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ПРИРАЧНИК
за даватели н а услуги
во советувалишни центри
за жртви на насилство

Прирачникот е подготвен за да им послужи на обучувачите
при спроведување на обука за даватели на услуги (психолози,
социјални работници, правници и други професионалци кои
се вклучени во процесот на советување и поддршка на жртвите на насилство) од советувалишни центри за жртви на насилство. Целта на обуката е да се сензитивизираат давателите на
услуги и да ги унапредат своите знаења и вештини за нудење
на специјализирани услуги за жртви на родово засновано и
семејно насилство во земјата.
Со овој Прирачник на обучувачите за родово засновано насилство им се нуди модел на петдневна обука, или ефективни 30 часа обука, со цел да се унифицираат обуките што ги
добиваат давателите на услуги во согласност со стандардите
на Европската комисија1. На крајот на обуката, учесниците ќе
се здобијат со поголеми знаења, вештини и техники за родот,
родовите норми и стереотипи како фактори што го предодредуваат насилството врз жените; за интервенција во криза по
извршено насилство, за постапување при траума и посттрауматски последици кај клиенти; за разбирање на принципот
на доверливост; за разбирање на комуникациските вештини
неопходни за обезбедување поддршка на жените кои преживеале насилство; за домашната законска регулатива и меѓународните правни стандарди за заштита од родово засновано
насилство; за препознавање на дискриминацијата, еднаквоста
и видовите еднаквост, како и за заштита од дискриминација и
нејзино спречување; за расположливите сервиси за помош и
поддршка за жртви на родово засновано насилство во нашата
држава; и за разбирање на концептот на зајакнување на жените и неговото значење за жените кои преживеале насилство.
Учесниците обучувани според програмата понудена во овој
Прирачник задолжително пополнуваат тест пред и по завршувањето на обуката, што е вметнат во Прирачникот, со цел
да се измери влијанието на обуката врз нивните знаења. За
да се стекнат со сертификат дека ја поминале обуката, секој
учесник/чка е потребно да присуствува на најмалку 80 % од
обуката.
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minimum standards for support services. Достапно на
следниот линк: < https://www.coe.int/t/dg2/equality/
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Прирачникот содржи 9 модули:
 МОДУЛ 1. Родови аспекти на насилство врз жени
 МОДУЛ 2. Техники за кризна интервенција
 МОДУЛ 3. Траума, справување и преживување
 МОДУЛ 4. Доверливост
 МОДУЛ 5. Комуникациски вештини и интервентни техники
 МОДУЛ 6. Правни аспекти на насилство
 МОДУЛ 7. Недискриминација и различност
 МОДУЛ 8. Достапност на сервиси за жртви на родово
засновано насилство
 МОДУЛ 9. Зајакнување на жените

Секој модул содржи:
 Цели на изучување – знаење и вештини што учесниците
треба да ги добијат по спроведување на модулот
 Активности, методи и предвидено време
 Упатства за обучувачите за спроведување на
активностите од секој модул
 Материјали – визулени помошни материјали
(презентации), материјали за учесници (вклучително и
материјали за вежби кои ќе се делат на обуката), како
и материјали за предавачите што ќе им помогнат да ги
спроведат активностите на модулите.
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РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО –
Обука за даватели на услуги во советувалишни центри
за жртви на насилство
АГЕНДА
ПР В ДЕ Н
9:00 – 9:20

Претставување на учесниците и вовед во обуката

9:20 – 9:40

Преттест

9:40 – 9:45

Цели на Модул 1. Родови аспекти на насилството врз жените

9:45 – 11:30

Родови аспекти на насилството врз жените

11:30 – 11:50

Пауза

11:50 – 12:50

Митови за родово засновното насилство

12:50 – 13:00

Евалуација

13:00 – 14:00

Ручек

14:00 – 14:05

Цели на Модул 2. Техники за кризна интервенција

14:05 – 15:25

Специфики на криза

15:25 – 15:45

Пауза

15:45 – 17:05

Кризна реакција и интервенција во криза

17:05 – 17:20

Рефлексија на денот
В ТО Р ДЕ Н

9:00 – 9:55

Кризна реакција и терапија фокусирана на решение

9:55 – 10:00

Евалуација

10:00 – 10:05

Цели на Модул 3. Траума, справување и преживување

10:05 – 11:05

Траума, справување и преживување

11:05 – 11:25

Пауза

11:25 – 12:25

Пристап во надминување на трауматски искуства

12:25 – 13:25

Ручек

13:25 – 14:55

Импликации за клиничка пракса

14:55 – 15.15

Пауза

15:15 – 15:25

Евалуација

15:25 – 16:40

Рефлексија на денот
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ТРЕТ ДЕН
9:00 – 9:05

Цели на Модул 4. Доверливост

9:05 – 9:15

Работилница

9:15 – 10:30

Доверливост и услуги за поддршка на жени кои преживеале
насилство

10:30 – 10:50

Пауза

10:50 – 12:10

Ограничувања/исклучоци од принципот на доверливост

12:10 – 12:20

Евалуација

12:20 – 13:20

Ручек

13:20 – 13:25

Цели на Модул 5. Комуникациски вештини и интервентни
техники

13:25 – 13:35

Работилница

13:35 – 15:20

Комуникациски вештини во советување

15:20 – 15:40

Пауза

15:40 – 17:20

Асертивност и техники за асертивна комуникација

17:20 – 17:30

Евалуација

17:30 – 17:45

Рефлексија на денот
Ч Е Т В РТ И ДЕ Н

09:00 – 09:10

Цели на Модул 6. Правни аспекти на родово заснованото
насилство

09:10 – 10:50

Правна заштита на жртви на родово засновано и семејно
насилство

10:50 – 11:10

Пауза

11:10 – 12:10

Кривичноправни аспекти на родово заснованото насилство

12:10 – 12:20

Евалуација

12:20 – 13:20

Ручек

13:20 – 13:25

Цели на Модул 7. Недискриминација и различност

13:25 – 15:05

Недискриминација

15:05 – 15:25

Пауза

15:25 – 16:30

Работилница: Студии на случај

16:30 – 16:40

Евалуација

16:40 – 17:00

Рефлексија на денот
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ПЕ Т Т И ДЕ Н
09:00 – 09:10

Цели на Модул 8. Достапност на сервиси за жртви на родово
засновано насилство

09:10 – 10:00

Општи услуги за жртви на родово засновано насилство

10:00 – 11:30

Специјализирани услуги за жртви на родово засновано
насилство

11:30 – 11:50

Пауза

11:50 – 12:55

Реинтеграција и рехабилитација на жртви на семејно
насилство

12:55 – 13:05

Евалуација

13:05 – 14:05

Ручек

14:05 – 14:10

Цели на Модул 9. Зајакнување на жените

14:10 – 14:25

Работилница

14:25 – 15:55

Зајакнување на жени кои преживеале насилство

15:55 – 16:15

Пауза

16:15 – 17:15

Процес на зајакнување

17:15 – 17:25

Евалуација

17:25 – 17:40

Посттест
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АСПЕКТИ НА
НАСИЛСТВОТО
ВРЗ ЖЕНИТЕ
Времетраење:

180 м и н у т и
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МОДУЛ 1
Родови аспекти
на насилството
врз жените

ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Суштинско разбирање на родот како фактор кој го предодредува насилството врз жените, разбирање на врските помеѓу родовите норми, родовите стереотипи и насилството кон жените, разбирање на влијанието
на родот кон нееднаквоста и однесувањето, очекувањата, вредностите и
ставовите во врска со улогите во општеството и во семејството.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
 Да се објаснат родот, полот и родовиот идентитет, разликите и
врските меѓу нив;
 Да се објаснат и да се стекнат вештини за препознавање на
родовите стереотипи и за разбирање на кој начин тие влијаат
врз родово заснованото насилство;
 Да се научи што се родовите улоги и општествените норми
и како тие влијаат врз жените и мажите и како ги обликуваат
нивните светогледи;
 Да се објасни значењето на терминот „родово засновано
насилство“ и да се стекнат вештини за негово препознавање;
 Да се објаснат сексуалноста, сексуалното насилство и
различностите поврзани со сексуалноста со цел нејзино
подобро разбирање и прифаќање;
 Да се објаснат различностите поврзани со родот и потребата
од нивно прифаќање со цел намалување на родово
заснованото насилство;
 Учесниците да се сензибилизираат во врска со родот,
положбата и правата на жените и на родовите малцинства во
општеството и да изградат демократски вредности, прифаќање
и емпатија кон жртвите на родово засновано насилство.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флип чарт хартија, креп трака,
лист за евалуација на модулот, копија од презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна вежба и детални насоки за начинот на водење на обуката од страна на обучувачот/
ката. Деталните насоки содржат дополнителни информации, примери и
сценарија кои ќе ви помогнат при спроведувањето на обуката. Не мора
да ги користите сите примери и информации, одлучете се за оние што се
најсоодветни за групата.
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МОДУЛ 1
Родови аспекти
на насилството
врз жените

