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ДЕКЕМВРИ 
2013 ГОД.
БИЛТЕН #1

Семејното насилство во Македонија е прашање 
за кое многу се зборува, а за кое малку се пра-
ви. Покрај тоа што сите политичари и поли-

тички партии им даваат поддршка на акциите за 
превенција и заштита од семејното насилство, ова 
прашање се обезвреднува преку лошата имплемен-
тација на терен и директната заштита.

Владата усвои стратегија за превенција и заштита 
од семејното насилство 2012-2015, со што го утвр-
ди стратегискиот пат и рамката за сеопфатна ре-
акција на системот за спречување на семејното на-
силство во рамките на повек� е ресори, вклучувајк� и 
го здравството, социјалните прашања, полицијата, 
невладините организации и други општествени 
чинители.

За жал, она што е напишано на хартија не се спро-
ведува и на теренот. Имено, лошиот одговор од 

системот за заштита во текот на последната годи-
на придонесе кон тоа да опадне мотивацијата за 
пријавување од страна на жртвите која се постигна 
преку работата последните неколку години.

Од ова може да се заклучи дека системот за зашти-
та од семејно насилство има многу предизвици кои 
државните институции треба да ги разгледаат со 
поголема доза на одговорност и сериозност, докол-
ку навистина стојат зад напишаните и усвоените 
стратегии за спречување на семејното насилство  
во Македонија.

Билтенот пред вас има за цел да го презентира 
моделот на Прв семеен центар на Град Скопје,  кој 
би можел да претставува пример за преземање 
конкретна акција остварена преку соработка на 
граг�анскиот сектор, локалната самоуправа и биз-
нис-секторот.

ПОТРЕБАТА ОД ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР ЗА НАСИЛСТВО
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Со цел да дадеме сеопфатна слика, во изработката 
на овој Билтен вклучивме новинари кои работат на 
теми поврзани со семејното насилство. Во тексто-
вите се опфак� аат  постојните механизми (програ-
ми, услуги и финансирање) за семејно насилство во 
РМ,  презентирана е една животна сторија на жртва 
на семејно насилство, како и осврт на вклучување-
то и интересот на бизнис-секторот за поддршка 
на услугите за семејно насилство. Дополнително, 
претставена е работата и првобитните резултати 
на Првиот семеен центар на Град Скопје.

На почетокот к�е го претставиме Првиот семеен цен-
тар на Град Скопје. Станува збор за  специјализирано 
советувалиште кое нуди психосоцијална поддршка и 
советување семејства што имаат конфликтни одно-
си, во кои акутно се врши насилство или, пак, кај кои 
во изминатиот период постоело семејно насилство.

Услугите кои се нудат во Првиот семеен центар 
се: Советување и поддршка од социјален работ-
ник; Советување и поддршка од психотерапевт; 
Бесплатни правни совети од правник;  Упатување 
и придружба до соодветни институции;

Услугите на Првиот семеен центар се нудат за це-
лото семејство, т.е. советувањето е достапно за 
жртвите на семејното насилство, за сторителите 
на семејното насилство, како и за децата кои се дел 
од семејството во кое се врши или се вршело насил-
ство, или се жртви на семејно насилство. 

Советувањето го врши професионален тим од пси-
хотерапевти, при што еден психотерапевт работи 
индивидуално со еден клиент на 3 до 4 иницијални 
средби, а потоа се преминува на групна работа со 
тим од двајца психотерапевти. 

Советувањето може да биде доброволно, по ба-
рање на клиентите, а може да биде и задолжител-
но, по изрекување соодветна мерка. Вакви мерки 
се: привремени мерки за заштита во случаи на се-
мејно насилство, кои може да се изречат од стра-
на на судот и се однесуваат на: Предлог-мерка за 
посетување советувалиште и Изречена мерка за 
посетување советувалиште, кои му се предлагаат, 
т.е. му се изрекуваат на сторителот на семејно на-
силство. Доколку и покрај овие мерки, сторителот 
не посетува советување во ПСЦ, другите членови 
на семејството, т.е. жртвата и децата (доколку ги 
има) продолжуваат да работат со ПСЦ до крајот на 
процесот на советувањето. 

