.  

» Да се обезбеди инклузивна средина и посветеност на различностите во организациите на кои 
им служиме.  

» Ако е можно да се обезбеди адекватна и правична компензација (плата и бенефиции) за сите 
кои работат со ДМКЗ или во корист на ДМКЗ.  

» Да се поттикнува и да се поддржува континуираниот развој на вработените во 
зголемувањето на нивните вештини и знаење.  

» Да се застапува развојот на другите како етички лидери во професијата и во организациите.  
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6) Професионално однесување во однос со професијата 

» Да се воспостават професионални стандарди. 
» Да се исправат лошите практики. 
» Да се прошируваат професионалното знаење и вештини. 
» Да се промовираат добри работни односи. 
» Да се гради почит, кредибилитет и стратегиска важност на професијата во нашите 

организации и во заедниците во кои работиме. 
» Да се поттикнува општествената одговорност.  
» Да се придржува до највисоките стандарди за етичко и професионално однесување.  
» Да се мери ефективноста на нашите програми во придонесот кон исполнувањето на целите 

на ГО.  
» Да се почитуваат законите.  
» Да се негува стремеж кон исполнување на највисоките нивоа на услуга, изведба и 

општествена одговорност.  

 

7) Професионално однесување во однос со општеството и заедницата 

» Да се исполнуваат потребите на децата и на младите во контекст на поширокото општество. 
» Да се обезбедат програми и услуги за ДМКЗ со висок квалитет во заедницата.  
» Да се промовира соработка меѓу професионалците и агенциите и интердисциплинарна 

соработка меѓу професиите поврзани со ДМКЗ.  
» Да се работи преку образование, истражување и застапување во општество во кое ДМКЗ ќе 

имаат пристап до висок квалитет на правда наклонета кон децата.  
» Да се промовира знаењето и разбирањето на ДМКЗ и нивните потреби.  
» Да се работи на поголемо општествено признавање на правата на ДМКЗ и на пошироко 

општествено прифаќање на одговорноста за добросостојбата на децата и на младите.  
» Да се поддржуваат политиките и законите што ја промовираат добросостојбата на ДМКЗ и 

на нивните семејства и да се работи на промената на оние кои ја нарушуваат нивната 
добросостојба.  

» Да се продлабочува професионалниот развој на полето на грижа за ДМКЗ и на правдата 
наклонета кон децата, и да се зајакне посветеноста на остварувањето на клучните вредности 
на ваквата правда.  

 

Општи упатства за првото интервју со ДМКЗ 

Првиот контакт и првото интервју со ДМКЗ се од највисока важност и за ГО и за ДМКЗ како 
клиенти. Може да ја постават основата за целата идна работа и дури може и да предизвика некоја од 
страните да одлучи воопшто да не ја започне соработката, особено ако не се изведе на правилен 
начин.  
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Инструкции за лицето кое го врши првото интервју со ДМКЗ  

Сите ДМКЗ, дури и малите деца и оние со тешка ментална попреченост, може да обезбедат корисни 
информации, но често изведувачите на интервјуата не се сигурни како да комуницираат со нив за да 
го постигнат тоа. Погрешните техники на интервјуирање можат да бидат стресни и непродуктивни 
и за ДМКЗ и за изведувачите на интервјуата, па така овие интервјуа треба да се изведуваат 
придржувајќи се до множеството упатства за да се гарантира добивањето непристрасни 
информации и за ДМКЗ да се чувствуваат безбедни и да можат целосно да се искажат.  

 

Подготовка за интервјуто 

» Изберете локација каде што има колку што е можно поголема приватност, каде што нема 
многу аспекти што би го одвлекувале вниманието и каде што ДМКЗ се чувствуваат удобно и 
безбедно.  

» Изберете како ќе се документира ова интервју и како записите ќе се чуваат доверливо, т. е. 
дали ќе има двајца кои ќе го изведуваат интервјуто (од кои едниот би фаќал белешки), еден 
кој ќе го изведува интервјуто кој самиот ќе фаќа белешки, употреба на уред за снимање.  

» Ако се интервјуираат девојчиња, треба да биде достапна жена која ќе го спроведува 
интервјуто, која ќе го преземе изведувањето на интервјуто кога тоа е потребно.  

Започнување на интервјуто и давање чувство на сигурност на ДМКЗ:  

» претставете се соодветно пред интервјуто,  
» објаснете ја целта на интервјуто, за што ќе бидат користени информациите што ќе ви бидат 

дадени и ограничувањата на она што можете да го направите,  
» објаснете зошто фаќате белешки/го снимате интервјуто и како тоа ќе се чува доверливо,  
» започнете со разговорливи или неконтроверзни прашања и полека преминувајте на 

почувствителните аспекти,  
» користете неформален и релаксиран пристап за да му помогнете на ДМКЗ да се чувствува 

опуштено. Разберете дека можеби ќе биде потребно одредено време за детето да започне да 
се чувствува доволно опуштено за да зборува, особено ако настаните на кои се присетува се 
трауматски.  

Чести проблеми:  

» ДМКЗ одговараат на прашања на кои не го знаат одговорот;  
» ДМКЗ му го кажуваат на оној кој го изведува интервјуто она што мислат дека тој/таа сака да 

го слушне;  
» страв дека сѐ што ќе кажат ќе се користи против нив или ќе биде јавно откриено.  

Добивање непристрасни информации 

» Објаснете дека е прифатливо да му кажат на оној кој го изведува интервјуто ако не го знаат 
одговорот на некое прашање.  

» Објаснете дека треба да го поправат оној кој го изведува интервјуто ако тој направи грешка.  
» Поставувајте отворени прашања и поттикнете го детето да ја каже приказната со сопствени 

зборови.  
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» Одбегнувајте наведувачки прашања или коментари што може да направат детето да се 
чувствува принудено или под притисок да даде одреден одговор.  

» Избегнете да ги повторувате прашањата затоа што тоа може да го наведе детето да помисли 
дека неговиот/нејзиниот претходен одговор бил „погрешен“.  

» Користете едноставен јазик соодветен за возраста и осигурете се дека ДМКЗ го разбира 
точното значење на прашањето.  

» Користете кратки интервјуа (или повеќе интервјуа каде што тоа е потребно) поради 
краткотрајниот распон на вниманието на детето, во зависност од возраста и зрелоста на 
детето.  

» За да добиете повеќе детали, користете проследувачки прашања, на пр. „И што се случи 
потоа?“  

» Планирајте една или две кратки паузи за време на интервјуто во соодветни моменти поради 
краткиот распон на вниманието на децата.  

Препорачаните домени на интерес за време на првото интервју со ДМКЗ треба да вклучуваат:  

» Лични информации. 
» Семејството. 
» Пријателите. 
» Заедницата. 
» Образовната и професионалната историја на ДМКЗ. 
» Работната историја на ДМКЗ. 
» Здравствениот статус на ДМКЗ. 
» Емоционалниот/бихејвиоралниот профил на ДМКЗ. 
» Прашања поврзани со прекршокот. 
» Други специјални аспекти што треба да се земат предвид. 
» Општ впечаток на оној кој го изведува интервјуто за ДМКЗ. 
» Дополнителни потребни информации. 

Овде ги наведовме сите области што треба да се покријат за време на приемот, додека конкретните 
прашања се достапни во прилог 2.  

Завршување на интервјуто 

» Прашајте го ДМКЗ дали има некое прашање за вас или дали има уште нешто што би 
сакал/сакала да ви каже.  

» Уште еднаш објаснете ги ограничувањата на вашата работа и не давајте им лажна надеж на 
ДМКЗ.  

» Комплетирајте ги вашите забелешки веднаш по завршувањето на интервјуто за да обезбедите 
најпрецизна можна репрезентација на интервјуто.  

 

Процедури на доверливост 

Почитувањето на доверливоста значи ограничување на споделувањето на информациите што се 
сметаат за чувствителни и нивно споделување само со оние поединци кои имаат потреба од 
информациите за да ја вршат нивната работа, и тоа само под услов и тие информацијата да ја 
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третираат како доверлива. Заштитата на доверливоста и на анонимноста е во најдобриот интерес на 
ДМКЗ за нивната физичка заштита и психолошка добросостојба и мора да се гарантираат за секое 
ДМКЗ кое е клиент на ГО. Гарантирањето на доверливоста е особено важно во малите, тесно 
поврзани заедници каде што протекувањето на информацијата би значело дека целата заедница ќе 
биде информирана.  

Информациите што би можеле да се сметаат за доверливи или чувствителни ги вклучуваат: сите 
информации за идентификација на ДМКЗ, за родителите, за семејството, за старателите на децата 
итн., нивната адреса, информациите за контакт или локацијата, информациите што може да ги 
повредат или да им наштетат на ДМКЗ предизвикувајќи нивна стигматизација, маргинализација или 
агресија.  

Препорачаните процедури за доверливост се:  

» ГО треба да воспостават и да одржуваат јасни пишани процедури за доверливост  
» доверливите информации мора да ги вклучуваат сите документи, фајлови и досиеја (во 

електронски и физички копии), телефонски контакти и пораки, кореспонденција, белешки 
од состаноците, дискусии, информации за посетите и сите други споменувања на 
информации за ДМКЗ, дури и надвор од неговото/нејзиното досие 

» ГО мора да се осигури целиот нејзин персонал и волонтерите да ја потпишат заклетвата за 
доверливост  

» копија од потпишаната заклетва за доверливост мора да се чува во ГО како дел од 
персоналното досие и една копија се дава на вработениот или волонтерот  

» целиот персонал и волонтерите на ГО мора да се обучени за процедурите за доверливост  
» целиот надворешен персонал (преведувачи, толкувачи, медијатори итн.) исто така мора да 

потпишат заклетва за доверливост 
» сите информации за ДМКЗ мора да се чуваат како строго доверливи и да се достапни само 

на услужниот персонал и на волонтерите на ГО овластени да работат на програмата и само 
до степенот потребен за извршување на нивната работа  

» персоналот на ГО мора да биде опремен со соодветната опрема (на пр. покриени папки, 
шкафови за досиеја со клуч, телефон со контролирана јачина на звукот, простории за 
преслушување на пораки) што е потребна за да се одржи доверливоста  

» треба да се води статистика за да се прават извештаи, евалуации и да се даваат објаснувања 
на донаторите, но овие активности не смеат да ја компромитираат доверливоста на ДМКЗ 