Активности

Методи

Време

СЕСИЈА 1: Вовед

5 минути

Вовед

2 минути

Активност 1.1. Цели на
модулот

Презентација

СЕСИЈА 2: Родови аспекти на насилството врз жените

3 минути
105 минути

Активност 2.1. Пол, род и
родов идентитет

Презентација
Групна дискусија
Прашања и одговори

20 минути

Активност 2.2. Родови улоги,
родова социјализација,
родови норми и родови
стереотипи

Презентација
Групна дискусија
Прашања и одговори

25 минути

Активност 2.3. Влијанието
на родот врз развојот,
однесувањата, вредностите
и ставовите, како и врз
положбата на жените во
општеството

Презентација
Групна дискусија
Прашања и одговори

15 минути

Активност 2.4. Сексуалност,
родови аспекти на
сексуалноста, сексуална
ориентација и сексуално
насилство

Презентација

15 минути

Активност 2.5. Различности и
насилство

Презентација

10 минути

Активност 2.6. Видови
насилство, родово засновано
насилство и родови аспекти
на насилството врз жени

Презентација
Групна дискусија
Прашања и одговори

20 минути

СЕСИЈА 3: Митови за родово заснованото насилство

60 минути

Активност 3.1. Работилница
„Митови за родово засновано
насилство – Каде сум на
скалата?“

60 минути

Презентација
Прашања и одговори
Индивидуална работа
Групна дискусија

СЕСИЈА 4: Завршни активности
Активност 4.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

10 минути
Лист за евалуација

10 минути
180 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 5 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со родово заснованото
насилство и родот, релевантното образование за темата и вашата мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на модулот
Претставете ја целта на модулот и целите за изучување поставени на презентацијата (слајд П1). Прашајте дали некој има прашања поврзани со целите,
но кажете дека одредени поими и важноста за нивното изучување ќе станат
појасни по завршување на модулот.
Објаснете дека на сесијата ќе се дискутираат поими и појави околу кои сѐ
уште постои големо ниво на стигма, дека е нормално учесниците да имаат
веќе изградено ставови и да не се согласуваат со сѐ, но очекувате отворено да дискутираат и да прашуваат и да бидат отворени кон промената на
сопствените ставови. Истакнете дека во дискусиите очекувате да не се употребуваат навреди или говор на омраза, и дека во тој случај веднаш ќе ги
прекинете.

СЕСИЈА 2: РОДОВИ АСПЕКТИ НА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ
Времетраење: 105 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4, П5, П6, П7,
П8, П9, П10, П11 и П12 од Анекс 1.
Сесијата вклучува презентација, која за секоја дефиниција вклучува практични примери од секојдневието во Република Северна Македонија. Сесијата вклучува повеќе дискусии на презентираните теми. Бидејќи станува
збор за сензитивна тема можете да се соочите со несогласување, па дури и
со поагресивни излагања од некои учесници. Од друга страна, може да се
соочите со недостиг на прашања и коментари што вообичаено сигнализира дека учесниците не се согласуваат, но не сакаат тоа да го кажат јавно.
Поттикнувајте дискусија, поставувајте соодветни прашања усогласени со
потребите на групите, користете ги примерите кои сметате дека се најсоодветни и најблиски до учесниците и одговарајте стручно и смирено на секое
прашање. Целта е да постигнете одреден степен на сензибилизација и да
поттикнете отворена дискусија. Не дозволувајте говор на омраза и навреди,
бидејќи вашата цел е да создадете безбедна средина во која отворено ќе се
разговара за прашања за кои сѐ уште постои големо ниво на стигма.
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Активност 2.1. Пол, род и родов идентитет
Прашајте дали некој знае да ја објасни разликата меѓу полот и родот. На
флип чарт табла нацртајте табела, во едната колона напишете пол, а во другата род. Запишувајте ги во колоните клучните поими што ќе ги кажат учесниците за полот и за родот. Прочитајте ги одговорите, сумирајте ги, со фокус
на точните искази.
Прикажете го слајдот П2, прочитајте ги дефинициите за пол и род, елаборирајте и рефлектирајте кон одговорите од таблата. Истекнете дека родот
е социјално определен, што значи дека во секоја култура, низ историјата,
во различни заедници и низ различни возрасни групи, различно се разбира.
Дајте примери од историјата (на пример порано не било замисливо жените
да работат во јавната сфера, додека сега тоа се очекува од нив, или не било
замисливо да носат панталони) и дајте примери од поново време (на пример
за мојата баба не било замисливо да се омажи без дозвола од родителите,
додека јас сама го одбрав партнерот; или во некои земји жените сѐ уште не
смеат да возат или да одат во училиште додека во други тоа се очекува од
нив и слично).
Прашајте дали некој знае што е родов идентитет. Откако ќе го ислушате одговорот прикажете го слајдот П3 – дефиниција за родов идентитет со примери. Прикажете го слајдот П4, поделбата според категориите пол, род, родов
идентитет и објаснете ги.
Откако ќе завршите со презентацијата, прашајте ги учесниците дали имаат
прашања. Поттикнете дискусија со следните прашања:

Æ

Дали ви е јасна разликата меѓу родот и полот? На пример, дали
мислите дека тоа што жените се грижат за децата повеќе од
мажите, е полова или родова разлика?

Æ

Дали досега сте чуле или размислиле за родовиот идентитет? Дали
знаете со какви тешкотии се сретнуваат транс родовите луѓе?

Æ

Дали може да кажете примери за тоа како родот се менува низ
времето и културите?

Активност 2.2. Родови улоги, родова социјализација
и родови стереотипи
Покажете го слајдот П5 и елаборирајте. Клучно е да нагласите дека родот не
е природно, туку научено однесување, кое ни го наметнуваат културните норми кои ги детерминираат родовите улоги. Родовите улоги и норми ги учиме
преку процесот на родова социјализација.
Дајте примери! Во врска со родовите улоги можете да кажете дека улогата
на жената е да биде домаќинка, мајка, да се грижи пред сѐ за потребите на
семејството и сопругот (да се „жртвува“ себеси за нив), додека улогата на
мажот е да заработува, да биде борбен, дури и агресивен, заштитнички настроен и љубоморен кон жената и семејството.
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Во врска со родовите стереотипи, може да наброите стереотипи кои се поврзани со професиите и да нагласите дека, иако состојбите се менуваат, и
денес сè уште има сектори во кои постои родова сегрегација (на пример,
воспитувачките и негувателките во детските градинки се жени, возачи се доминатно мажи, бидејќи се верува дека мажите не знаат да се грижат за деца,
а жените не знаат добро да возат), наместо да се земе предвид индивидуалниот потенцијал и афинитети на секој човек.
Во врска со родовата социјализација, дајте примери на родители кои различно се однесуваат кон децата зависно од родот. Девојчињата се учат дека
треба да помагаат во домот, се облекуваат во розово и се прекоруваат доколку седат со раширени нозе или доколку многу зборуваат и се истакнуваат. Момчињата, пак, се учат дека не треба да молчат, туку дека треба да се
изборат со врсниците за својот статус; не се прекоруваат многу доколку се
однесуваат поагресивно или не одржуваат редовна хигиена, туку лесно им
се простува.
Откако ќе завршите со презентацијата, прашајте ги учесниците дали ги разбрале поимите за родовите улоги, стереотипите и социјализацијата и дали
имаат прашања. Во случај да нема, следните прашања ќе ви послужат за да
поттикнете дискусија:
1. Кажете примери за родови улоги и родови стереотипи.
2. Дали сте се соочиле со родови стереотипи во вашата работа или
околина?