Советувањето деца кои се дел од семејство каде 
што се врши или се вршело насилство или, пак, се 
жртви на семејно насилство се врши само со одо-
брение од родител/старател, и се однесува само на 
деца на возраст до 18 години. Полнолетните деца 
можат да дојдат на советување во својство на жрт-
ви на семејно насилство.

Мила Царовска,  
програмски координатор во ХЕРА

Македонија е брза и ефикасна кога се работи 
за носење и потпишување документи во сите 
сфери, па истото важи и за мерките за борба со 

семејното насилство. Но што, всушност, направи држа-
вата досега во борбата со семејното насилство? Кои ак-
тивности од стратегиите се имплементирани? Кои ус-
луги ги нуди државата и им се достапни на граг�аните? 

Според информациите од Министерството за труд 
и социјална политика, за имплементација на На-
ционалната стратегија за спречување и заштита 
од семејно насилство 2012-2015 година, Министер-
ството за труд и социјална политика, со UN аген-
циите (UNDP, UNWOMEN) и Кралството Холандија 
потпишало проектен документ, насловен „Спречу-
вање на семејното насилство преку надлежните 
национални институции и одговорен и транспа-
рентен судски систем 2012-2013 година“. Вкупниот 
буџет на проектниот документ изнесува 187.735 
долари, а целокупниот буџет се реализира во рам-
ките на Агенциите на ОН.

МЕХАНИЗМИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ И  
ФИНАНСИРАЊЕ) ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО РМ
ШТО СРАБОТИ ДРЖАВАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО?! 

Формирано е и Национално координативно тело за 
спречување и заштита од семејно насилство и назна-
чен е Национален известувач за Македонија. Според 
Министерството, спроведени се трибини и јавни деба-
ти, особено во руралните средини, односно сензибили-
зирање на локалните актери за преземање активности 
за намалување на ризиците од семејното насилство, а 
направена е и проценка на судските постапки за слу-
чаите на семејно насилство, со посебен фокус врз ме-
наџирањето на предметите од родова перспектива. 

„Во тековниот период, беше спроведен монито-
ринг на тековни судски процеси за случаи на се-
мејно насилство од страна на обучени адвока-
ти и психолози со искуство во директна помош 
на жртви на семејно насилство, со цел да се зе-
мат предвид директните потреби на жртви-
те. Реализирани се фокусни групи со жртви на 
семејно насилство кои поминале низ судски про-
цеси од страна на обучени истражувачи“, велат 
од Министерството за труд и социјална политика.
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Кристина Озимец, новинар

Во делот за подобрување на квалитетот на услу-
гите на граг�анските организации за поддршка на 
жртвите на семејно насилство, според МТСП, напра-
вено е мапирање  и проценка на нивото и на квали-
тетот на услугите кои ги обезбедуваат граг�анските 
здруженија. Изготвен е и прирачник за  минимум 
стандарди за еден основен пакет услуги што ги 
обезбедуваат граг�анските организации. 

Министерството за труд и социјална политика во 
моментот има отворено четири регионални центри 
за лица-жртви на семејно насилство на територија-
та на Македонија, Советувалиште за родители и де-
ца-жртви на семејно насилство и Советувалиште за 
сторители на семејно насилство во Скопје.

Сепак, граг�анските организации велат дека тие 
не се задоволни од сработеното, бидејк� и многу 
од работите наведени во стратешките докумен-
ти и протоколи не се спроведуваат соодветно во 
практиката. Според нив, во Македонија сè уште 
недостасуваат прифатилишта кои функционира-
ат и нудат поддршка и заштита на жртвите на се-
мејно насилство 24 часа, здравствени институции 
кои реагираат и пријавуваат семејно насилство по 
службена должност, полициски станици кои интер-
венираат по пријава за семејно насилство независ-
но од тоа колку пати век� е биле во тоа семејство и 
советувалишта за работа со сторители на семејно 
насилство децентрализирани во другите градови 
низ Македонија.