» за време на процената при приемот, ДМКЗ треба да се информираат дека нивните 
информации се чуваат заштитени и се третираат како доверливи 

» ДМКЗ исто така треба да знаат дека постои ограничување на доверливоста кога:  
o досието на клиентот е побарано со судски налог за целите на судската постапка  
o персоналот на ГО одлучил дека има потреба од известување на релевантен центар за 

заштита на деца/млади 
o ДМКЗ бара разјаснување и информации во однос на нејзиното/неговото време 

поминато во ГО 
o ДМКЗ се согласува дека информациите може да бидат споделени со трети страни (на 

пр. во случаи на преупатување) 
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o досиејата на ДМКЗ што се поднесени на соодветните агенции може да бидат 
поднесени само ако се во запечатен коверт со јасна ознака „доверливо“ на двете 
страни од ковертот, со соодветни документи што потврдуваат прием на документите  

» сигурноста, безбедноста и приватноста на целиот персонал и на волонтерите на ГО мора да 
биде висок приоритет и ГО треба да гарантираат дека сите информации поврзани со 
персоналот и со волонтерите се чуваат заштитени и како строго доверливи и дека клиентите 
и посетителите нема да можат да пристапат до овие информации под кои било околности 

» мерките за гарантирање на безбедноста на персоналот и на волонтерите треба да вклучуваат:  
o презимињата на волонтерите и на персоналот не се вклучени во документацијата (со 

исклучок на правните документи)  
o телефонските броеви на персоналот и на волонтерите се чуваат во просториите кои 

се само за персонал на локацијата на ГО 
o одделна и дискретна локација за паркинг за персоналот и за волонтерите 

» ГО мора да ги следи и редовно да ги ажурира информациите и да ги почитува сите 
релевантни закони и прописи за: доверливоста, приватноста, слободата на информации, 
потребата за поднесување извештаи и судските налози за побарување на документите.  

Пример за аспектите што треба да се проверат за процедурите на доверливост е даден во прилог 3 и 
може да се користи за брзо да се споредат практиките за доверливост во вашата ГО со препорачаните 
стандарди.  

 

Процедури за електронски уреди 

Со оглед на големата важност, различните улоги и постојаното менување на функциите на 
различните електронски уреди, како и на обемот со кој ги користат децата и младите, важно е секоја 
ГО да стане свесна за сите начини на кои може да влијае електрониката на нејзината работа. Според 
тоа важно е ГО да формулираат процедури за управување со можните ризици за доверливоста, за 
приватноста, па дури и за безбедноста што може да се создадат со ненадгледуваната употреба на 
електронските уреди.  

Препорачаните процедури за електронските уреди се:  

» ГО треба да вклучат клаузула во нивните договори за давање услуги што ќе бараат од 
клиентите да не внесуваат телефони во просториите или да ги остават со персоналот за време 
на посетата во ГО од следниве причини:  

o ако телефонот заѕвони, ќе го прекине текот на посетата 
o ако за време на посетата се прифати повик, ова на самата посета ќе донесе 

неовластена личност што не може да се надгледува 
o повеќенаменската природа и еволутивните можности на уредите (на пр. можноста 

за снимање аудио и видео, преносот на податоци и лоцирањето со ГПС) прават да е 
невозможно да се гарантира приватноста за другите клиенти и за персоналот  

o брзината на развивање нови способности на електронските уреди за кои персоналот 
можеби не е свесен  

» електронски уреди во просториите на ГО не треба да бидат дозволени без претходна процена 
и писмена дозвола од соодветниот член на персоналот земајќи предвид дека: 

o некои уреди имаат позитивен придонес во интеракцијата 
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o може да се дискутира меѓу персоналот и клиентите за начините на кои истиот ефект 
може да се постигне со други средства (на пр. наместо да се донесе iPad за да се пушта 
музика, музиката може да се сними на диск)  

o ако клиентот има потреба од својот телефон за итен контакт за време на посетата, 
предложете да го остави телефонот со член од персоналот кој би го надгледувал.  

Правењето фотографии и видеоснимки за време на престојот во ГО е дозволено само кога член на 
персоналот ја врши или ја надгледува работата со камерата земајќи предвид дека:  

» потребна е процена на погодноста или соодветноста на правењето фотографии или 
видеозаписи на индивидуална основа  

» потребна е согласност од малолетникот каде што тоа е соодветно на возраста 
» само ДМКЗ и згрижувачите се во кадарот на сликата или видео записот (т. е. не и другиот 

персонал или другите клиенти) 
» на видеозаписите се снимаат само кратки периоди.  

 

Процедури за жалба 

Имањето жалби и незадоволство меѓу клиентите на некоја услуга е неизбежно и ќе се случува 
редовно. Поради тоа многу е важно да се воспостават соодветни процедури за жалба за да се ублажат 
негативните ефекти на жалбите и да се искористат овие повратни негативни информации 
(негативен фидбек) за да се подобрат вашите услуги и да се подигне нивото на задоволство меѓу 
клиентите.  

Препорачаните процедури за жалби се:  

» ГО треба да имаат воведено соодветни пишани процедури за добивање повратни 
информации (фидбек) за своите услуги, вклучително и жалби  

» целиот персонал треба да биде свесен за процедурите за жалби и да е запознаен со процесот 
потребен за нивната имплементација 

» ДМКЗ треба да се вклучени во процесот на развивање процедури за жалби преку различни 
канали (дискусии на фокусни групи, индивидуални укази, формулари за задоволство од 
услугата итн.) 

» ГО мора да назначат персонал задолжен и компетентен за примање и постапување по 
жалбите 

» жалбите треба да се решаваат во раните фази, што е можно побрзо 
» како дел од приемната процена, клиентите треба да бидат информирани за процедурите за 

жалба на ГО и да им се даде пишана копија од постапката како да се поднесе жалба  
» информациите за политиката за жалби на ГО треба да се прикажани во приемната зона и да 

се лесно достапни на секоја услужна локација и на интернет-страницата на ГО 
» ГО треба активно да бара повратни информации (фидбек) од корисниците на нејзините 

услуги преку нудење незадолжителен анонимен формулар за задоволство од услугата  
» политиката за жалби треба да ги вклучува следниве чекори:  

o добиените жалби треба да се процесираат од соодветниот менаџер во зависност од 
инстанцата на поднесување на жалбата 
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o ако жалителот не е задоволен со одговорот или не се чувствува удобно да ја упати 
жалбата на менаџерот, тогаш наредниот чекор е жалбата да се упати до управниот 
одбор на организацијата 

o ако жалителот не е задоволен со одговорот или не се чувствува удобно да ја упати 
жалбата до менаџерот или одборот, тогаш жалителот може да поднесе анонимна или 
потпишана писмена жалба во готов формулар достапен на секоја локација на 
центрите за услуги или да ја поднесе жалбата преку е-пошта, редовна пошта, факс 
или телефон кои се јавно изложени на претходноспоменатите места  

o сите жалби треба да се разгледуваат и да се документираат и одговорите треба да се 
документираат 

o врз основа на оваа документација, назначениот персонал треба да изготви годишна 
анализа на жалбите и да подготви извештај со препораки  

» целиот персонал на ГО мора да е запознаен со процедурата за жалби во агенциите до кои 
врши преупатување 

» ГО мора да ги достави процедурите за жалба до преупатувачите  
» ГО мора активно да бара повратни информации (фидбек) од оние кои вршат преупатување 

до неа.  

Пример за формулар за жалба е даден во прилог 4 и може да се користи со или без измени за 
специфична услуга.  

 

Безбедносни процедури 

Безбедноста на сите кои ја посетуваат или работат во ГО е од највисока важност. ГО треба да ја 
гарантираат физичката и емоционалната безбедност на ДМКЗ, нивните згрижувачи, сите 
посетители и персоналот во секое време. Сите активности на ГО мора да вклучуваат и преглед на 
безбедноста и таа треба да се третира како предуслов, а не како нешто што треба да се балансира или 
да се компромитира на кој било начин. Од овие причини секоја ГО треба да усвои конкретни 
безбедносни процедури што ќе ги опфаќаат ризиците за безбедноста во сите релевантни аспекти од 
обезбедувањето на услугите. Овие процедури треба да се дизајнирани на начин што ќе ги имаат 
предвид:  

» типот на обезбедената услуга (на пр. потребите за известување, собирање податоци и ИТ- 
-заштита, чување на досиејата, гарантирање на приватноста, пријавување на критичните 
инциденти, ризик од самоповредување или случај на самоповредување, ризик од закани или 
повреда на други) 

» типот на популација на клиенти што се услужува (на пр. одредби за доверливост, протоколи 
за преупатување и споделување информации, процеси на скрининг, процена и 
преупатување) 

» безбедноста на персоналот (на пр. здравјето и безбедноста на работното место, процесите на 
регрутирање и на индукција, кодекси на однесување, компетенции на работното место, 
надзор на персоналот, потреби за обука на персоналот) 

» фактори релевантни за конкретната ГО (на пр. географската локација, спецификациите на 
објектот, другите активности што ги води истата ГО).  
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Првенствено безбедносните процедури треба да се користат од ГО како практична алатка што на 
вработените им обезбедува јасни инструкции и информации кои ќе ги оспособат да одговорат на 
различните предизвици што може да влијаат на сигурноста и безбедноста на персоналот и на 
клиентите.  

За повеќето ГО и нивните услуги за ДМКЗ, примарните безбедносни одредби вклучуваат:  

» соодветно безбеден распоред на просториите и безбедносни системи 
» безбедносни протоколи 
» редовен преглед на сите безбедносни протоколи и предвидени мерки 
» воспоставени одделни протоколи специјално за критични инциденти 
» специфична обука на персоналот 
» присуство на обучен персонал во секој момент 
» приемна процена на секое ДМКЗ и периодично прегледување на случајот. 