Активност 2.3. Влијанието на родот врз развојот, однесувањата,
вредностите и ставовите, како и врз положбата на жените во
општеството
На почетокот прикажете го слајдот П6 и елаборирајте. Во оваа активност
е клучно да објасните како родовите норми и родовите стереотипи доведуваат до родово засновано насилство и насилство врз жените. Родовите
норми им наметнуваат на мажите да се однесуваат агресивно и доминантно,
да не прифаќаат негативен одговор, да ги контролираат животите на своите
партнерки. Доколку не го прават тоа, од околината ќе бидат означени како
безвредни, „папучари“, ќе се зборува дека „не се мажи“ итн. Од жените се
очекува да бидат послушни, инфериорни, да молчат, да бараат одобрение
од мажот. Бидејќи во реалноста е невозможно, и секако штетно, да се почитуваат овие норми, а за да остане доследен на својата улога, мажот може
да се послужи со насилство. Жените се обвинуваат себеси за насилството,
сметаат дека го заслужуваат бидејќи не успеале да ги остварат родовите
норми, т.е. да бидат добри сопруги. Врз прифаќањето на насилството како
нормално влијаат искуствата на родово засновано насилство во семејството, од страна на претходни партнери, но и примери од медиумите и културата
со кои се нормализира насилството врз жените.
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Треба да кажете дека родовите норми за мажите и за жените се различни,
на различен начин влијаат врз нив и врз нивните однесувања и вредности, но
се еднакво штетни за двата пола. Споменете дел од примерите од презентацијата. Диксутирајте ги примерите со учесниците, прашувајте ги дали можат
да ги препознаат овие однесувања во својата околина и барајте да споделат
мислења и примери.

Лизгав терен:
Во оваа активност, но и во другите, можат да се појават тврдења од страна
на учесниците дека тоа што го кажувате не е точно и да ви наведат пример
во кој маж и жена живеат егалитарно, или жената заработува повеќе, а мажот ги чува децата и нема проблем со тоа. Ќе ги валоризирате овие примери
како важен придонес. Ќе објасните дека работите, за среќа, се менуваат и сѐ
повеќе луѓе не се оптоварени од родовите улоги и живеат според сопствените желби и афинитети. Но, ќе потенцирате дека родовите норми во голема
мера уште опстојуваат, за што ни говорат и статистичките податоци, според
кои над 95% од жртвите на родово засновано насилство се жени, сѐ уште е
видлива родовата сегрегација во професиите, жените се соочуваат со дискриминација на пазарот на труд, поради што тие доминираат во неактивното
население, во политиката и одлучувањето итн. Ќе објасните дека зборувате
за системски проблем, наспроти позитивните примери што и вие ги гледате
насекаде околу вас. Можете да објасните дека состојбите не се исти секаде,
се разликуваат од урбани до рурални средини, возрасни категории, етнички
заедници и степен на образование, иако родово заснованото насилство се
случува насекаде.

Активност 2.4. Сексуалност, родови аспекти на сексуалноста,
сексуална ориентација и сексуално насилство
На почетокот прикажете го слајдот П7, со дефиницијата за сексуалност,
сексуална ориентација и видови сексуални ориентации. Во оваа активност
е важно да пренесете дека сексуалноста не е приватна и не се изразува исклучиво во интимниот простор. Таа е видлива во обредите, гестикулациите,
облеката, медиумите и културата. На пример, реклами со мажи и жени во
семејна или поинтимна средина; носењето венчален прстен на околината ѝ
кажува дека сте склопиле брак со партнер од различен пол, дека живеете со
него, па дури и дека имате сексуални односи; прослава на свадби на јавен
простор, песни, филмови итн. Клучно е да нагласите дека сексуалноста не е
чинот на секс, туку поширок аспект од човековото искуство.
За сексуалната ориентација, исто така, кажете дека не е бинарна, туку дека
е спектар, па хомосексуалноста и хетеросексуалноста се двете крајности
(според извештаитe на Кинси, најголемо истражување за човековата сексуалност кое открива дека околу 10-20% од населението се со хомосексуална
или хетеросексуална ориентација, а сите останати некаде помеѓу на спектарот). Но, поради нормите поврзани со родот и сексуалноста, најголем дел
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од луѓето живеат во хетеросексуални врски. Потенцирајте дека сите сексуални ориентации се еднакво вреднувани и ниту една не претставува болест,
хормонално или ментално нарушување. Обидите за лекување на одредена
сексуална ориентација се сметаат за нехуман третман и надрилекарство
(кривично дело).
Отворете дискусија за родовите стереотипи поврзани со сексуалноста. Побарајте од учесниците да набројат неколку. Заклучете дека во однос на сексуалноста мажите се учат да бидат агресивни, да не прифаќаат „не“ како
одговор, дека се очекува да бидат упорни и секогаш спремни за сексуални
односи, имајќи предвид дека жените треба неколкупати да ги одбијат. Оттука, се очекува жените да бидат срамежливи, да не прифатат веднаш врска,
излегување или сексуален однос. Па така се развиваат митовите за т.н. невиност; забрана за секс пред или надвор од брак за девојките и жените; жените
кои не ги исполнуваат овие норми се нечесни, валкани и неморални, не се
достојни за брак; менструацијата се смета за срамна и валкана; за вулвата
и вагината многу малку се зборува и се знае, додека пенисот е сеприсутен
во културата; се формира верувањето дека жените сакаат љубов, а мажите
сакаат само секс. Вака поставените односи се многу ризични за насилство,
даваат збунувачки насоки и за мажите и за жените, претставуваат ризница
за стигма, срам и самообвинување, даваат нереални слики и очекувања и за
мажите и за жените. Исто така, ги одвраќаат жртвите на сексуално насилство
од барање помош и пријавување.
Прикажете го слајдот П8, прочитајте ги дефинициите за сексуално насилство и вознемирување и елаборирајте.
Токму поради родовите норми поврзани со сексуалноста, силувањето е најнепријавувано кривично дело, додека силувањето во брак воопшто не се
пријавува. На пример, во периодот од 2015 година до 30.9.2018 година се
пријавени само 11 случаи на силување во СВР Тетово, а во сите случаи жртви
се женски лица. Оваа бројка е безначајна во споредба со бројот на други
кривични дела во истиот период, кои се бројат во илјадници.
Многу често околината ги обвинува жртвите на сексуалното насилство со
флоскулата „сама си го барала“. Владее митот дека само промискуитетните
и неморалните жени се жртви на сексуално насилство.
Прашајте ги учесниците за примери и прашајте ги дали разбрале, а и дали
во својата околина слушнале за сексуално насилство. Дајте го како пример
случајот „Јавна соба“, во кој жените и девојките беа обвинувани за тоа што
се сликале во бикини и ги објавиле или пратиле некому сликите, наместо да
се обвинуваат сторителите кои овие слики, заедно со други лични податоци,
ги споделуваа со илјадници мажи, ги навредуваа, исмеваа девојките и ги вознемируваа на телефон.
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Активност 2.5. Различности и насилство
Прикажете го слајдот П9. Во оваа активност е клучно да нагласите дека ризикот од родово засновано насилство е поголем кај луѓето што не ги почитуваат родовите норми, како ЛГБТИ луѓето, но и цисродовите хетеросексуални
мажи и жени. Важно е да се разбере дека родовите норми се причина и за
насилството врз жените и за хомофобичното и трансфобичното насилство.
Објаснете дека ЛГБТИ луѓето се често на нишан на насилство од омраза од
страна на околината, хомофобично мотивирано силеџиство во училиштата
и семејно насилство особено во процесот на „излегување од плакарот“, т.е.
соопштување на родителите и семејството дека се ЛГБТИ. Истражувањата
покажуваат дека геј-момчињата се многу поранливи на сексуално насилство,
за разлика од своите хетеросексуални врсници, а ЛГБТИ децата за трипати
повеќе страдаат од самоубиствени мисли и обиди. Стигмата, неприфаќањето од страна на околината, недовербата се причини ЛГБТИ луѓето ретко да
го пријавуваат насилството кон нив.
Ранливите групи на жени, како Ромките, жените со попреченост, сексуалните работнички, жените од помали етнички малцинства, жените од рурални
средини, поради поголемата стигма во околината или кон нив, поради отежнатиот пристап до услуги и до инфраструктура, построгите родови норми
итн., поради традиционалниот начин на живот, се дополнително изложени
на родово засновано насилство.