Извор: МВР

СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО  (прво полугодие)

2013 2012 2011 2010

КРИВИЧНИ ДЕЛА 335 615 593 480

ПРЕКРШОЦИ 283 529 655 724
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Компаниите и стопанствениците, по традиција, 
претставуваат субјекти кои постојат за да ост-
варуваат профит, примарно одговорни кон 

сопствениците или акционерите. Но како активни 
и успешни чинители во општествениот живот, тие 
се дел и од концептот на општествена одговорност, 
каде што покрај горенаведените императиви и одго-
ворности, имаат и дополнителни морални и филан-
тропски одговорности. Компаниите што свесно к�е 
го прифатат концептот на општествената одговор-
ност можат многу да придонесат за подобрување на 
општественото живеење со нивното активно вклучу-
вање во општествениот живот, преку поддршка на 

БИЗНИС-СЕКТОРОТ ВО ПОДДРШКА НА УСЛУГИТЕ 
ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО  

проекти и иницијативи со кои може да придонесат 
за подобар и поисполнет општествен живот. Постојат 
компании (државни лотарии и сл.) кои се обврзани 
со законски акти да поддржуваат проекти и ини-
цијативи од општествен интерес, но сè почест е при-
мерот на успешни и свесни корпорации и компании 
кои доброволно се вклучуваат во подобрувањето на 
општественото живеење преку поддршката на вакви 
проекти. Една од тие компании во Македонија, која е 
свесна за својата проактивна улога во развојот и на-
предокот на општеството и која поддржува иниција-
тиви и проекти од повек�е области на општествениот 
живот, е Комерцијална банка АД Скопје.

СТОРИЈА ЗА ЖРТВА НА 
 СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ТРИ ДЕЦЕНИИ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Стресот си го зел данокот. Во тешка состојба била хоспитализирана 
на клиника. Состојбата ѝ била лоша и имала среќа што не паднала 
во кома. Сознанието дека била на работ на бездна ја освестило.

Триесет години живот со сопруг алкохоличар. Триесет години к� отек, 
болка, страдање биле секојдневие на нашата соговорничка, жртва 
на семејно насилство. 

Пеколот го доживеала многу млада, на дваесет години. По пет месе-
ци од нивната врска, исчезнала магијата дека го сретнала човекот 
на својот живот. По секое излегување в град и караница за банална 
причина, добивала шлаканица. За кратко време, тие навидум случај-
ни, ненадејни удари прераснале во крвничко претепување.

МУ ПОМАГАЛ НА  
ТАТКО МУ КОГА ЈА  
ТЕПАЛ МАЈКА МУ

Нејзината свекрва му била вто-
ра сопруга на свекор ѝ. Ова и 
не би бил толку важен податок, 
доколку неговата прва жена не 
починала од ќотек. Толку многу 
ја истепал што кутрата почина-
ла на пат до болница. Потоа на 
татко му му довеле друга жена, 
која ќотекот не ја убил.

- Не ми се веруваше кога 
дознав дека тој и брат му 
ја држеле мајка му за тат-
ко му да може да ја тепа. 
Не можев да поверувам. Ка-
ков човек треба да бидеш 
за да не се спротивставиш 
додека ти ја измачуваат 
мајката – раскажува ...

По к� отекот добивала цвек� е, 
г�ердани со брилијанти, скапи 
фустани, чанти, чизми, но вели, 
сето тоа е евтино во споредба 
со нанесената болка, згазеното 
достоинство, стравот во очите 
на сопственото дете.

ДА НЕ СИ ПОМИСЛИЛА ДА ГО ОСТАВИШ
Пред нејзините не проговорила ниту еден збор низ што помину-
ва, но по 5-6 години брак престанала да се преправа дека живее 
во хармонично семејство.