Препорачаните процедури за доверливост се:  

» ГО треба да воспостават и да одржуваат јасни пишани безбедносни процедури  
» ГО треба на целиот персонал да му обезбеди јасни пишани безбедносни процедури  
» ГО треба на персоналот да му обезбеди адекватна поддршка, обука и ресурси за да се 

придржува до овие политики и процедури, вклучително и капацитети да одговори на 
различен тип безбедносни потреби и инциденти 

» ГО треба да прикаже и да ги направи достапни тековните и точни информациите за 
безбедносните прашања и процедурите за ДМКЗ кои ги користат услугите во соодветните 
приемни простории и во канцелариите 

» сите безбедносни мерки треба да се колку е можно подискретни, но треба јасно да се стави 
на знаење на сите кои влегуваат во ГО дека овие мерки постојат и се ефективни (се однесува, 
на пример, на видеонадзор, безбедносни брави)  

» проверките на персоналот треба да осигурат дека целиот персонал кој сака да работи со ГО:  
o треба да пополни лична изјава која ќе покаже дека тие не биле обвинети ниту осудени 

за никакви криминални прекршоци 
o треба да биде подложен на полициски и други проверки кои ќе потврдат дека не им 

е забрането со закон да бидат вработени или вклучени во кое било својство на места 
каде што ќе бидат во контакт со ранливи лица (т. е. деца или поединци на 18 или 
повеќе години кои не се или може да не се во можност да се грижат за себеси или да 
не можат да се заштитат од штета или експлоатација поради возраста, болест, траума 
или попреченост или која било друга причина)  

o да се придржуваат до релевантните професионални кодекси на однесување 
» безбедноста на персоналот треба да осигури дека:  

o целиот персонал добива обука за процена на ризик соодветна на нивната улога, што 
ќе го вклучи разбирањето на ризиците за  обезбедените услуги, ризиците поврзани 
со работата со специфични клиенти или други релевантни фактори  

o обуката на персоналот исто така вклучува и обука за тоа како да се бара помош и како 
да се справува со заканите или заканувачкото однесување 

o целиот персонал на ГО има соодветен професионален надзор релевантен за нивната 
улога и одговорности 
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o персоналот кој работи со случаи со висок ризик и комплексни случаи треба да биде 
поддржуван од супервизори со релевантни вештини и искуство 

o супервизорите треба да се свесни за знаците на индиректна (пренесена) траума 
o на целиот персонал, клиентите и/или сведоците на безбедносен инцидент или други 

сериозни случувања им се нуди можност за разговор за преживеаното и продолжена 
поддршка ако е потребна  

o надзорот и сесиите за искажување на преживеаното се снимаат и ги вклучуваат 
резултатите на секоја донесена одлука во однос на настанатите околности  

» безбедноста за ДМКЗ треба да осигури дека:  
o сите ДМКЗ (и нивните згрижувачи) ќе се однесуваат соодветно во ГО. Секое 

однесување својствено на насилство, на злоупотреба, на заплашување или на закана 
се решава во согласност со безбедносните процедури  

o ако се идентификува дека доаѓањето претставува проблем за ДМКЗ, персоналот на 
ГО му помага на ДМКЗ да развие безбедносен план за безбедно доаѓање во ГО и за 
напуштање на ГО 

o ако е идентификувано дека клиентот има потреба за поширока асистенција за 
сопствената безбедност кога не е во ГО, персоналот му помага на ДМКЗ да развие 
индивидуален безбедносен план за тоа или го препраќа до овластен центар што може 
да го понуди тоа 

o ГО што во своите простории имаат деца со која било должина на престој без 
присуство на родител имаат барем еден присутен член на персоналот кој е обучен за 
основна прва помош на работното место  

o сите ГО имаат барем еден член на персоналот кој е обучен за основна прва помош, 
кој е присутен на локацијата за време на присуството на кој било клиент 

o ГО во консултација со згрижувачите исто така развиваат соодветни безбедносни 
планови за ДМКЗ со попречености и релевантни здравствени проблеми како астма 
или алергиски реакции. 

o преупатувањата не се прават до центри што веројатно ќе ја компромитираат 
безбедноста на клиентот (на пр. упатување на клиент до центар што не ја 
идентификувал организацијата како овластен центар за упатување) 

» сите безбедносни инциденти треба да се забележат, да се пријават и да се дискутираат со 
супервизорите за да се донесе одлука дали инцидентот треба да се пријави  

o каде што е потребно, овој запис исто така ја содржи и дополнителната поддршка 
понудена на вклучениот персонал  

o сите сериозни или итни закани или акти што се случуваат во ГО што може да 
претставуваат кривичен прекршок веднаш се пријавуваат до соодветните власти  

o целиот персонал на ГО има обврска да пријави ако имале вистинска причина за 
загриженост или информација за безбедноста на ДМКЗ во контекст на злоупотреба 
и/или запуштање на дете  

o ако има потреба, некои ДМКЗ или посетители кои претставуваат закана за 
безбедноста треба да имаат привремена или трајна забрана за влегување во ГО  

o или, во некои случаи, посетата за тој ден може да биде откажана ако клиентот или 
посетителот е проценет како ризик за безбедноста.  
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Сите ГО треба да воспостават одделни протоколи специјално адаптирани за критични безбедносни 
инциденти. Безбедносни инциденти се сите можни ситуации што може да претставуваат закана за 
ДМКЗ, за нивните семејства/старатели, за персоналот на ГО или за другите присутни посетители на 
ГО и може да бидат предизвикани од кој било од нив. Подолу се наведени некои примери за 
најчестите безбедносни инциденти, но ова не е исцрпна листа и секоја ГО треба да создаде сопствена 
процена на ризиците во однос на очекуваните инциденти:  

» непосредна опасност или закана за животот или физикус на која било личност  
» закана за нечија повреда  
» акти на самоповредување или изјави за намера да се изврши самоубиство  
» покажување оружје или индицирање дека некој во моментот има оружје и ја искажува 

својата намера да го употреби за да наштети некому  
» физичко задржување на некого против неговата/нејзината волја или земање заложник  
» обид или закана за киднапирање или настанато киднапирање од просториите на ГО  
» заплашување, агресивно и/или насилно однесување  
» нарушување на редот со упорно гласно викање и навредлив јазик  
» одбивање да се прекине агресивното однесување и/или да се напуштат просториите по 

упатено разумно барање 
» фрлање мебел и/или други предмети  
» оштетување имот и/или кршење прозорци  
» повреда на безбедноста или доверливоста како резултат на украдена електронска или 

печатена документација 
» несоодветно безделничење пред ГО и/или демнење лице  
» искажување намера да се започне пожар или експлозија 
» инциденти што може да ескалираат и да претставуваат закана за безбедноста како:  

o личност која покажува сериозни делузии или параноја 
o личност која покажува однесување конзистентно со сериозна интоксикација од 

алкохол или дроги 
o личност која доживува здравствена криза како срцев или мозочен удар.  

Безбедносните инциденти треба да бидат итно пријавени кога сериозни околности ги загрозуваат 
клиентите, персоналот или ГО и веројатно ќе го привлечат вниманието на медиумите, меѓу кои се и 
следниве случаи:  

» убиства или сериозни напади што вклучуваат ДМКЗ или персонал на центарот 
» сериозни криминални обвиненија против кој било член на персоналот 
» наводи од клиент за сексуално вознемирување или злоупотреба на дете против член на 

персоналот 
» оштетување имот поради што ГО не може да функционира 
» дошло до инцидент што се заканува на функционирањето или редовната работа на ГО (на 

пр. собир, опсада, заложничка ситуација, закана за бомба, ризик по здравјето или околности 
што прават да е небезбедно персоналот да оди на работа) 

» дошло до инцидент што отвора важни прашања за јавната политика (на пр. оние кои бараат 
законски или програмски одговор) 

» секој друг настанат инцидент што веројатно би привлекол негативен публицитет или би ја 
поткопал јавната доверба во работата на ГО.  
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За другите безбедносни инциденти, кога пријавувањето не е толку итно, исто така треба да се даде 
потребното внимание, но можеби на малку подолг рок.  

Пример за листа за проверка на процедурите при инциденти е дадена во прилог 5 и може да се 
користи за брза процена/споредба на безбедносните практики при инциденти во вашата ГО според 
препорачаните стандарди.  

 

Партнерства 

Со оглед на секогаш ограничените ресурси за сите чинители кои работат со ДМКЗ и 
интердисциплинарната природа на проблемот што го разгледуваме, партнерствата се неизбежни и 
потребни за секоја успешна работа. Правдата наклонета кон децата бара пристап до општеството 
како целина и не е ограничена само на правниот систем и на судските постапки затоа што 
малолетничкото престапништво вообичаено е поврзано со другите проблеми со кои системот на 
малолетничката правда не може да се справи сам и во изолација (на пр. социјални и економски 
проблеми, ментални болести, употреба на супстанции итн.). За реално да се обезбеди правда за 
децата и за младите во целосна смисла во секојдневието, активностите треба да имаат поширок 
домен насочен кон сите чинители вклучени во работата со децата и младите во конфликт со законот 
– претставници на медиумите, ГО, деца и млади, родители, академици, државни институции, 
претставници од заедницата. Само мултидисциплинарниот пристап и таквата заедничка и 
структурирана стратегиска соработка на сите сектори на општеството може да гарантираат дека 
правата на малолетниците ќе бидат познати и строго почитувани.  

Препорачаните процедури и чекори за ГО за развивање на партнерства се:  

» Мапирање на засегнатите страни 

Овој чекор не треба да се сфати лесно и површно. Иако главните засегнати страни во работата со 
ДМКЗ се сосема очигледни – правните институции, ГО, полицијата, социјалните и здравствените 
служби, образовните институции, семејствата, заедниците, јавноста итн., нивното детално мапирање 
ќе бара поголема прецизност. Можеби не сите од нив ќе бидат релевантни за сите ГО што работат 
со ДМКЗ. Така на мапата треба да се вклучат само вистински релевантни страни. Исто така ова се 
само категориите на учесници и секоја од нив треба целосно да се истражи за да се добијат 
конкретните имиња на сите организации, институции и групи.  

 

» Мапирање на постојните услуги и ресурси 

Во овој нареден чекор, сите прецизно идентификувани засегнати страни треба дополнително да се 
испитаат за да се открие: кои се нивните постојни услуги и програми за ДМКЗ, кои се активностите 
во овие програми, кој е географскиот и демографскиот домен и доменот од аспект на бројките во 
нивните програми, кои се елементите на поврзување со другите засегнати страни, има ли 
преклопување со други засегнати страни и кои се нивните ресурси.  
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» Воспоставување контакти со засегнатите страни 

Нареден е чекорот на иницирање и воспоставување контакт со сите вклучени страни. Ова исто така 
вклучува и воспоставување контакти меѓу сите засегнати страни, а не само меѓу засегнатите страни 
и ГО што го иницира процесот. Вообичаено се прави во форма на комбинирана група/мрежа што 
полека ја формализира и ја дефинира својата работа.  