Активност 2.6. Видови насилство, родово засновано насилство и
родови аспекти на насилството врз жени
На почетокот на оваа активност прикажете го слајдот П10, кој содржи дефиниции за насилство врз жени и родово засновано насилство. Прочитајте ги
дефинициите со елаборирање на сите нивни елементи. Текстот од слајдовите П10 и П11 е од Законот за спречување и заштита од насилство врз жени
и семејно насилство („Службен весник на РСМ“, бр. 24 од 29.1.2021 година).
Кај дефиницијата за родово засновано насилство, елаборирајте во однос
на исказот дека станува забор за општествен, а не индивидуален проблем.
Бидејќи родово заснованото насилство е во последична врска со родовите
норми кои генерираат нееднакви односи на моќ во општеството, секоја жена
може да се најде во улога на жртва. Тоа не зависи од личните карактеристики на жената, а насилството е присутно (со различен интензитет) меѓу сите
возрасни и етнички групи, во урбани и рурални средини.
Продолжете со прикажување на слајдот П11 кој содржи дефиниција за семејно насилство и набројување на другите форми на насилство врз жени.
Објаснете дека со дефиницијата на семејно насилство се штитат и другите
членови на семејството, како децата, родители, браќа, сестри и други роднини кои се во блиски лични односи. Потенцирајте дека ниту бракот ниту
живеењето во исто живеалиште не се потребни за да се одреди дека постои
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семејно насилство. Прочитајте ги и останатите форми на родово засновано
насилство, и објаснете дел од нив. Во продолжение следуваат дефинициите
за нив. Не мора сите да ги објасните, но препорачливо е да се задржите на
демнење, присилен абортус, присилна стерилизација, присилен брак и присилна контрола на жените, особено ако низ текот на сесијата не сте дискутирале за нив. При објаснувањето задржете се на елаборирање на влијанието
на родовите норми кон различните видови насилство.

„Демнење“ е секое намерно однесување на повторено заканување насочено
кон друго лице што предизвикува лицето да се плаши за својата безбедност.
„Присилен брак“ е присилување, намамување, доведување во заблуда, закана или на друг начин принудување на возрасен или дете да стапат во брак
или вонбрачна заедница.
„Женско генитално осакатување“ е отсекување, инфибулација или секое
друго осакатување во целост или делумно на големите усни (labia majora),
малите усни (labia minora) или клиторисот на жената; Може да објасните дека
ова се случува поради сексуална контрола на жените, поради верувањето
дека ако жените доживуваат сексуално задоволство тоа ги прави неморални
и нечесни. Иако е практика од минатото, повремено се појавуваат нови трендови на кратење на усните од вулвата поради естетски причини и сѐ уште е
практика кај интерсекс децата чии гениталии најчесто хируршки се сечат за
да се формира вулва.
„Присилен абортус и присилна стерилизација“ е прекинување на бременост врз жена без претходно да биде информирана и даде писмена согласност, како и вршење операција врз жена без претходно да биде информирана и даде писмена согласност, односно разбирање на постапката чија цел
или последица е да се прекине нејзината способност за природна репродукција. Можете да објасните дека со ова се штити и од практиката на присилно
абортирање поради полот на фетусот (женски). Исто така, на оваа форма
на насилство се особено ранливи жените со попреченост, за кои се верува
дека не се способни за репродукција, дека не треба да имаат деца итн.
„Присилна контрола врз жените“ е злоупотреба на моќ, употреба на закани, сила или други форми на присила, измама или погрешно прикажување со
цел да се контролира однесувањето и животот на жените.
„Трговија со жени“ е дејствие со кое преку сила, сериозна закана жртвата
се доведува во заблуди или други форми на присилба, грабнување, измама,
со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ или
физичка или ментална неспособност на друг или со давање или примање
пари или друга корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице или на друг начин врбува, превезува, пренесува, купу-

20

МОДУЛ 1
Родови аспекти
на насилството
врз жените

ва, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација по пат на
проституција или други форми на сексуална експлоатација, порнографија,
принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна бременост, незаконито посвојување или нему сличен однос, питачење или експлоатација заради со закон забранета активност или недопуштено пресадување делови од човековото тело.
Прикажете го слајдот П12 во кој се набројани дејствија што значат физичко,
психолошко, економско, сексуално насилство и сексуално вознемирување
преку интернет. Елаборирајте ги и дискутирајте ги со учесниците.
Во продолжение се дефинициите за овие форми на насилство. Не мора сите
да ги кажувате, но треба да ги имате предвид во случај на прашања. Сексуалното насилство веќе беше опфатено со сесијата, оттука, во овој дел задржете се само на сексуалното вознемирување преку интерент.

„Физичко насилство“ е секое дејствие на примена на физичка сила или дејствие со кое се нарушува здравјето и телесниот и психичкиот интегритет на
жртвата.
„Психичко насилство“ е секое однесување со употреба на присилба, заплашување или закана, кое предизвикува чувство на страв, загрозеност, вознемиреност или повреда на достоинството и психичкиот интегритет на жртвата.
„Економско насилство“ е секое дејствие на ограничување или спречување
во остварување и/или располагање со лични приходи и финансиски средства, за одржување на заедничкото домаќинство и за грижа на детето, со што
се предизвикува економска зависност на жртвата.
„Сексуално вознемирување преку интернет“ е секое вербално, невербално или друго постапување од сексуална природа, што има за цел или последица, повреда на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика, преку
електронските средства за комуникација.
Продолжете со завршување на сесијата. Кажете дека е најважно да се разберат родовите аспекти на насилството врз жените и повторете ги клучните
поенти за родовите норми и нивното влијание врз однесувањето и вредностите, како и за создавањето нееднакви односи на моќ меѓу мажите и жените.
Прашајте ги учесниците дали имаат завршни прашања и коментари, модерирајте ја дискусијата и заклучете со поента за родот како социјално детерминирана категорија која произведува норми и стереотипи што доведуваат до
насилство врз жените.
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СЕСИЈА 3: МИТОВИ ЗА РОДОВО ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО
Времетраење: 60 ми н ут и

Æ За оваа сесија ќе ги користите материјалите за обучувач/ка за
интерактивна работилница од Анекс 2.

Активност 3.1. Работилница „Митови за родово засновано
насилство – Каде сум на скалата?“
На различни флип чарт хартии запишете ги митовите од материјалот од
Анекс 2 (по еден мит на лист). Материјалот има 7 митови, но може да опфатите онолку колку што ќе ви дозволи времето. Во просторијата со креп-лента
на подот обележете простор со „се согласувам“, „не се согласувам“ и „и за
и против“. Поставете ги на доволна далечина за да можат учесниците да се
групираат околу нив.
Објаснете им на учесниците дека на флипчарт хартијата се напишани различни искази поврзани со родово заснованото насилство. Кажете дека вие
ќе ги читате исказите, а тие ќе се групираат околу полињата „се согласувам“,
„не се согласувам“ и „и за и против“. Објаснете дека потоа ќе дискутирате
и дебатирате за различните ставови. Замолете да одговараат искрено, бидејќи не се очекува да се согласат со сѐ, ниту пак се очекува да немаат предрасуди, бидејќи сите ние сме воспитани со родови норми. Прашајте ги дали
имаат прашања и одговорете им. Замолете ги да станат и да застанат пред
флипчарт таблата.
Доколку нема веќе прашања и сите насоки се дадени, започнете со читање
на исказите кои содржат различни митови поврзани со сексуалната ориентација. Откако учесниците ќе се распоредат зависно од тоа дали се согласуваат, не се согласуваат или не се сигурни, прашувате по еден учесник од секоја
група да образложи зошто така избрал. Напоменете дека одговорот не треба да е подолг од 1 минута. Можете да користите и штоперица. Не ги осудувате, туку ги ислушувате и дозволувате да искажат спроивставени ставови.
Ја модерирате дискусијата и им поставувате прашања со кои ќе ги насочите
самите да дојдат до точните заклучоци. Откако ќе заврши дискусијата, ги наведувате заклучоците. Во Анекс 2 под секој мит има соодветни одговори кои
ги користите за да го формулирате заклучокот, за да поттикнете дискусија,
за да ја насочувате дискусијата и да овозможите самите да дојдат до решенија. Доколку сите се истомисленици со позитивни ставови и ги препознаваат исказите како неточни, бидете вие „адвокат на ѓаволот“. Во материјалите
ќе најдете искази кои ќе ви помогнат да изразувате стереотипи и митови, со
цел учесниците да дебатираат со вас. Не задржувајте се на еден мит повеќе
од 7 до 10 минути. Потоа го завртувате следниот лист од флипчарт хартијата
и го повторувате истото со следниот мит. Учесниците не треба да ги гледаат
сите искази/митови наеднаш, туку еден по еден. Продолжете додека не ги
завршите сите митови или додека не поминат 45 минути.
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На крајот, откако ќе завршите со читање на исказите, замолете ги учесниците
да застанат во круг. Изберете околу 5-7 учесници кои ќе одговорат на прашањето: Што најмногу им оставило впечаток од работилницата и зошто, мислејќи на исказите, фактите и мислењата. Одберете учесници од различните
групи (кои се согласувале, не се согласувале и не знаеле).
Завршете со заклучокот дека се очекува да не бидеме сите родово сензитивни, туку, напротив, очекувано е да се размислува во рамки на родовите
норми. Кажете дека целта на обуката е да се поттикне дискусија, да се поттикне критичко размислување и преиспитување на ставовите. Потенцирајте
дека како даватели на услуги мора да бидат родово сензитивни за да можат
успешно да одговорат на потребите на жртвите, бидејќи доколку жртвата се
почувствува осудувана, нема да сака да го посетува сервисот и нема да биде
соработлива. Дури и ако имаат предрасуди, при давањето на услуги мора
професионално да се однесуваат и да не дозволат предрасудите да влијаат
врз нивниот однос и врз одлуките што ги донесуваат.