- Во една пригода, низ разговор ѝ реков на мајка ми дека са-
кам да го оставам сопругот. Никогаш нема да заборавам како 
ме погледна, колку бесчувствително ми рече: „Тоа го кажа сега и 
никогаш повек� е. Ти к� е најдеш сопруг за себе, но нема да најдеш 
татко за детето“ – се присетува жртвата на семејното насилство.

Сфатила дека нема поддршка, ја ставила маската со широка насмев-
ка и пред сите глумела срек� на сопруга. И покрај сè, во семејството 
продолжила да го негува култот на сопругот и таткото. 



ВО СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР ДОБИЛА СИЛА ЗА НОВ ЖИВОТ
На Интернет прочитала за Првиот семеен центар, побарала 
помош без размислување. По разговорите со стручниот тим, 
почнала да се чувствува подобро.

-Кога првпат дојдов тука, се обидував да им доловам со каков 
страшен човек живеам. Раскажував со саати и со помош 
на психотерапевтот сфатив дека тој, всушност, е обичен 
плашливец. Сфатив  дека тој се плаши да не ме изгуби бидејќи 
на таков човек му е потребна жртва за да ја празни својата 
агресија и затоа ме држел под терор. Ми помогнаа да се ос-
лободам од и да  ми се смени начинот на живот – објаснува ...

Многу и�  значи што добила можност да раскаже низ што поминала, без 
да биде осудена, сожалувана, исмеана. Професионалците во центарот 
и�  ги „отворале“ раните за да ги „исчистат“. Постојано биле достапни и 
подготвени за разговор.  Помислата дека некој, без никаква корист или 
надомест, и�  подава рака ја правела срек�на. Почнала на себе да гледа 
како на личност достојна за почит. Иако живее под ист покрив со на-
силникот, и�  се вратил сонот и апетитот за јадење. Часовите поминати 
на советување и�  давале сила дека може да го „скрши“. Но не со тупани-
ци, тука со самодоверба и желба за живот. Иако се трудела да не доаг�а 
во никаков судир со него, еден ден тој ја предизвикал.

-Ме турна и почна да ме навредува. Јас го слушав внимател-
но, станав, смирено и тивко. Му вратив со ист аршин. Го 
навредив, поминав покрај него, ја отворив влезната врата и 
го избркав надвор. Збунето стана и замина. По неколку дена 
се врати дома. Оттогаш не кренал рака на мене. Јас дишам 
слободно и подготвувам документи за развод. Не само мо-
ето тело, мојата душа е полна со лузни, но доаѓам тука и 
разговарам со психолози и се надевам дека полека душата ќе 
ми зацели – истакнува жртвата на семејно насилство.

Единствено жали што вакво нешто не постоело многу порано, кога 
им било помало детето, можеби со стручна помош бракот к� е им бил 
подобар или, пак, к� е соберела храброст да му се спротивстави и де-
тето к� е живеело во хармонично семејство. 
Исповед на жртва на семејно насилство, корисник на услугите на 
Прв семеен центар.

БЕГАЈ, ДЕВОЈЧЕ,  
ДУРИ Е ВРЕМЕ

Една вечер ја истепал во паркот 
пред нивната зграда. Не биле 
земени, а таа не смеела таква 
да се врати дома. Ја однел кај 
неговите родители. Нејзините 
родители ги излажал дека се на 
десетдневен одмор. 

-Бев измасакрирана. Сè ме 
болеше. Ми беше срам од 
мајка му, од таа кротка 
жена која ме лекуваше. Ќе 
дојдеше до мене и ќе ми ре-
чеше: „Бегај, девојче, дури е 
време“ – се присетува наша-
та соговорничка. 

Но таа не побегнала, се омажила 
за него. Се плашела дека тој к�е 
го исполни ветувањето  дека ако 
го напушти, к�е ги убие мајка и�  и 
татко и� .