 

» Договарање на прифатливите улоги за секој чинител 

Во оваа фаза клучно е да се дефинираат очекувањата на сите чинители, подготвеноста за посветеност 
и за соработка. Овде елементите за поврзување и за можна соработка, како и преклопувањата треба 
да бидат разјаснети и (ре)дефинирани. Секој чинител треба да одлучи кои улоги му се прифатливи 
и важно е ништо да не биде наметнато, туку одлуките да се донесат заеднички за сите чинители да 
можат навистина да се посветат на договореното. Исто така, ако групата/мрежата за соработка е 
формализирана, нејзиниот мандат и процедурите треба да се дефинираат во оваа фаза. Во оваа фаза 
важно е да се обезбеди максимално посветување од чинителите и ефективно учество од повеќе 
засегнати институции и организации.  

 

» Потпишување долгорочни меморандуми за соработка меѓу релевантните чинители 

По фазата на формирање треба да се формализираат договорите преку документи за соработка, што 
ќе ја институционализираат идната заедничка работа. Препорачливо е сите документи за соработка, 
а најчесто меморандумите за соработка, внимателно да се формулираат како договори за долгорочна 
соработка наместо како договор за еднократен проект за соработка. Исто така важно е да се избере 
меморандум за соработка или слична конкретна форма на документ за соработка наместо 
меморандум за разбирање или изјава за заедничка позиција итн. што само би го признал интересот 
за соработката, но не би ја конкретизирал или не би ја гарантирал соработката.  

 

» Усвојување протоколи за соработка 

По искажување на формална посветеност на соработката, важно ќе биде исто така да се усвојат и 
прецизни протоколи за соработка и за заедничко дејствување и на овој начин да се гарантира истиот 
висок квалитет на работата и истото разбирање на квалитетот, како и за да се избегнат 
потенцијалните недоразбирања во иднина.  

 

» Мониторинг, ажурирање и, ако е потребно, ревизија на протоколите и на меморандумите 

Како и секоја друга работа, соработката треба редовно да се обновува, да се надгледува, периодично 
да се евалуира и, ако е потребно, да се ревидира.  

 

 



 49 

Процедури за преупатување 

Процедурите за преупатување се тесно поврзани со оние за партнерство и за соработка. Всушност, 
тие се засновани на нив и претставуваат форма на соработка. Сепак, дури и ако соработката или 
партнерството со другите чинители не е (формално) воспоставена\воспоставено, можно е да се 
воспостават процедури на преупатување со висок квалитет.  

Добрите практики за преупатување се клучни за клиентите за да им овозможат да ги добијат 
бенефициите од сите услуги што може да им користат, а добро развиениот систем за преупатување 
може да обезбеди систем со единствен влез за индивидуалните клиенти.  

Препорачаните процедури за упатување се:  

» сите упатувања треба да се прават само со информирана согласност на клиентот  
» треба да се добие писмена согласност од ДМКЗ пред да се напрати упатување до друг центар 

, вклучувајќи и споделување на доверливите информации 
» персоналот на ГО треба да им помогне на ДМКЗ во одлуките за преупатување обезбедувајќи 

им ги деталите за соодветните достапни центри 
» пред преупатувањето, персоналот мора да стекне длабоко познавање и актуелни 

информации за центарот и неговиот капацитет за ефективно да ја обезбеди потребната 
услуга на ДМКЗ 

» ГО треба да одржува обновена листа – директориум на препорачаните даватели на услуги во 
таа област 

» сите учесници во системот за преупатување или во директориумот на упатување на ГО треба 
да ги имаат истите стандарди за доверливост и ова треба да му се гарантира на ДМКЗ 

» протоколите меѓу ГО и другите даватели на услугите, вклучително и јасните процеси за 
размена на информации за клиентите, треба да се добијат пред какви било упатувања  

» рутите за преупатување треба заеднички да се договараат меѓу чинителите (специфицирајќи 
кој ја има која задача, кои случаи каде се упатуваат итн.) 

» преупатувањата во никој случај не се прават до центрите што не биле идентификувани како 
препорачани центри за преупатување 

» преупатувањето мора да се направи со специфична цел и со план, и да се разбере и прифати 
од сите засегнати 

» кога се прават преупатувањата персоналот мора да обезбеди лично запознавање на ДМКЗ и 
на новиот давател на услуга и да направи јасни планови и проследување во однос на тоа што 
се очекува да се постигне со преупатувањето 

» сите преупатувања мора да бидат навремени, во моментот кога ДМКЗ навистина има 
потреба од нив и е подготвен/подготвена да даде информирана согласност без одложување 

» кога е потребно персоналот на ГО може да им помогне на ДМКЗ со преупатувањата кон 
други центри преку извршување телефонски повици, испраќање писма итн. до другиот 
центар 

» при приемот на упатени случаи, со дозвола на сите странки, од организацијата или од 
институцијата што го врши преупатувањето треба да се добијат колку е можно повеќе 
информации 

» при приемот на упатени случаи, упатувачите треба да се поттикнат да бидат искрени со ГО 
за релевантните проблеми во однос на лицето кое се упатува.  
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Пример за формулар за преупатување е даден во прилог 6 и може да се користи со или без измени за 
конкретните услуги.  

 

Процедури за чување на документацијата 

Чувањето на документацијата е важна функција на ГО, особено во однос на клиентите кои се ДМКЗ, 
нивните семејства и другите институции и организации, но исто така и во случај на какви било 
жалби, дисциплински постапки, безбедносни инциденти, здравствени проблеми, како и процедури 
за мониторинг и евалуација (МЕ). Важно е персоналот да ја собере целата потребна документација 
и информациите за ДМКЗ, а не само оние што се лесно достапни.  

Препорачаните процедури за чување на документацијата се:  

» ГО треба да воспостават детален систем за чување на документација, за нејзино складирање 
и за работата со неа, за безбедно чување на документацијата во согласност со правните и 
професионалните прописи 

» ГО треба да развијат цело множество на унифицирани формулари за документирање на 
информациите во согласност со правните и професионалните услови и нивната употреба 
мора да биде задолжителна  

» целиот персонал и волонтерите на ГО треба да се обучени за соодветно да ги чуваат 
досиејата, вклучително и да одржуваат документација на редовна и навремена основа, и да 
ги пополнуваат сите формулари  

» секој клиент треба да има своја поединечена клиентска папка што ќе ги содржи сите 
документи релевантни за тоа ДМКЗ (електронски, печатени, видео, аудио или кој било друг 
тип на досиеја) 

» документацијата што треба да се одржува од страна на ГО поврзана со секое посебно ДМКЗ 
што ги користи услугите, во неговата или нејзината индивидуална клиентска папка, треба да 
вклучува:  

o информации за идентитетот 
o лични и семејни контакти и контакти за итни случаи (ако се разликуваат од 

семејните) 
o копија, потпишана од сите релевантни страни на договорот за услуги меѓу ГО и 

ДМКЗ (и/или родителите ако тоа е законски потребно) 
o досиејата од првобитниот скрининг и процената 
o досиејата за обезбедените услуги, белешките од набљудувањето, телефонските 

повици и податоци за местата и за датумите на присуство на ДМКЗ (и/или 
родителите ако е потребно) 

o сите извештаи за инцидентите 
o копии од сите релевантни судски налози со документација дека оригиналите биле 

видени од ДМКЗ 
o целата кореспонденција добиена од судот или копии од целата кореспонденција 

адресирана до судот, до правните застапници на родителот или до независен детски 
адвокат или кој било релевантен владин оддел, што се однесува на ДМКЗ (и на 
родителите ако тоа е потребно) 
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o сите релевантни податоци од мониторингот и евалуацијата потребни за проектниот 
план за МЕ 

o сите статистички податоци потребни за истражување одобрено од ГО 
» сите документи на клиентите мора да се чуваат како доверливи, освен кога поинаку е 

наложено со закон 
» досиејата чувани од ГО мора да бидат читливи и подготвени да бидат поднесени на суд ако 

за тоа постои судски налог.  

Примерок на листа за проверка на чувањето на документацијата е дадена во прилог 7 и може да се 
искористи за брза споредба на чувањето на документацијата во вашата ГО со препорачаните 
стандарди.  

 

Документирање, мониторинг и евалуација на работата на ГО 

Независно кои услуги или програми ги обезбедуваат ГО, нивната целокупна работа треба да биде 
инкорпорирана во нивната планирана програма за мониторинг и за евалуација врз основа на 
соодветното и методично собирање податоци, документација и чување на досиејата (за 
документацијата и досиејата, ве молиме видете го делот за чување на документацијата во ова 
поглавје).  

Мониторингот и евалуацијата се комплементарни алатки за управување. Мониторингот (следењето) 
е континуиран процес на систематско надгледување на употребата на ресурсите, навремената 
имплементација на планираните активности и напредокот во однос на очекуваните резултати и 
поставените цели. Евалуацијата е систематска и објективна процена на активноста/проектот/ГО, 
нивните дизајни, планови, имплементацијата и достигнувањата со цел да се одреди нивната 
ефикасност, ефективност, влијание, одржливост и релевантност.  

МЕ може да се прави на ниво на активностите (на пр. МЕ на обука за градење на вештините на 
ДМКЗ), проекти/програми (на пр. МЕ на целата програма за резиденцијални полуотворени домови 
за ДМКЗ кои ги напуштаат институциите) и на ниво на целата граѓанска организација (МЕ на 
целокупната работа на една ГО). Препорачливо е сите ГО да развијат целосни системи за МЕ што ќе 
ги постават процесите за МЕ на сите овие нивоа како дел од разработениот организациски систем, 
кои потоа ќе бидат двигателот на ефективноста, на учењето, на одржливоста и на развојот на 
организацијата.  