СЕСИЈА 4: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Активност 4.1. Евалуација
Учесниците се враќаат на своите места. Поделете им по еден примерок од
формуларот за евалуација кој ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот.
Им се заблагодарувате за учеството, напоменувате логистички и технички
детали ако има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на изучување:
 Да се објаснат родот, полот и родовиот идентитет, разликите и врските меѓу нив.
 Да се објаснат и да се стекнат вештини за препознавање на родовите стереотипи и
за разбирање на кој начин тие влијаат врз родово заснованото насилство.
 Да се научи што се родовите улоги и општествените норми и како тие влијаат врз
жените и мажите и како ги обликуваат нивните светогледи.
 Да се објасни значењето на терминот „родово засновано насилство“ и да се стекнат вештини за негово препознавање.
 Да се објаснат сексуалноста, сексуалното насилство и различностите поврзани со
сексуалноста, со цел нејзино подобро разбирање и прифаќање.
 Да се објаснат различностите поврзани со родот и потребите од нивно прифаќање,
со цел намалување на родово заснованото насилство.
 Сензибилизирање во врска со родот, положбата и правата на жените и на родовите малцинства во општеството и градење на демократски вредности какви што се
прифаќање и емпатија кон жртвите на родово засновано насилство.

П2
Пол и род
„Род“ означува општествено конструирани улоги, однесувања, активности и атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за мажите или кои се
поврзуваат со односи меѓу жените и мажите, како и за односите меѓу жените, и оние
меѓу мажите.
„Пол“ ги подразбира физичките карактеристики на поединецот (репродуктивен систем, хромозоми, хормони) според кои се назначува полот кој на поединците им се
определува при раѓањето, врз основа на комбинација на телесни карактеристики и
внатрешни репродуктивни органи.

П3
Родов идентитет
„Родов идентитет“ се однесува на внатрешното и индивидуално доживување за родот
на секое лице, кое може или не кореспондира со полот којшто е одреден со раѓање,
вклучително личното чувство за телото и други манифестации на родот, вклучувајќи
име, облека, говор и манири.
Луѓето чиј пол кореспондира со родовиот идентитет (начинот на кој го доживуваат
својот род) се ЦИСродови, а луѓето чиј пол не кореспондира со родовиот идентитет
се ТРАНСродови.
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П4
Пол: машки/женски/интерсекс
Род: женственост/мажественост/родова неутралност
Родов идентитет: цисродови/родово небинарни/трансродови
Полот, родот и родовиот идентитет се спектари, а не бинарни категории.
Бинарното гледање на овие категории, како исклучиво постоење на маж или жена, е
културно детерминирано и се втемелува во културата кон крајот на 18 и почеток на 19
век. Ваквото гледиште се формира преку гледање на машкото и женското тело како
целосно различни и спротивставени.
На пример, од крајот на 18 век потекнува теоријата дека жените не сакаат да имаат секс исто како мажите, дека се природно воздржани и незаинтересирани, а дека
мажите имаат нескротлива сексуалност. Додека претходно, од антиката, се сметало
дека жените се блудници, претерано уживаат во сексот и затоа не се разумни и не
можат да се занимаваат со наука или со политика.
Од конструкцијата на оваа целосна различност и спротиставеност на мажите и жените поттекнуваат современите родови стереотипи.

П5
Родови норми, улоги и стереотипи
Родовите норми определуваат какво однесување, размислување, движење, облекување итн. е соодветно и пожелно за мажите, а какво за жените.
Родови улоги: научени улоги и однесувања од страна на лице како соодветни за нивниот род, определено од страна на културата и средината во која живее.
Родови стереотипи: упростени, бинарни претстави кои наметнуваат строги, недостижни правила, за тоа како треба да се однесуваат и изгледаат жените, а како мажите. Можат да се најдат во повеќе области: облека, професии, сексуално однесување,
однесување во домот, карактер на личноста итн.
Родова социјализација: процес преку кој индивидуите развиваат, усовршуваат и учат
да го „играат“ родот преку интернализирање на родовите норми и улоги додека комуницираат со клучните фактори за социјализација, како што се нивното семејство,
социјалните мрежи и другите социјални институции.

П6
Влијание на родовите норми и стереотипи врз развојот,
однесувањето и вредностите на луѓето:
(можете да одберете, да ги ставите сите или да ја дополните листата)

П6.1.
 Создавање и промовирање на родови нееднаквости и родова дискриминација;
 Неможност и пречки во реализирањето на сопствените потенцијали, афинитети
и желби;
 Создавање несигурност, срам и страв од осуда и општествена санкција.
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П6.2.
 Исклучување на деца и возрасни кои не можат или не сакаат да ги задоволуваат
родовите норми;
 Ниска самодоверба и ниска самопочит кај девојчињата;
 Стимулирање на агресивно (и криминално) однесување кај мажите (токсична
мажественост);
 Создавање пречки за да се побара помош и поддршка како последица од срам и
страв од осуда;
 Кај момчињата, се создава притисок да заработуваат повеќе, кој резултира со ниска
самопочит и психолошки проблеми доколку не можат да го постигнат тоа;
 Девојчињата се стимулираат да ги вреднуваат момчињата зависно од тоа колку
заработуваат;
 Девојчињата се учат да молчат, да трпат неправди и да не се бунат кога некој ги
злоупотребува на кој било начин.
П6.3.
 Наместо солидарност меѓу сите, се наметнува потреба од постојан натпревар и
споредување помеѓу и во различните родови групи;
 Натпреварите меѓу момчињата доведуваат до дејствување во толпа, кое често ескалира во насилство;
 Жените и мажите кои не можат да ги остварат строгите правила од родовите норми
се предмет на озборување, дискриминација, стигма и насилство и се означени како
непосакувани членови на општеството;
 Создавање на двојни стандарди за оценување на личностите, детерминирани од
нивниот род;
 Родово заснованото насилство и насилството врз жените е последица од родовите
норми;
 Непријавувањето на насилството, итн.

П7
Сексуалност
Сексуалноста е централен аспект од бидувањето човек за време на животниот век и
ги вклучува полот, родовите идентитети и улоги, сексуалната ориентација, еротизмот,
задоволството, интимноста и репродукцијата. Сексуалноста се искусува и се изразува преку мисли, фантазии, желби, верувања, ставови, вредности, поведенија, практики, улоги и врски. Врз сексуалноста влијае интеракцијата на биолошки, психолошки,
општествени, економски, политички, културни, етички, правни, историски, религиозни
и духовни фактори.
Сексуална ориентација: се однесува на способноста на една личност за длабока емоционална, љубовна и сексуална привлечност кон, како и за интимни и сексуални односи со индивидуи од различен пол, од ист пол или од повеќе од еден пол.
Хомосексуалност, хетеросексуалност, бисексуалност и асексуалност.
26

МОДУЛ 1
Родови аспекти
на насилството
врз жените

П8
Сексуално насилство
Сексуално насилство и силување е секое дејствие од сексуална природа, со кој било
телесен дел или предмет, на телото на друго лице без негова/нејзина согласност.
Сексуално насилство постои и кога се наведува или присилува друго лице да се вклучи во дејствија од сексуална природа со трето лице без негова согласност. Согласноста мора да е изразена доброволно како резултат на слободната волја на лицето,
проценета во контекст на околностите.
Сексуално вознемирување е секое вербално, невербално или физичко однесување
од сексуална природа што има за цел или последица повреда на достоинството на
лицето, особено кога се создава заканувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива средина.