Во бракот готвела, чистела, сè 
било на свое место, освен љу-
бовта. Од 7 дена во неделата, 
6 биле пекол. Немале никаква 
комуникација. Се молела да роди 
дете. Да има кому да посвети 
љубов и внимание. По добивање-
то на рожбата, тој не само што не 
се сменил туку и ја малтретирал 
пред детето. Со ламба и�  ја скр-
шил главата, откорнал лустер 
и со него сакал да ја повреди, 
кршел по станот. За него насил-
ството пред сопственото дете 
била сосема нормална појава.

„Свеснa за комплексноста на опкружување-
то во кое дејствува, како и импликациите 
кои ги има нејзиното дејствување врз сите 
засегнати страни, Комерцијална банка АД 
Скопје е решена во својата корпоративна 
култура да вгради вредности на развој пре-
ку високо свесно и општествено одговорно 
однесување.

За Комерцијална банка АД Скопје, општест-
вената одговорност претставува индиви-
дуална и колективна заложба за оствару-
вање долгорочен одржлив напредок и развој 
во општеството. 

Поистоветувајќи го напредокот на 
општеството во целина со својот сопствен 
напредок, Комерцијална банка АД Скопје е 

посветена на делување во насока кон под-
дршка на повисоките општествени цели и 
благосостојба. Ваквиот став подразбира 
приод кон работењето што ги надминува 
традиционалните менаџерски сфаќања за 
грижа единствено за основната дејност и 
законските обврски и е насочен кон иденти-
фикација на групите кои се под влијание и 
кои влијаат врз нејзините одлуки (засегна-
тите страни), изнаоѓање подрачја на заед-
нички интерес, антиципирање на промени-
те и соодветно дејствување.

Стратегиската цел на општествената од-
говорност на Комерцијална банка АД Скопје, 
за периодот од 2012 до 2016 година, е да не-
гува и да инспирира општествено одговорно 
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однесување преку градење проактивни и за-
емно корисни односи со пазарот, вработени-
те, заедницата и животната околина, кои 
ќе ги надминуваат нивните очекувања и ќе 
резултираат со перцепција на Банката како 
високо свесна компанија“ – вели д-р Маја Стев-
кова Штериева, главен финансиски директор и 
член на Управниот одбор на Комерцијална бан-
ка АД Скопје.

Комерцијална Банка АД Скопје во минатото поддр-
жувала повек� е проекти од општествен интерес, во 
повек� е области на општествениoт живот:

„Банката ги следи општествените збид-
нувања и проблеми во своето непосредно 
опкружување, но и проблемите со кои се 
соочуваат одредени категории граѓани во 
општеството. Исто така, во Банката, како 
сериозна институција со голем број меѓуна-
родни награди за своето работење, се сле-
дат и меѓународните трендови од аспект 
на социјалните проблеми и начините на 
нивно решавање. Во согласност со процен-
ките за тоа за решавањето на кој проблем 
во општеството би можеле да придонесе-
ме, стапуваме во контакт со најрелевант-
ните невладини организации. Досега имаме 
соработувано со поголем број невладини 
организации, и тоа од областа на зашти-
тата на човековите права и правата на 
децата. Исто така имаме и волонтерски 
активности со предавања во основни и во 
средни училишта, како и на факултети-
те, при што експертите од Банката вр-
шат едукација на ученици и на студенти за 
теми од областа на економијата и банкар-
ството, како и волонтерски активности 
за обука и помош на возрасните клиенти 
за користењето банкомати и електронско 
банкарство.“

Од неодамна, на горенаведените проекти и актив-
ности од општествен интерес на Комерцијална 
Банка АД Скопје може да се додаде и поддршката 
на Првиот семеен центар во Скопје, кој претставу-
ва иновативен сервисен модел во третирањето на 
семејното насилство...

„Во согласност со проценките за тоа за ре-
шавање на кој проблем во општеството би 
можеле да придонесеме, стапуваме во кон-
такт со најрелевантните невладини орга-
низации. Доколку сметаме дека можеме да 
одговориме на потребите (независно дали 
се волонтерски или донаторски), ние презе-
маме чекори за воспоставување на соработ-
ката. 