Според самата нивна природа, ГО се во особено погодна позиција за брзи и флексибилни пилот-  
-проекти на иновативни услуги и интервенции – проекти што се многу важни во работата со ДМКЗ. 
Но, сите тие мора многу одблиску да се надгледуваат и да се евалуираат и целосно да се 
документираат за да бидат погодни за репликација, за зголемување на нивниот опсег и за 
инкорпорација во системот на постојните мерки. За жал, најчесто функциите на МЕ се најслабите 
алки во управувањето со проектите во ГО и ова ги спречува инаку вредните проекти да ја надминат 
нивната моментална природа и еднократната појава. Од оваа причина документирањето на 
програмите и нивниот мониторинг и евалуација се од највисока важност за секторот и овие 
принципи треба да се вградат во сите проектни процеси. Евалуацијата на сите аспекти на 
спроведувањето на проектите треба да е континуирана како суштинска функција, а не како 
активност со низок приоритет. Евалуацијата е клучна за гарантирањето на квалитетот и треба да 
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вклучува, но не и да биде ограничена на повратни информации (фидбек) од страна на ДМКЗ, на 
повратни информации (фидбек) од преупатувањето и на мислење од засегнатите страни. На нивото 
на проектната активност треба да има периодични прегледи на сите случаи за да се процени 
ефикасноста на услугата што се дава во секој од случаите и како дел од континуираната целокупна 
евалуација на проектот.  

 

МЕ се изедува во три фази:  

1. Планирање 

Планирањето на активностите за МЕ треба да се направи за време на планирањето/пишувањето на 
проектот за целокупното собирање податоци и активностите на МЕ да можат да започнат на самиот 
почеток на проектот. Планот за МЕ треба да го дефинира следново:  

» Кој ќе ги спроведува активностите за МЕ? (Дали тоа е само вашиот персонал од ГО и 
конкретно кој од нив или ќе ангажирате надворешен експерт за МЕ?) 

» Кои се целите на евалуацијата? (Да се подобри вашата работа или планирањето поради 
учење, за донесување одлука, за зголемување на кредибилитетот итн.) 

» Кога и каде ќе ги вршите активностите за МЕ? (При правење на планот за активноста за МЕ 
за да можете да пресметате колку време и ресурси ќе ви бидат потребни за тоа.) 

» Кои индикатори ќе ги собирате? (Дали тоа е бројот на учесници на вашите обуки, 
задоволувањето на клиентите во дневниот центар, % од рецидивизмот меѓу ДМКЗ со кои 
работите или некои други показатели во зависност од вашиот проект?)  

» Кои методи ќе ги употребувате за МЕ? (Прашалници, интервјуа, преглед на документацијата, 
групни дискусии, теренски посети...) 

 

 

2. Имплементација 

Имплементацијата на МЕ започнува на самиот почеток на проектните активности и треба да опфати:  

» собирање податоци (на пример, дискусии со фокусни групи со ДМКЗ кои присуствувале на 
терапевтските сесии. Овде многу е важно да се изберат модератори со доволно 
чувствителност и вештини за да ги контактираат ДМКЗ без да им нанесат штета) 

» анализа и толкување на собраните податоци (табулација на собраните податоци и нивна 
трансформација во графикони, одредување на трендовите и на шемите на собраните 
податоци што ќе се толкуваат како доказ за степенот на успех на вашиот проект) 

» процена на перформансите (донесување на финалните заклучоци за успехот на проектот и 
успехот на секоја од проектните активности) 

» пишување извештаи (пишувањето квалитетни извештаи за мониторингот и за евалуацијата 
често се занемарува и резултира во непрактични документи што нема да бидат користени 
подоцна). 
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3. Примена на резултатите 

Иако е најважниот, овој чекор најчесто се прескокнува и сите бенефиции што вашата организација 
може да ги добие од спроведувањето на МЕ со висок квалитет никогаш не се искористуваат. Овде е 
местото каде што се гледа користа од спроведувањето на МЕ, а тоа може да биде една од следниве 
точки:  

» подобрување на дизајнот/перформансите/управувањето на проектите, на пр. промена на 
работните часови на дневниот центар за повеќе да им одговара на ДМКЗ  

» правење избор меѓу активностите/проектите – на пр. донесување одлуки за финансирање за 
само најуспешниот проект во наредната година  

» учење на лекции за идна примена – на пр. учење повеќе за тоа што поттикнува антисоцијално 
однесување кај ДМКЗ преку евалуација на ефективноста на курсевите за справување со 
гневот 

» одговорност – на пр. докажување на донаторите дека вашата ГО ги употребила ограничените 
ресурси на планирани начини и ги произвела предвидените резултати  

» финансирање – на пр. употреба на квалитетниот извештај од евалуацијата како алатка за да 
ги убедите донаторите дека вашиот проект има компаративна предност затоа што неговиот 
успех бил докажан 

» кредибилитет – на пр. употребата на квалитетниот извештај од евалуацијата за да го 
унапредите вашиот профил во заедницата, во јавноста – општата јавност или некои 
конкретни експертски целни групи за да го прикажете капацитетот на вашата ГО и нејзиниот 
успех, и да ја промовирате вашата работа или да ги публикувате извештаите за МЕ (во 
адаптирани форми) за информирање или едуцирање на целната публика  

» лобирање – на пр. употреба на резултатите од МЕ како застапување засновано на докази, на 
пр. за политички реформи 

» подигнување на свеста – на пр. ГО можат проактивно да ги користат резултатите од МЕ за 
на медиумите или на јавноста да им обезбедат позитивни информативни стории и слики од 
ДМКЗ и успешните проекти со нив 

» вмрежување, соработка и партнерство – на пр. споделувањето на резултатите од МЕ со други 
релевантни чинители може да се користи за размена на практики и за промовирање на 
соработка, изнаоѓање партнери на полето на правдата наклонета кон децата, дури и на 
меѓународен план.  

За да може да се постигне која било од овие цели, резултатите од МЕ треба да се промовираат, и тоа 
пожелно би било да се направи до сите засегнати страни. А ова се прави многу ретко. 
Висококвалитетните извештаи од МЕ треба да бидат адаптирани, понекогаш скратени или 
преведени за да бидат приспособени на потребите на сите целни читатели. Но, потоа овие документи 
треба да се дистрибуираат што е можно пошироко.  

Покрај самото обезбедување на услугите на ниво на проектот, многу е важно секоја ГО да ја оценува 
својата работа. Сега уште еднаш накратко ќе го насочиме вниманието кон погодностите на МЕ на 
ниво на организацијата, што претставува сеопфатен организациски систем на документација, 
следење и оценување на функционирањето на целата ваша ГО. Најголемата важност на овој систем 
е во можноста тој да се користи како алатка за одржливост и за развој. Во прилог 8 дадена е кратка 
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алатка за оценување на организацијата приспособена конкретно за потребите на ГО што работат со 
ДМКЗ. Други подетални и подолги алатки, како и нивните прегледи може да се најдат на интернет4. 
Ве поттикнуваме да ги користите или независно или со помош на обучен надворешен олеснувач ако 
некоја од алатките ви се чини премногу нејасна или обемна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 <http://sector.rec.org/self-assessment/> 
<https://www.msh.org/resources/me-participatory-self-assessment-tool> 
<https://www.unpei.org/sites/default/fles/PDF/institutioncapacity/Brief-Review-20-Tools-to-Assess.pdf> 
<https://gife.org.br/gife-governance-indicators/self-assessment/?lang=en> 
<http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacy483.pdf>   
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По спроведената анализа, главните заклучоци за ГО што работат со децата и младите во конфликт 
со законот во регионот се следниве.  

Групата деца и млади во конфликт со законот како група изложена на ризик од социјално 
исклучување не е доволно препознаена. Постои недостиг на свест за постоењето на оваа многу 
ранлива група, нејзините потреби и одговорот кон нив и меѓу професионалците и меѓу општата 
јавност во регионот. За да се подобри пристапот кон ДМКЗ би било многу корисно да се прифати 
оваа терминологија и да се разбере динамиката на ризикот од социјално исклучување.  

Поради недоволната препознаеност, ДМКЗ не се доволно присутни во сите релевантни стратегии, 
другите важни документи, дури и во статистиката и и во мониторингот. Не постои унифициран и 
споредлив збир на податоци за ДМКЗ во различни сектори, на национално или регионално ниво. 
Усвојувањето на унифициран систем на индикатори за следење на податоците и на трендовите 
поврзани со ДМКЗ би било од голема важност за дополнително подобрување на работата со нив и 
за регионално и пошироко вмрежување и размена на информации.  

Не постојат доволно регионално релевантни добри практики што би се користеле како упатства при 
работата со ДМКЗ, а интерес за такви материјали постои меѓу моменталните чинители во ова поле. 
Исто така постои и голема потреба за размена на информации и на искуства.  

Нема доволно истражувања за потребите на ДМКЗ, за динамиката во заедниците и за примената на 
интервенции соодветни на контекстот во согласност со меѓународните стандарди, а без нив не може 
да се оствари никаква вистинска промена.  

Во постојните податоци и ретките материјали од оваа област во нашиов регион, забележливо е 
целосно отсуство на родовата димензија. Со оглед на големата важност и влијанието на родот врз 
сите сфери од животот, и за момчињата, и за девојчињата, и за младите мажи и жени што доаѓаат во 
конфликт со законот, од незаменлива важност е родовата чувствителност на постапките во оваа 
област.  

Не постојат ниту реални национални стратегии за справување со овој проблем, ниту стратешки 
акции во вистинската смисла на зборот. За оваа ситуација постојат неколку причини. Постојат 
неколку стратешки документи со слаб квалитет, и тоа комплетно без финансирање, без надзор и без 
евалуација. Учеството на ГО во развојот на стратегии во одредени фази не е доволно или отсуствува, 
па од таа причина понекогаш стратешките документи се неадекватни. Дури и ако самите документи 
се прифатливи, слабостите се манифестираат во имплементацијата и вo остварувањето на 
планираните ефекти. Воспоставувањето и успешната имплементација на националните стратешки 
рамки за работа со ДМКЗ се еден од првите и најважни чекори во оваа област.  

Заклучоци
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Сеопфатниот одговор – преку програми и услуги – не е достапен за ДМКЗ. Постојните програми се 
екстремно фрагментарни и делумни наместо да се комплементарни како што би требало да се 
деловите од еден ист систем. Ова исто така влијае на ефектите од неколкуте постојни програми, а за 
корисниците ова значи дека нема реални интервенции што би можеле да им го променат животот, 
туку има само моментална помош.  

Покриеноста со услуги и со програми во однос на потребите на самите ДМКЗ и на потребите на 
остатокот од населението поврзано со ДМКЗ е многу ниска. Како прво, нема доволно даватели на 
услуги за оваа целна група, т. е. чинители вклучени во оваа област. Нема доволно ГО што работат со 
оваа целна група поради проблемите со финансирањето и другите негативни фактори од средината. 
Понатаму, некои од потенцијалните чинители се инертни и не ги користат сите можности за работа. 
На пример, образовните институции би можеле да преземат многу поголем дел од превентивната, 
информативната улога, упатувањето и други улоги. Оваа состојба во повеќе различни институции 
би можела да има клучна улога во формулирањето на детален стратешки одговор на овој проблем, 
но овој дел од активноста допрва треба значително да се зајакне. Засегнатите страни од јавниот 
сектор во оваа област често немаат доволно ресурси за работа, особено за воведување иновации. И 
нема доволен број на експерти со реално работно искуство со оваа ранлива група во сите сектори.  