П9
Нормите за сексуалноста и насилството
Лицата кои не ги почитуваат родовите норми се изложени на различни видови насилство, од неприфаќање, озборување, вербално и психолошко насилство до физичко
насилство.
Лицата со хомосексуална и бисексуална ориентација и транс родовите лица општеството ги смета за престапници во однос на родовите норми.
Насилството кон ЛГБТИ луѓето, вклучително и насилството од омраза кон нив, е родово засновано насилство.
Во истополовите врски се случува родово засновано и семејно насилство.

П10
„Насилство врз жените“ е кршење на човековите права, дискриминација врз жените
и ги означува сите дејствија на родово-засновано насилство што доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, вклучувајќи и директни и индиректни закани и заплашување за такви
дејствија, изнуда, произволно ограничување и/или лишување од слобода, без оглед
дали се случуваат во јавниот или приватниот живот.
„Родово-засновано насилство“ е насилство насочено против жената затоа што е жена
или коешто несразмерно ја погодува. Родово-заснованото насилство ги опфаќа причините и резултатот од родовите норми и нееднаквиот однос на моќта помеѓу жените
и мажите како резултат на општествен, а не индивидуален проблем.
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П11
Видови насилство
„Семејно насилство“ е малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко, физичко или економско насилство
со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи
и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата или други
лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како
и спрема сегашен или поранешен брачен другар или вонбрачен партнер или лица кои
имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не.
Физичко, психолошко, економско, сексуално насилство, силување, демнење, присилен абортус, присилна стерилизација, присилен брак, трговија со жени и присилна
контрола на жените. (Закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно
насилство)

П12
Физичко

Удирање, шлаканици, клоци, удирање со предмети, буткање, давење,
палење на делови од телото (сите форми со примена на физичка
сила).

Психолошко

Закани, уцени, манипулирање со емоциите, навредување, навредување во јавност, озборување, избегнување, закана за примена на
други форми на насилство, присилување да се направи нешто што
жртвата не го сака, љубомора, контрола на движењето и други аспекти од животот итн.

Економско

Одземање пари, контролирање на домашниот буџет, недавање пари
и други форми со кои жртвата се поставува во економски зависна
позиција.

Сексуално

Сексуално вознемирување, гестикулирање и довикување со сексуална конотација, покажување слики, видеа и други содржини од сексуална природа, покажување на полови органи, допири, грабање,
силување и останати видови дејства со сексуална пророда за кои
жртвата не дала согласност.

Сексуално
вознемирување
преку
интернет

Постојано праќање пораки со сексуална конотација, праќање слики
со сексуална конотација, јавно споделување на фотографии и други
приватни информации од жртвата во сексуална конотација, поставување на приватни видеа и фотографии на јавни платформи или нивно праќање до трети лица, уцени и закани за објавување на приватни
фотографии/видеа итн.
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АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУЧУВАЧ/КА ЗА
ИНТЕРАКТИВНА РАБОТИЛНИЦА „МИТОВИ
ЗА РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО“