Ова е еден подолгорочен проект на Банка-
та, која веќе втора година ја финансира ра-

ботата на двајца искусни психолози, кои со 
својата уникатна методологија, под над-
зор на ментори, спроведуваат програма за 
психо-ресоцијализација на жените-жртви 
на семејно насилство, заради нивна полесна 
рехабилитација и интеграција во општест-
вото. Овој проект дава резултати, а наша-
та цел е економско осамостојување на же-
ните-жртви со евентуална наша помош, 
како и нивно враќање во општеството како 
здрави и стабилни личности кои можат да 
се грижат за своите деца.“

Помагајк� и во вакви проекти, компаниите ја потвр-
дуваат нивната проактивна улога во општеството 
и очекувањата тоа да се движи напред и даваат до-
броволен придонес во решавањето на проблемите 
на денешницата, особено кај ранливите категории 
на граг�ани...

„Со редовно следење на напредокот што го по-
стигнуваа психотерапевтите при работата 
со жртвите на семејно насилство, неминовно 
се наметнуваа прашања поврзани со остана-
тите членови на семејствата, со сторители-
те на насилствата, како и околу последиците 
поврзани со децата. Поради тоа, особено сме 
задоволни што со овој проект, целните групи 
ќе бидат проширени, и тоа со децата-жрт-
ви и со сторителите на семејно насилство. 
Комерцијална банка, заедно со НО „Хера“ и 
Градот Скопје, финансиски ќе го поддржува 
овој Центар во текот на наредната година, 
со надеж дека ќе има позитивни резултати 
не само во санирањето на проблемот, туку и 
во превенцијата од овој општествен и соција-
лен проблем, преку јакнење на вредностите 
и личностите, независно дали се тие жртви 
или сторители, заради нивна повторна инте-
грација во општеството“ – завршува д-р Маја 
Стевкова Штериева, главен финансиски дирек-
тор и член на Управниот одбор на Комерцијал-
на Банка АД Скопје.

Концептот на општествена одговорност денес е 
неразделив дел од делувањето на високо свесни-
те компании секаде во светот, па и кај нас. Нивна-
та активна улога во општеството треба да биде 
генератор на стремежот за движење на општест-
вото напред, преку препознавање на вистински-
те проблеми и преку активната улога во нивното 
решавање, на каков било начин. Примерот на Ко-
мерцијална Банка АД Скопје треба да претставу-
ва инспирација и поттик за останатите компании 
активно и доброволно да се вклучат во поддрш-
ката на проекти од општествен интерес, посебно 
на оние кои ги опфак� аат ранливите категории на 
граг�ани. 

Јордан Дуков, новинар
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КОНЦЕПТ И УСЛУГИ – ШТО ЗНАЧИ ТОА СЕМЕЕН 
ЦЕНТАР ЗА НАСИЛСТВО?

Семејното насилство е проблем што е прису-
тен насекаде во светот, но стапката и интен-
зитетот на проблемот варираат во зависност 

од социјалните фактори. Традиционалните улоги 
на половите се многу важни во овој поглед, но со-
цијалниот немир, што често се јавува кај транзици-
ските економии, како и сложените прашања со кои 
се соочуваат регионите во тој период се дополни-
телни ризични фактори што можат да придонесат 
за појавата на семејно насилство. 

Светската здравствена организација (WHO) го има 
дефинирано насилството како:

„Намерна употреба на физичка сила или моќ, 
под закана или реална, врз себе, врз друго 
лице или врз група или заедница, што резул-
тира, или има голема веројатност да резул-
тира, со повреда, смрт, психолошка ште-
та, деформитети или акт на лишување.“  
(Светски извештај за насилство и здравје. Свет-
ска здравствена организација, Женева, 2002. 
Стр. 5) 

Причините за конкретната појава на насилството 
во односите во едно семејство се комплексни и се 
детерминирани од социјални, биолошки и психо-
лошки фактори. Исто така и последиците по лич-
носта на жртвата се комплексни, но на крај редовно 
завршуваат со општа намалена социјална, биолош-
ка и психолошка способност и ефикасност на лич-
носта кон секојдневните обврски и одговорности.  