Постои значителна географска, регионална и локална нерамнотежа во практиките, во квалитетот и 
во достапноста на услуги и на програми за ДМКЗ. Како резултат на сите претходно споменати 
слабости, исто така нема доволна покриеност со услугите. Дури и каде што постојат успешни 
програми, нивното реално покривање во однос на потребите е многу мало и нерамномерно поради 
ниската видливост, достапност, прифатливост, отсуството на теренска работа итн.  

Контакти (а понекогаш и колаборација) генерално постојат меѓу сите даватели на услугите и оние 
кои ги имплементираат програмите за ДМКЗ, но и овде има многу простор за подобрување исто 
така. Најпрво тука би требало да се воспостави вистинска координација и соработка меѓу постојните 
акции и да се формира систем на преупатување со комплетни протоколи.  

Вистинска примарна превенција не постои, особено кога се реаботи за сеопфатна и стратегиска 
превенција. Постојат само привремени ад хок активности. Исто така постои дефицит на програмите 
за секундарна превенција што конкретно би се однесувале на младите изложени на ризик. Ова значи 
дека присутните програми најчесто се само интервенции при проблем што веќе се појавил, а ваквите 
програми се значително помалку исплатливи и ефективни од превентивните мерки што треба да се 
развиваат и да се прошируваат.  

Одржливоста на сите работни програми поврзани со ДМКЗ е отворено прашање. Програмите на ГО 
се особено нестабилни во овој поглед затоа што нивното финансирање е речиси комплетно 
засновано на проекти, додека нивната институционализација и инкорпорација во системот се 
тешки. Дури и програмите од јавниот сектор, ако се финансирани врз основа на проект, како 
иновација, немаат гаранција дека ќе останат дел од системот по завршувањето на финансирањето на 
проектот. Без дизајнирање на механизми што ќе ја гарантираат одржливоста на успешните работни 
програми со ДМКЗ, не е можно трајно влијание, а ова прашање е висок приоритет.  

Локалната и пошироката социјална средина во регионот како правило ја осудува и ја стигматизира 
оваа целна група млади и деца во конфликт со законот и се противи на спроведувањето на програми 
за нив во нивната заедница и директно влијае на (не)инклузијата и на социјалниот статус на ДМКЗ. 
Информациите, едукацијата, застапувањето и кампањите за подигнување на свеста што целат 



 57 

унапредување на јавните ставови кон овие групи се многу важни и би било важно да се започне со 
нив и тие да прераснат во континуирани програми.  

Застапништвото и лобирањето поврзани со ДМКЗ во регионот се минимални. Од една страна, ова е 
последица на недоволното странско финансирање за овие програми затоа што не може да се очекува 
домашното финансирање да се насочува кон ГО што на каков било начин ќе го критикуваат јавниот 
сектор. Од друга страна, поважно е тоа што ова е резултат на недоволно големиот, недоволно 
силниот граѓански сектор што работи на оваа тема без да има доволно ресурси. Не може доволно да 
ја нагласиме важноста и ширината на влијанието на активностите за застапување врз сите 
придвижувања на овој сектор, па според тоа ќе биде многу важно вакви програми да се развиваат сѐ 
повеќе и повеќе во регионот.  

Дури и за постојните програми и услуги има недостиг на висококвалитетно и документирано 
следење и евалуација на ефектите. Постоењето на висококвалитетна евалуација е клучно за 
остварувањето на влијание врз општеството, понатамошното планирање на програмите и 
стратегиското донесување одлуки, а многу важни би биле и соработката и воведувањето на мрежи 
на комуникација. 
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Прилог 1  

За поголема концизност и јаснотија, прегледот на националните одредби за децата и младите во 
конфликт со законот е претставен во табеларна форма со пет поглавја од кои секое е поделено во две 
категории:  

1. Правна рамка (сини полиња) и  
2. Институционална рамка (розови полиња).  

Секој параметар е оценет со една од можните оценки:  

1) постоечки и функционални (зелено) 
2) постоечки, но нефункционални (жолто) 
3) не постојат (црвено) или  
4) не е релевантно (сиво).  

 

Табела 1. Деца и млади во конфликт со законот – Регионален преглед на правните и 
институционалните рамки5 

ДЕЦА И МЛАДИ ВО КОНФЛИКТ СО ЗАКОНОТ АЛБ БиХ КС МКД ЦГ РС 
1. СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА       

Тие се препознаени во Законот за социјална заштита како 
приоритетна група. 

      

Тие се препознаени во Законот за заштита на деца како 
приоритетна група. 

      

Тие се препознаени во Законот за социјална заштита и 
заштита на деца како приоритетна група. 

      

Децата во конфликт со законот се препознаени во Законот 
за социјална заштита како приоритетна група. 

      

Тие се препознаени во Стратегијата за социјална заштита.       
Тие се препознаени во Стратегијата за заштита на деца.       
Тие се препознаени во Стратегијата за социјална заштита и 
заштита на деца. 

      

Децата од оваа категорија се препознаени во Упатствата за 
давање услуги на социјална заштита. 

      

Младите од оваа категорија се препознаени во Упатствата за 
давање услуги на социјална заштита. 

      

 
5 Земено и адаптирано од Регионалната студија: Зголемување на поддршката преку разбирање и премостување на јазот, 
Подобрување на социјалната инклузија на групите деца и млади во Западен Балкан, Јувентас, 2017.  

Прилози
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Тие се препознаени како посебна група во Националната 
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална 
инклузија. 

      

Тие се препознаени во Националната стратегија за дроги.       
Препознаени се во локалните стратегии за подобрување на 
социјалната инклузија. 

      

Имаат приоритет во остварувањето на правото на социјално 
домување. 

      

Има препораки за собирање податоци во системот за 
социјална заштита за оваа група. 

      

Препознаени се во релевантното поглавје од Стратегијата за 
деца/Стратегијата за млади. 

      

Постои официјален документ што ги содржи правилата за 
соработка во оваа област меѓу ГО и институциите.  

      

Има јавни институции за деца и млади во конфликт со 
законот (полуотворени). 

      

Постојат затворени корективни институции за малолетници 
во конфликт со законот. 

      

Воспоставени се институции што обезбедуваат услуги за 
ресоцијализација (јавен сектор). 

      

Воспоставени се центри што обезбедуваат услуги на 
ресоцијализација (граѓански сектор). 

      

Центрите за социјално згрижување обезбедуваат услуги на 
ресоцијализација. 

      

Постојат дневни центри што обезбедуваат услуги на 
социјална заштита на оваа категорија. 

      

Постојат центри за свратување што обезбедуваат услуги на 
социјална заштита на оваа категорија. 

      

Постојат групи за самопомош.       
На оваа категорија обезбедени се услуги за независно 
живеење. 

      

Обезбедени се социообразовни услуги за оваа категорија.       
Обезбедени се услуги на советување и терапија на оваа 
категорија. 

      

Социјално домување е обезбедено за оваа категорија.       
Други типови на поддршка за домувањето се обезбедени за 
оваа категорија. 

      

Во системот за социјална заштита се собираат податоци.       
Постои механизам за координација меѓу јавните власти и 
модели за заемно преупатување на деца и на млади од оваа 
категорија. 

      

Постојат механизми за координација меѓу 
локалните/општинските и националните институции во 
оваа област. 

      

Постојат механизми за ангажирање и за плаќање за 
социјалните услуги за оваа категорија надвор од јавните 
институции. 

      

2. ВРАБОТУВАЊЕ       
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Заштитата на децата е пропишана во Законот за труд.       
Бесплатни програми за стекнување квалификации се 
гарантирани на оваа група. 

      

Работата на јавниот интерес е призната како работно 
искуство. 

      

Оваа категорија е препознаена како категорија што има 
тешкотии при вработувањето. 

      

Оваа категорија е препознаена како група во Националната 
стратегија за вработување. 

      

Постојат субвенции за работодавачите кои вработуваат 
млади од оваа категорија. 

      

ДМКЗ се препознаени во релевантното поглавје од 
Стратегијата за деца/млади. 

      

Постојат програми насочени кон унапредувањето на 
работните вештини на оваа група. 

      

Бесплатни програми за стекнување квалификации се нудат 
на оваа група. 

      

Организациите даваат можност за вработување на оваа 
група (во општествени претпријатија итн.). 

      

Постојат менторски програми при вработувањето.       
Постои Закон за социјално претприемништво.       
Постои стратегија за социјално претприемништво.       
Постои механизам за ангажирање и за плаќање услуги за 
оваа категорија надвор од јавните институции. 

      

3. ОБРАЗОВАНИЕ       
Обезбедувањето основно образование во институциите за 
извршување криминални санкции е задолжително. 

      

Постои Закон за образование на деца со посебни образовни 
потреби. 

      

Оваа категорија е препознаена на полето на образование на 
деца со посебни образовни потреби. 

      

Оваа група е препознаена во законите за образование.       
Образованието е регулирано и во Законот за малолетничка 
правда. 

      

Образованието на деца со посебни образовни потреби е 
препознато во другите закони. 

      

Бесплатни учебници/книги за децата во институциите се 
гарантирани со закон. 

      

Бесплатното основно образование во затвор е гарантирано 
со закон. 

      

Бесплатното средно образование во затвор е гарантирано со 
закон. 

      

Оваа група е препознаена во релевантното поглавје на 
Стратегијата за деца/млади. 

      

Постојат основни училишта со корективни капацитети за 
малолетници. 

      

Постојат основни училишта во рамките на институциите за 
извршување на кривични санкции за возрасни. 
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Центрите за професионално образование/за образование за 
возрасни даваат услуги на оваа група. 

      

Постојат организации што обезбедуваат професионално 
образование и обука (ПОО) за оваа група. 

      

Програми за професионално образование и обука се 
достапни во затвор. 

      

Сертифицирани програми за професионално образование и 
обука се достапни во корективните институции за 
малолетници. 

      

Дополнителни програми за обезбедување поддршка во 
учењето се достапни во училиштата. 