Мит 1:
„Сторителите на насилство се мала група мажи
кои имаат проблеми со менталното здравје“
Насока за обучувач/ка: Насилството е социјално и културно
научено однесување, од култура заснована врз родови норми според кои е прифатливо мажот да биде поагресивен, а
насилството се одобрува како легитимен начин мажите да
добијат нешто, за да го воспостават својот статус и положба во општеството, да демонстрираат сила. Оттука, иако
лицата со ментални болести можат да сторат насилство, во
никој случај насилното однесување не може да се поврзе
исклучиво со мажи со ментални болести. Статистичките податоци покажуваат дека мажи без болести, од најразлични
средини, се сторители на родово засновано насилство.
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Мит 2:
„Родово заснованото насилство е предизвикано
од злоупотреба на супстанции како алкохол
и/или дрога“
Насока за обучувач/ка: Многу често во работата со жени
жртви на насилство ќе чуете искази дека тој е добар маж, но
само кога ќе се напие станува агресивен и ја тепа. Жртвите
дури имаат потреба да го прикажат проблемот како помал
и да го одбранат сторителот, па ќе кажат дека алкохолот е
виновен, дека се виновни неговите пријатели што го носат
по барови, дека тоа ретко се случува итн. Иако е неоспорно дека злоупотребата на алкохол и некои дроги може да
доведе до насилно однесување, да ги намали способностите за расудување и контрола кај сторителите, сепак, во
никој случај вината не може да се бара во супстанциите.
Во однос на жртвата, кога сторителот е под дејство на алкохол, може да предизвика таа да се доведе во поризична
ситуација, да се обидува да му помогне или да одбие да се
одбрани. Вината за насилството е во сторителот, а не во
кој било надворешен фактор (алкохол или дрога). Корените
на насилството се родовите норми од кои сторителот има
потреба да ја контролира жртвата преку заплашување и заканување, да направи таа да се чувствува понижена и безвредна, а не во злоупотребата на супстанции. Лоцирањето
на вината во сторителот не значи дека на мажите сторители не треба да им се даде помош и не значи дека не можат
да се променат, за што многу е важно да ја прифатат вината. За таа цел постојат програми за работа со сторители.
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Мит 3:
„Насилството е присутно само во сиромашните
средини меѓу пониските социјални слоеви“
Насока за обучувач/ка: Сиромаштијата се смета како фактор кој го зголемува ризикот од насилство, но во никој случај таа не може да се смета за причина. Мажите кои помалку заработуваат, чувствуваат дека не ја оствариле својата
родова улога, т.е. не успеале да обезбедат средства за семејството, што поттикнува ниска самодоверба и самопочит
која некои мажи можат да ја маскираат со насилно однесување. Но родово заснованото насилство се појавува кај
сите социјални слоеви и етнички групи. Поради стигмата
и срамот, дури и жените кои заработуваат добро и имаат
завршено високо образование можат да бидат жртви на
насилство. Исто така, не смееме да го заземеме ставот
дека сите сиромашни жени се жртви, а сиромашните мажи
се сторители на насилство. Ниту, пак, треба да заземеме
став дека насилството во некои заедници е начин на живеење (обичај или традиција), па оттука, не им пречи на тие
жени. Документирани се повеќе случаи во кои полицијата
не реагирала во случаи на семејно насилство кон Ромки.
Во еден случај полицаецот ѝ кажал на жената „вие Ромите
цело време се тепате па се мирите“, и да не доаѓа повеќе
да пријавува, немал раат од неа бидејќи секоја недела доаѓала во станица, и покрај тоа што ниту еднаш не постапил
по нејзината пријава.
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Мит 4:
„Насилството е неизбежен
дел од интимните партнерски односи“
Насока за обучувач/ка: Несогласувањата и споровите може
да бидат неизбежни делови од интимните партнерски односи, а не насилството. Постојат многу начини за решавање на несогласувањата, а насилството не е прифатлив
начин. Несогласувањата можат да доведат до насилство,
што не значи дека тоа е оправдано. Сѐ уште владее митот
дека љубомората, ограничувањето на движењето, постојаното јавување на телефон, забраните да се движи или да
се дружи со некого, претставуваат нормални и прифатливи однесувања во интимните односи. Уште повеќе што тие
се посакувани, односно нивното отсуство значи незаинтересираност од страна на партнерот. Но тие се форми на
насилство кои негативно влијаат врз самодовербата, самопочитта и еднаквите можности на жртвите и не смеат да се
прифаќаат како нормални.
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Мит 5:
„Насилството врз жените е вроден дел од
машкоста и природен начин на изразување на
машкиот сексуален нагон“ и/или „Ако широко
го дефинирате насилството врз жените, ќе
забраните додворување“
Насока за обучувач/ка: Тврдењето потекнува од митот/ родовиот стереотип дека жените се сексуално пасивни, а мажите агресивни. Според тоа, ако жена изразува отворено
сексуална желба, се смета дека е нечесна и неморална, а
за маж кој не е секогаш подготвен и нападен во изразувањето на сексуалната желба се смета дека нешто не е во
ред со него, дека е геј и слично. Така, се очекува мажите никогаш да не одбијат секс, а жените да не прифаќаат
или тешко да прифатат. Оттука, се работи за научено агресивно однесување, а не за некаква природа, генетика или
биологија. Овие родови норми треба да се менуваат, а насилното однесување од страна на мажите треба да се санкционира. Ваквото однесување треба да се превенира уште
меѓу момчињата, за што помагаат програмите за сексуално
образование кои имаат за цел учениците да стекнат позитивни вредности за почитување на туѓото тело и интегритет
и за ненасилно однесување во интимните врски.
Додворувањето не значи дека смееш да се однесуваш насилно. Доколку додворувањето вклучува дејствија за кои
жртвата не дала согласност или доколку таа експлицитно
дава до знаење дека не сака да биде третирана на одреден
начин, тој чин повеќе не е додворување туку некоја форма
на насилство врз жените. Истражувањето за опсегот на родово заснованото насилство на јавен простор во Општина
Тетово покажа дека „Спротивно на популарните верувања
дека коментарите, довикувањата и допирите на јавен простор од трети луѓе им ласкаат на жените и дека се само
безопасен начин на додворување, жените нив ги доживуваат како насилство, пријавувајќи чувства на нервоза и страв“.
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Мит 6:
„Жените пријавуваат насилство
за да му се одмаздат на мажот“
Насока за обучувач/ка: Ова потекнува од родовиот стереотип дека жените се одмаздољубиви, итри и неискрени, од
споредбата на жената со змија и слично. Напротив, податоците ни покажуваат дека жените ретко пријавуваат насилство, а ваквите верувања дополнително ги демотивираат за да пријават. Многу често ќе се чуе и дека го пријавила
за да привлече внимание, за да му ја уништи кариерата или
статусот во општеството, за да му изнуди пари и слично.
Можат да се сретнат и различни искази со кои се изразува
емапатија и се оправдува сторителот за да се направат тврдењата на жртвите неверојатни, како, на пример, дека сторителот бил добар, семеен човек, сторителот се нарекува
„дете“, бил добар студент, спортист, не направил никогаш
проблем, не пушел и не пиел. Неверувањето и обвинувањето на жртвите од страна на околината се клучна околност
која ги одвраќа жртвите од институциите.
За да се пријави насилството, жените треба да се охрабрат, да им се понуди поддршка и заштита. Жртвите најчесто со години го трпат насилството пред да го пријават. Од
околината ќе се сретнат повторно со осуда и неверување
со исказот „зошто баш сега го пријавува, што не кажала
навреме“.
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Мит 7:
„Сексуалните работнички и/или жените кои се
облекуваат провокативно сами провоцираат
насилство“
Насока за обучувач/ка: Жените имаат право на телесен интегритет и на сопствен избор во однос на своето тело, начинот на однесување, фотографирање и облекување. Ниту
еден избор на жената не е повик за насилство. Како што
никој не би кажал дека ако маж се облече на одреден начин провоцира. Ова е двоен стандард за однесувањето на
жените и мажите кој треба да го надминеме и промениме.
Ако жените сакаат да имаат секс и сакаат слободно да ја
изразуваат својата сексуалност, не значи дека секој маж
има право да се однесува насилно и недостоинствено со
нив.
И кај сексуалната работа доброволноста е клучна. Тоа е
професија во која луѓето доброволно даваат сексуални услуги за пари или друга корист. Сексуалните работници имаат право да изберат кому ќе му дадат сексуална услуга, за
која цена, каков вид на сексуална услуга, а исто така, имаат
право да прекинат во кое било време со давањето на сексуалната услуга. Сексуалните работници не го „продаваат
своето тело“ за да може некој да се однесува како што сака,
туку продаваат конкретни услуги од сексуална природа. На
пример, кога одите на масажа се договарате со масерот за
видот и времетраењето на масажата, па ако сте платиле за
масажа на грбот не можете да барате/очекувате масажа на
целото тело. Сексуалните работници се особено ранливи
на родово заснованото насилство поради стигма од страна
на околината, но и ранливата положба во која ги доведуваат институциите кои наместо да ги заштитат, постојано ги
прекршуваат нивните права. Кај оваа група се бележи и насилство од омраза засновано врз род, кое не е забележано
кон други групи жени.
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Учесниците да стекнат знаења, вештини и техники за интервенција во криза
по извршено родово засновано и семејно насилство и да се сензибилизираат за препознавање на емоционалната и психолошка состојба на лицата
кои го преживеале насилството. Да ги зајакнат своите способности за кризната интервенција, која ја вклучува помошта што ја даваат професионалците веднаш по настанувањето на кризниот настан, како и обемот на помошта
што ја даваат во краток рок (неколку недели) по кризниот настан.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
 Запознавање со поимот криза, нејзините специфики и причини за
појава;
 Стекнување знаења за процесот кој на психолошки и емотивен
план се случува кај лицата во криза;
 Стекнување вештини за препознавање на фазата во која се наоѓа
клиентот во криза;
 Стекнување знаење за реакциите при криза;
 Сензибилизирање за работа со жртви на насилство кои се во
криза;
 Стекнување знаење за постапка при криза и применливи
интервенции и техники;
 Стекнување вештини за интервенции во криза;
 Сензибилизирање на тераписки процес фокусиран на решение;
 Зајакнување на кооперативноста и тимските сили на учесниците.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флипчарт хартија, евалуација на модулот, копии од материјалите со студии на случаи и копија од презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/ЧКАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна вежба (мaтеријали за учесници и материјали за обучувач/ка) и насоки за начинот на водење на обуката. Деталните насоки содржат дополнителни информации,
примери и сценарија кои ќе ви помогнат при спроведувањето на обуката.
Не мора да ги користите сите примери и информации, одлучете се за оние
кои се најсоодветни за групата.
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Активности

Методи

СЕСИЈА 1: Вовед

Време
5 минути

Вовед

Претставување на
обучувачот/чката

2 минути

Активност 1.1. Цели на модулот

Презентација

3 минути

СЕСИЈА 2: Специфики на криза
Активност 2.1. Вовед во темата

80 минути
Бура на идеи

5 минути

Активност 2.2. Теоретски аспекти на Презентација
криза

10 минути

Активност 2.3. Фази во кризни
случувања

Презентација

10 минути

Активност 2.4. Други клучни
концепти

Презентација
и прашања

10 минути

Активност 2.5. Работилница:
Концепти на криза и студии на
случај

Работа во групи
Групна дискусија

45 минути

СЕСИЈА 3: Кризна реакција и интервенција во криза

80 минути

Активност 3.1. Реакции во криза

Презентација

10 минути

Активност 3.2. Работилница: Како
реагираме во кризни ситуации?

Работа во групи
Игра на улоги
Групна дискусија

30 минути

Активност 3.3. Кризни интервенции

Презентација

10 минути

Активност 3.4. Работилница: Студии Работа во групи
на случај
Ротација на идеи
Групна дискусија
СЕСИЈА 4: Кризна интервенција
и терапија фокусирана на решение

30 минути

55 минути

Активност 4.1. Резилиентни сили на
клиентите

Презентација

Активност 4.2. Работилница:
Како реагираме при кризна
интервенција?

Игра на улоги
Групна дискусија

15 минути

Активност 4.3. Кризна интервенција
и терапија фокусирана на решение

Презентација

10 минути

Активност 4.4. Работилница:
Пристап фокусиран на решение

Работа во групи
Групна дискусија

25 минути

СЕСИЈА 5: Завршни активности
Активност 5.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

5 минути

5 минути
Лист за евалуација

5 минути
225 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 5 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со работатa на родово засновано и семејно насилство, релевантното образование за темата и вашата
мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на модулот
Претставете ги целта на модулот и целите за изучување. Прашајте дали некој
има прашања поврзани со целите, но кажете дека одредени поими и важноста за нивното изучување ќе станат појасни по завршување на модулот.
Користете го слајдот П1 од Анекс 1.