Постоењето институција во која се третира феноме-
нот на семејното насилство со сеопфатен пристап, 
каде што на интегриран начин к� е се земат предвид 
сите фактори кои соделуваат во таквиот настан, га-
рантира комплетен увид во причинско-последич-
ните  врски на феноменот и истовремено овозмо-
жува поширок спектар на можни интервенции, со 
цел коригирање на состојбата. Во таквиот третман 
се вклучени не само жртвите, туку исто така и вр-
шителите на семејното насилство, значи сите чле-
нови на семејството заедно, т.е. мајката со децата 
како и таткото, а по потреба и други членови кои се 
поврзани во насилниот систем.



За таков интегриран пристап кон феноменот на 
семејното насилство, Првиот семеен центар во 
Град Скопје располага со сите потребни ресурси за 
справување, како што се детално разработена про-
грама во која се предвидени критериумите за про-
ценка и вклучување на клиентите, времетраењето, 
целите, чекорите на третманот, техниките, мате-
ријалите и инструментите за проценка во оствару-
вањето на зададените цели. Во центарот е ангажи-
ран и високо стручен кадар, кој поседува посебна 
дополнителна потесна едукација од полето на пси-
хо-социјалниот третман на семејното насилство

Во целата комплексност на феноменот на семеј-
ното насилство, со широката палета на причин-
ско-последичните поврзаности на големиот број 
фактори (психолошки, социјални и биолошки) кои 
го условуваат, од голема важност за третманот и 
професионалците што се занимаваат со него е му-
лтидисциплинарниот пристап, со интегрирани ре-
сурси кои к� е се во можност да се координираат и да 
соработуваат за негов сеопфатен третман.

Интегрираниот пристап во Првиот семеен центар на 
град Скопје, токму со ваквата организираност, дава 
големи предности во таа насока, при што на исто ме-
сто  се третира севкупното семејство (децата, мајка-
та и таткото, а по потреба и други членови поврзани 
во насилниот систем, значи жртвата/-ите и вршите-
лот/-ите на насилството), под водство на група про-
фесионалци кои се во координација и кои размену-

ваат битни податоци во системот на третманот, што 
дава надеж за поголема ефикасност на третманот.

Во целина, ваквиот систем за жртвите на семејното 
насилство значи, во принцип, „последната надеж“ 
за спас од семејното насилство и за евентуалното 
повторно воспоставување функционален семеен 
живот, па токму затоа тие се високо мотивирани 
да пристапат и да извлечат соодветна корист од 
ваквиот третман. Кај вршителите на семејното на-
силство, пак, (без оглед дали се тоа возрасни мажи, 
мајки или деца), пристапот во третманот е воглав-
но мотивиран од законската мерка што обврзува. 
Мег�утоа, искуството во третманот покажува дека 
откако к� е се запознаат со системот, како и жртвите 
на семејното насилство, исто така и сторителите 
жалат што немале информација дека таков систем 
постои и дека има слободен пристап, кој покрај ос-
танатото, не оптоварува ниту финансиски. 

Во целина, третманот се покажа како високо ефика-
сен и поради тоа, исклучително вреден за нашата, 
како и за секоја друга општествена заедница што 
се стреми кон цивилизираните норми на живеење. 
Секако дека треба да се собере задоволително ис-
куство и соодветна бројка на третирани случаи за 
да може и со конкретни бројки да се поткрепи и да 
се докаже горенаведеното, за што сум уверен дека 
и времето к� е го потврди.

Асс. д-р Насер Дурмиши

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР
02 321 5 905 / infopsc@hera.org.mk  

улица „Костурски херои“/бр. 51, Скопје 
Работи секој работен ден од 12:00 до 20:00 часот.

ГРАД СКОПЈЕ                                              

QYTETI I SHKUPIT
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