      

Дополнителни програми за обезбедување поддршка во 
учењето се достапни во заедницата/ГО. 

      

Постои механизам за ангажирање и за плаќање за образовни 
услуги за оваа група надвор од јавните институции. 

      

4. ЗДРАВЈЕ       
Бесплатната здравствена заштита во затворените 
институции е загарантирана со закон. 

      

Националната стратегија за дроги пропишува мерки за 
превенција на употребата на дроги за деца и млади во 
конфликт со законот. 

      

Здравствената заштита е дефинирана и во Законот за 
извршување кривични санкции. 

      

Здравствената заштита на затворениците спаѓа под 
надлежноста на Министерството за правда. 

      

Здравствената заштита на затворениците спаѓа под 
надлежноста на Министерството за здравство. 

      

Постојат препораки за здравствената заштита на оваа група.       
Постојат упатства за собирање податоци за здравствената 
заштита на оваа група. 

      

Оваа група е препознаена во релевантното поглавје од 
Стратегијата за деца/млади. 

      

Постои третман за децата кои употребуваат дроги во 
затворените или полузатворените институции. 

      

Постои третман за возрасните кои употребуваат дроги во 
затворените или полуотворените институции. 

      

Затворските болници се функционални.        
Супституциската терапија е воведена во затвор.       
Супституциската терапија може да се продолжи во затвор.       
Услугите за подобрување на менталното здравје се 
обезбедуваат во затворените институции. 

      

Услугите за превенција на преносливите заболувања, како 
ХИВ, се достапни за оваа група. 

      

Постои механизам за ангажирање и за плаќање за 
здравствени услуги за оваа категорија надвор од јавните 
институции. 

      

5. БЕЗБЕДНОСТ       
Постои Закон за малолетничка правда.       
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Алтернативни санкции се воведуваат со закон (закони) што 
ја регулира (регулираат) позицијата на децата во конфликт 
со законот. 

      

Законот пропишува задолжителен третман за луѓе кои 
употребуваат дроги и кои се во конфликт со законот. 

      

Постојат упатства за собирање податоци.       
Постои Национална стратегија или акт за превенција на 
однесувања што не се општествено прифатливи. 

      

Улогата на социјалниот работник е призната во Законот за 
малолетници во конфликт со законот. 

      

Тие се признати во релевантното поглавје на Стратегијата за 
деца/млади. 

      

Постои Национален совет за превенција на малолетната 
деликвенција. 

      

Постои посебен затвор за малолетници.       
Постојат (затворени) центри за малолетници во конфликт 
со законот. 

      

Постои суд за малолетници.       
Постојат судии за малолетници.       
Канцеларии за третман на малолетници се достапни во 
правниот систем и вклучуваат психолози и/или социјални 
работници. 

      

Канцеларии за третман на малолетници во конфликт со 
законот се достапни во центрите за социјална работа. 

      

Постојат центри за условна казна за малолетници.       
Постојат центри за условна казна за возрасни.       
Во правниот систем се собираат податоци што содржат 
информации за санкциите, за третманот и за периодот на 
условната казна. 

      

Податоците за децата и младите во конфликт со законот се 
поврзуваат со податоците за социјална заштита. 
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Прилог 2 

Препорачани области на интерес за време на првото интервју со ДМКЗ 

 

Овие прашања може да се користат за планирање на подготовката на индивидуален план за 
згрижување на дете. По првото интервју ќе има потреба за продлабочена работа, особено за 
малолетници кои можеби ќе имаат потреба од професионалци за менталното здравје и персоналот 
кој воспоставува прв контакт треба таквите ДМКЗ да ги препрати до соодветните експерти.  

 

Лични информации:  

» име на ДМКЗ со шифра/алијас/прекар 
» возраст 
» пол 
» моментална адреса на ДМКЗ 
» постојана адреса на ДМКЗ 
» телефонски број 
» лице за контакт за ДМКЗ 
» врска на лицето со ДМКЗ. 

Семејна историја:  

Семејство:  

» Дали малолетникот има семејство?  
» Ако има, дали малолетникот престојува со нив?  
» Ако има, од кога?  
» Детали за членовите од семејството и нивниот однос со ДМКЗ.  
» Дали во домот има економски тешкотии, алкохолизам, домашно насилство, болест или 

некоја друга кризна ситуација?  

Ако ДМКЗ нема семејство/е сирак:  

» Со кого престојува ДМКЗ и место на престој?  
» Кој може да доаѓа до ГО за прашања поврзани со случајот (старател/пријател/сосед/ 

работодавач/некој друг)?  
» Знаење за други роднини, ако ги има. 

Ако престојува со пријатели/на улица, детали за животот на ДМКЗ со нив: 

» објекти 
» приход 
» поддршка. 

Ако ДМКЗ има семејство кое го напуштило:  

» причини за таквата ситуација 
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» можност за повторно поврзување со семејството/старателот/роднините 
» опции за престој во институција до 18-годишна возраст и потоа. 

 

Пријатели:  

» детали за пријателите/врсниците (образование, вклученост во криминал, зависност, имаат 
семејство/се без семејство/се постари/помлади од ДМКЗ)  

» ако нема пријатели, причина за немањето пријатели 
» лица со кои ДМКЗ е емоционално зближено и може да споделува. 

 

Заедница:  

» физичка структура (згради/сиромашна улица/рурална област) 
» занимање 
» религија 
» каков било тип на насилство/расправии/зависности/злоупотреба/прекршоци/банди во 

заедницата 
» ако има, детали за тоа. 

 

Здравствена состојба на ДМКЗ: 

» Дали има некој здравствен проблем? 
» Ако има, повеќе информации за специфичните проблеми, третман, контроли. 
» Ако нема, дали неодамна бил на преглед. 

 

Образовна, професионална историја на ДМКЗ:  

» образование; дали оди на училиште 
» ако оди, детали за школувањето, успех на училиште, искуство на училиште, идни планови 

ако има во однос на образованието 
» ако не оди, дали се отпишал (отпишала), никогаш не одел (не одела) на училиште, причини 

за неодење на училиште/отпишување 
» дали е вклучен/вклучена во професионална обука, опции за тоа 
» области на интерес, хобија, таленти, аспирации на малолетникот 
» потреби за образование/професионална обука, способности и интерес 
» планови за во иднина. 

 

Работна историја на ДМКЗ:  

» дали работи, детали за вработувањето, причини за работата 
» идни планови поврзани со работата 
» ако не работи, причини зошто не работи и извор на средства за живот. 
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Емоционален/бихејвиорален аспект на ДМКЗ:  

» страв, причини за анксиозност, лутина, вознемиреност, тага, осаменост, депресија ако ја има 
» справување со разочарувања/фрустрации/солзи 
» општи карактеристики; срамежлив (срамежлива), зборлив (зборлива) итн. 
» доверба/безбедни односи со врсниците/пријателите/семејството. 

 

Поврзано со прекршокот:  

» Дали е прв прекршок? 
» Дали претходно имало и други прекршоци, но ова е првиот за кој е фатен (фатена)? 
» Дали е повторен сторител? 
» Дали прекршокот го извршил (извршила) заедно со други, мотивација за тоа? 
» Природата на престапот и детали за планирањето. 
» Ако е повторен сторител, детали за претходните искуства со системот за малолетничката 

правда. 

 

Други специјални ситуации 

» ДМКЗ треба да бидат поттикнати да ги споделат сите други точки што не биле покриени со 
интеракцијата. 

 

Општи впечатоци на оној кој го изведува интервјуто за ДМКЗ: 

» Дали соработува? 
» Дали е искрен/искрена? 
» Дали е јасен/јасна? 
» Целокупен впечаток за добросостојбата на ДМКЗ од сите аспекти. 

 

Дополнителни побарани информации 

» Кои области се недоволно јасни и потребни се дополнителни информации? 
» На кој начин треба да се добијат овие информации? (Дополнително интервјуирање, 

тестирање, контактирање други организации/лица итн.) 
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Прилог 3 

Листа за проверка на процедурите за доверливост 

 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОВЕРЛИВОСТ 
 ДА ДЕЛУМН

О 
НЕ 

ГО има воспоставено и одржува јасни пишани процедури за 
доверливост. 

   

Информациите третирани како доверливи секогаш ги вклучуваат сите 
документи и записи за ДМКЗ (електронски и печатени копии), 
телефонски контакти и пораки, кореспонденција, белешки од 
состаноците, дискусии, информации за посетите и секакви други 
спомнувања на информациите за ДМКЗ дури и надвор од 
неговото/нејзиното досие. 

   

ГО осигурува дека целиот персонал и волонтерите ја потпишале 
заклетвата за доверливост.  

   

Копија од потпишаната заклетва за доверливост се чува во ГО како дел 
од персоналното досие и една копија се дава на вработениот или 
волонтерот.  

   

Целиот персонал и волонтерите на ГО се обучени за процедурите за 
доверливост.  

   

Целиот надворешно ангажиран персонал (како толкувачи, медијатори 
итн.) исто така потпишува заклетва за доверливост.  

   

Сите информации за ДМКЗ се чуваат како строго доверливи и се 
достапни само на услужниот персонал и на волонтерите на ГО кои се 
овластени да работат на програмата, и тоа само до степенот потребен 
за тие да си ја извршуваат работата.  

   

Персоналот на ГО добива опрема (на пр. покриени бележници, 
шкафови за документи што се заклучуваат, канцелариски врати што 
се заклучуваат, телефони со контрола на јачината на звук, простории 
за преслушување пораки) што е потребна за одржување на 
доверливоста.  

   

Се чува статистика за да се прават извештаи, евалуација и да се 
полагаат сметки пред донаторите, но тоа не ја загрозува доверливоста 
на ДМКЗ.  

   

За време на приемната процена, ДМКЗ се информирани дека нивните 
информации се чуваат на сигурно и со доверливост.  

   

ДМКЗ исто така се информираат дека има ограничување на 
доверливоста кога:  

» Досието на клиентот е побарано со судски налог за да се 
користи во судските постапки.  

» Персоналот на ГО одредува дека е потребно да се извести 
релевантен центар за заштита на деца/млади. 

» ДМКЗ бара разјаснување и информации за неговото/нејзиното 
време поминато во ГО.  
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» ДМКЗ се согласува дека информациите може да бидат 
споделени со трета страна (на пр. во случаи на преупатување).  

Досиејата на ДМКЗ што се поднесени до соодветните агенции се 
поднесуваат само ако се во запечатен коверт на кој има јасна ознака 
„доверливо“ на двете страни на ковертот, со соодветни 
приемници/испратници за документите.  

   

ГО се осигурува дека сите информации поврзани со персоналот и со 
волонтерите се чувааат како строго доверливи и безбедни и дека 
клиентите и посетителите не можат да добијат пристап до овие 
информации под никакви околности.  

   

Мерките што ја гарантираат личната безбедност на волонтерите и на 
персоналот ги вклучуваат:  

   

Презимињата на персоналот и на волонтерите не се вклучени на 
документацијата (со исклучок на правните документи).  

   

Телефонските броеви на персоналот и на волонтерите се чуваат во 
деловите достапни само за персоналот во просториите на ГО. 

   

Има одделни и дискретни локации за паркирање за персоналот и на 
волонтерите.  

   

ГО ги следи, редовно ги ажурира информациите и го почитува 
целокупното релевантно законодавство за: доверливоста, 
приватноста, слободата на информации, потребите за известување и 
судските налози за досиејата.  

   

 

 

Прилог 4 

Пример за формулар за жалба 

 

ПРИМЕР ЗА ФОРМУЛАР ЗА ЖАЛБА 
Организација_______________ 
Служба/оддел______________ 
Име на жалителот__________________ 
Контакт-информации на жалителот______________ 
 
Жалба против______________ 
 
ЖАЛБА 
 
Ја поднесувам оваа жалба против гореспоменатата личност (лица) за нарушување на моите права 
и интереси на следниов начин:  
___________ 
___________ 
Локација на инцидентот__________ 
Датум и време на инцидентот____________ 
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Прилози на оваа жалба (ако ги има):  
*_________ 
*_________ 
*_________ 
 
 
Потпис на жалителот:  
______________                                                                  ____________________ 
Име и презиме на ДМКЗ                                           Име и потпис на родител/старател 
 
Оваа жалба е добиена на ден________________, 20____.  
 
__________________ 
Име и потпис на персоналот на ГО што ја примил оваа жалба 
 

 

 

Прилог 5 

Процедури за безбедносни инциденти 

 

Процедури за безбедносни инциденти 
 ДА ДЕЛУМНО НЕ 
ГО има воведено внатрешни процедури за пријавување и за справување 
со безбедносни инциденти. 

   

Овие процедури се лесно достапни и разбрани од целиот персонал, и 
целиот персонал има адекватна обука за тоа.  

   

Овие процедури редовно се прегледуваат, се ажурираат и се 
пренесуваат на целиот персонал. 

   

Овие процедури вклучуваат:     
Чекорите што треба да се следат и јасни упатства за тоа кои процедури 
треба да се спроведуваат и кој треба да биде конултиран/известен и 
кога. 

   

Информативен разговор и безбедносно планирање што може да се 
извршат веднаш по безбедносен инцидент. 

   

Јасни упатства за следни процедури и постапување.    
Јасни упатства за деталите што треба писмено да бидат забележани и 
сите потребни податоци за справување со ризикот што треа да бидат 
внесени. 

   

Правните или статутарни обврски што треба да се исполнат.     
ГО спроведува и периодично ревидира процена на безбедносните 
ризици, што покажува детално разбирање на безбедносните ризици 
поврзани со сите релевантни аспекти од работата на ГО.  

   

Како минимум, овие процени ги рефлектираат:     
Типот на услуги што се обезбедуваат.    



 72 

Популацијата на клиенти што се таргетира.    
Бизнис-план за континуитет на работата за да се спречи или да се 
ограничи нарушувањето на услугите по безбедносен инцидент.  

   

За да се минимизира ризикот од безбедносни инциденти, ГО има 
развиено и усвоено заштитни мерки и практики што ја гарантираат 
безбедноста на сите кои се присутни или работат во центарот на 
највисоко ниво. 

   

Овие мерки вклучуваат:     
Надгледување и реевалуација на постојана основа.    
Модификации, ако се потребни, за да се опфатат сите неочекувани 
безбедносни потреби идентификувани преку овој процес или како 
резултат на безбедносен инцидент.  

   

Пишани внатрешни политики и процедури за управување на 
безбедносни инциденти. 

   

Воспоставување на минимални безбедносни практики според 
релевантната легислатива. 

   

Персоналот на ГО треба да дава внатрешни извештаи за сите 
безбедносни инциденти.  

   

Менаџерите чуваат детална документација за секој инцидент.    
Сите безбедносни инциденти се пријавуваат на сите други вработени 
на состаноците на персоналот.  

   

Сите извештаи за безбедносните инциденти се вклучуваат во 
наредниот циклус на процена и планирање на заштитата, барајќи 
измени ако се потребни.  

   

 

 

Прилог 6 

Пример на формулар за преупатување 

 

ПРИМЕР НА ФОРМУЛАР ЗА ПРЕУПАТУВАЊЕ 
Организација______________ 
Служба/оддел_________ 
Датум: ____________ 
 

I. Упатен до/за: _____________ 
                   (Име на ГО/институција/агенција)  
II. Информации за идентификација на ДМКЗ 
Име на ДМКЗ: ________ Возраст:_______ Пол:_______ Роденден: __________ 
 
III. Историја за случајот на ДМКЗ:  
_______ 
_______ 
________ 
________ 
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IV. Причини за преупатувањето:  
_______ 
_______ 
_______ 
 
V. Побарана интервенција/побарани услуги:  
________ 
______ 
_______ 
 
Упатен од:                               Одобрено од:  
________                              ________________ 
 
Име, титула, потпис             Име, титула, потпис 

 

 

Прилог 7 

Листа за проверка на чување документација/податоци 

Листа за проверка на чување документација/податоци 
 ДА ДЕЛУМНО НЕ 
ГО има воспоставено разработен систем за чување документи, нивно 
складирање и работа со нив за со нив да се постапува според 
законските и професионалните услови.  

   

ГО има развиено комплетни унифицирани формулари за чување на 
документацијата според правните и професионалните услови и 
нивната употреба е задолжителна.  

   

Целиот персонал и волонтерите во ГО се обучени за соодветно чување 
податоци и документација, вклучително и одржување на досиејата на 
редовна и навремена основа и се обучени да ги пополнуваат сите 
формулари. 

   

Секој клиент треба да има индивидуален фолдер за клиенти што ќе ги 
содржи сите документи релевантни за тоа ДМКЗ (електронска, 
печатена копија, видео, аудио или кој било друг тип на документ). 

   

Досиејата одржувани од ГО поврзани со секое ДМКЗ што ја 
проценуваат услугата во неговиот/нејзиниот индивидуален фолдер на 
клиентот вклучуваат:  

   

Информации за идентитетот.    
Лични и семејни контакти и контакти за итни случаи (ако се 
разликуваат од семејните). 

   

Копија, потпишана од сите релевантни страни, за договорената услуга 
меѓу ГО и ДМКЗ (и/или родителите ако тоа е законски потребно). 

   

Досиејата од влезниот скрининг и процена.    
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Досиејата за обезбедените услуги, забелешките, телефонските повици 
и досие со датумите и времето на присуство на ДМКЗ (и/или 
родителите ако е потребно) во ГО. 

   

Сите извештаи за инцидентите.    
Копии од сите релевантни судски налози со сертификати што 
потврдуваат дека оригиналите биле видени од ДМКЗ. 

   

Целокупната кореспонденција добиена од судот или копии од целата 
кореспонденција адресирана до судот, до правните застапници на 
родителот или до независен детски адвокат или до кој било релевантен 
владин оддел што се однесува на ДМКЗ (и на родителите ако е 
потребно). 

   

Сите податоци релевантни за мониторинг и за евалуација потребни 
според планот за МЕ. 

   

Сите статистички податоци потребни за истражувања одобрени од 
ГО. 

   

Сите досиеја за клиентот се чуваат како доверливи, освен ако законот 
налага поинаку. 

   

Досиејата што се чуваат од ГО се читливи и се подготвени да бидат 
поднесени до суд ако се побарани со судски налог. 

   

 

 

Прилог 8 

Процена на функционирањето на ГО 

Ова е пример на алатка за евалуација на неколку аспекти од ефективното функционирање на 
организацијата. Оваа едноставна алатка за процена може да ви помогне да идентификувате како 
можете да ги подобрите вашите услуги за ДМКЗ. 

 

Процена на функционирањето на ГО 
 ДА ДЕЛУМНО НЕ 
Политики и процедури    
Имаме пишана обврска да обезбедиме еднакви и инклузивни услуги 
на сите ДМКЗ. 

   

Нашиот центар има јасни политики и процедури за нашата работа со 
ДМКЗ. 

   

Планирање и изведба на програмите    
Нашите програми се дизајнирани и се спроведени за да ги вклучат 
различните потреби и идентитети на ДМКЗ. 

   

Нашите програми вклучуваат различни форми на работа за поддршка 
на ДМКЗ. 

   

Нашите програми промовираат промена на однесувањето и личен 
развој. 

   

Нашите програми ја имаат јасно документирано добросостојбата на 
корисниците. 

   



 75 

Учество    
Се обидуваме да ги вклучиме мислењата на ДМКЗ во планирањето на 
нашите услуги. 

   

Се осигуруваме дека сме ги вклучиле и сме ги консултирале нашите 
клиенти на сите нивоа од нашите услуги. 

   

Администрација и документација на случаи на ДМКЗ    
Влезните информации се добро документирани.    
Постои план за секој случај и тој е динамичен.    
Белешките од случајот нудат детална документација на активностите.    
Досиејата од случаите се заштитени и се организирани.    
Партнерства    
Нашиот центар има блиски односи со сите релевантни локални и 
национални чинители што работат со ДМКЗ. 

   

Нашиот центар има партнерства со други служби што асистираат на 
ДМКЗ. 

   

Се употребуваат ефективни формулари за преупатување за да се 
овозможи пристап до други даватели на услуги. 

   

Постои систем за следење по упатувањето за најдобро да се гарантира 
пристапот на корисникот до страните каде што е упатен. 

   

Професионален развој    
Нашиот персонал и волонтерите се обучени и се поддржани во 
обезбедувањето инклузивни услуги на младите. 

   

Персоналот го разбира целокупниот систем на младинската правда и 
услугите во него. 

   

Нашиот персонал е обучен и е поддржан да извршува специфична 
модификација на однесувањето на ДМКЗ. 
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