СЕСИЈА 2: СПЕЦИФИКИ НА КРИЗА
Времетраење: 80 ми н ути

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4 и П5 од
Анекс 1 и материјал 1 од Анекс 2.

Активност 2.1. Вовед во темата
Во воведната активност побарајте од учесниците да ги споделат првите асоцијации што ги имаат кога ќе се спомене зборот „криза“. Сите зборови запишувајте ги на флипчарт хартија и откако ќе заврши бурата на идеи спојте ги
сите зборови и нагласете кој од нив е најавтентичен за тоа што ќе го работите во понатамошниот тек на обуката. Издвојте ги асоцијациите кои најдобро
ја отсликуваат кризата. Доколку има некоја нејасна асоцијација дадена од
учесниците, побарајте објаснување.

Активност 2.2. Теоретски аспекти на криза
Во овој дел започнувате со давање теоретска заднина на поимот криза и
давате објаснување за споменатите дефиниции. Го користите слајдот П2 од
Анекс 1. Прикажувајќи го слајдот, им објаснувате на учесниците дека кризата
претставува период на психолошка нерамнотежа, искусена како резултат на
опасен настан или ситуација што претставува значаен проблем што не може
да се поправи со употреба на познатите стратегии за справување. Потоа им
објаснувате дека кризата се јавува кога едно лице се соочува со пречка при
остварување на важни животни цели, кои во моментот на лицето му се чинат
неостварливи. На крај, им кажувате на учесниците дека кризната состојба
претставува привремено вознемирување кое е придружено со збунетост и
неорганизираност и се карактеризира со неспособност лицето да се справи
со одредена ситуација употребувајќи ги истите методи за решавање на про42
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блемите кои ги употребувало дотогаш. Со други зборови, криза се искусува
кога предизвиците со кои се соочува лицето се поголеми од неговите сили
за справување со нив.
Ги прашувате учесниците дали е ова доволно јасно, одговарате доколку постават прашања и преминувате на следната презентација.
Го поставувате слајдот П3 од Анекс 1 и објаснувате дека најважниот предизвикувач на кризата е стресен или опасен настан. Се потсетувате на споменатото од претходниот слајд, односно им кажувате на учесниците дека до кризна состојба доведуваат: перцепцијата на поединецот дека стресниот настан
ќе доведе до значително вознемирување и/или нарушување и неспособност
на поединецот да го реши проблемот со претходно користени методи за
справување.
Ги прашувате учесниците дали добро го разбрале концептот на криза, кризната состојба и што може да доведе до неа. Доколку не е јасно, го објаснувате повторно.

Активност 2.3. Фази во кризни случувања
Преку оваа активност ќе им помогнете на учесниците подобро да го разберат
процесот во кој се случува кризата и нејзините фази. Дискутирајте за секоја
фаза, но истакнувајте ја целовитоста на кризата и осврнете се на сите аспекти
од животот на човекот во кои таа се одразува.
Го поставувате слајдот П4 од Анекс 1. Објаснете ги четирите фази,
обрнувајќи внимание на следните работи: при објаснување на првата фаза,
важно е акцентот да го ставите на порастот на напнатоста и емоционалната
вознемиреност која доаѓа како резултат на опасниот настан. При
објаснување на втората фаза, важно е да ја нагласите дестабилизацијата
на секојдневниот живот на лицето кое искусува криза, а не е во можност да
ја реши. При објаснување на третата фаза, акцентирајте го моментот дека
лицето не успева да ја реши кризата преку механизмите за решавање на
проблеми кои дотогаш функционирале и тензијата во оваа фаза го достига
својот максимум. Во четвртата фаза од кризата, објаснете дека има 2 можни
исхода: или лицето делумно ќе ја реши кризата користејќи нови методи, или
ќе доживее ментален крах.
Дополнително, важно е да објасните и дека личностите не можат да останат
во бесконечна состојба на криза. Во типична кризна состојба рамнотежата
ќе се врати за 4 до 6 недели. Корисно е да ја објасните и разликата меѓу
враќањето на рамнотежата и разрешувањето на кризата. Со други зборови,
објаснете им на учесниците дека враќањето на рамнотежата значи намалување
на моменталната тензија која го достигнала својот максимум, додека
разрешување на кризата подразбира наоѓање нови методи и стратегии за
справување со она што довело до криза во првиот момент.
Прашајте ги учесниците дали објаснетото е доволно јасно и во случај некој
дел да не е јасен, објаснете го повторно според претходните насоки.
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Активност 2.4. Други клучни концепти
Го поставувате слајдот П5 од Анекс 1.
Според податоците од поставениот слајд, ги објаснувате преостанатите
клучни концепти на криза.
Тука е важно прво да објасните дека нерамнотежата е значително намалена
во првите 6 недели од кризната интервенција, односно големата непријатност што ја доживува лицето кое е во криза го мотивира да преземе акција
за нејзино разрешување. Потоа е важно да им објасните на учесниците дека
рамнотежата ќе се врати дури кога кризата ќе се разреши, ситуацијата ќе се
совлада прво во мислите и потоа ќе следува развивање на нови методи за
справување.
Објаснете им на учесниците дека најважно во справување со кризата е поединецот што ја доживува да ги направи следниве чекори: да го промени
своето моментално однесување (со оглед на тоа што досегашното однесување не довело до разрешување на кризата); да ги искористи внатрешните
и надворешните ресурси (под внатрешни ресурси се мисли на сопствените
сили и потенцијали, додека под надворешни се мисли на барање помош од
семејството, од пријатели, блиски лица и стручни лица); да ги намали вознемирувачките влијанија поврзани со кризата (да избегнува ситуации што ја
продлабочуваат кризата, до степен до кој тоа е возможно); да го интегрира кризниот настан, односно да се потруди да ја види пошироката слика и
да согледа што друго постои моментално во неговиот живот освен кризата.
Објаснете им на учесниците дека на овој начин лицата кои се справуваат со
криза ќе успеат да ја видат пошироката слика и со тоа полесно да ја надминат кризата.

Активност 2.5. Работилница: Концепти на криза
и студии на случај
Распределете ги учесниците во 5 групи и поделете им по еден концепт за
криза и една студија на случај кои ќе ги најдете во Материјал 1 од Анекс 2.
Побарајте од учесниците да дискутираат за примерот кој е опишан во студијата на случај поврзувајќи го со концептот што им е доделен. Потребно е
да ги запишат сите специфики до кои ќе дојдат. Откако ќе завршат, дајте им
насока да одберат еден претставник од групата кој ќе го презентира напишаното пред останатите учесници.
Презентирањето од претставниците на групите треба да трае најмногу 30 минути. Побарајте од секој претставник избран од групите во текот на 5 минути
да го прочита случајот и да ја објасни дискусијата која се водела во групата.
Доколку сметате дека нешто значајно испуштиле, дополнете ги. По презентирањето на секој претставник, побарајте од останатите учесници да дадат
свое мислење и да дополнат.
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СЕСИЈА 3: КРИЗНА РЕАКЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО КРИЗА
Времетраење: 80 ми н ути

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П6, П7 и П8 од Анекс 1 и
материјал 2 од Анекс 2.

Активност 3.1. Реакции во криза
Во овој дел ќе ги запознаете учесниците со кризните реакции. Користете ја
презентацијата П6 од Анекс 1 и отворете дискусија, поттикнувајте размислување преку поставување прашања за содржините кои претпоставувате дека
им се познати. Исто така, дозволете им на учесниците да поставуваат прашања доколку нешто не им е доволно јасно.
Објаснете им на учесниците дека кризната реакција се однесува на акутната
фаза, која обично се случува набргу по опасниот настан (на пример, сексуален напад, тепање, обид за самоубиство). Прашајте ги дали објаснетото им е
веќе познато и прашајте ги какви почетни реакции, според нив, би можело да
има лицето во оваа фаза. Откако ќе одговорат, продолжете со објаснување
на тоа дека акутната реакција на лицето во оваа фаза може да има различни
форми, вклучувајќи беспомошност, конфузија, вознемиреност, шок, неверување и гнев.
Следно, прашајте ги учесниците какви други последици може да произлезат
од кризната состојба.
Откако ќе ги дадат своите одговори, објаснете дека кризната состојба често
може да доведе и до ниска самодоверба и сериозна депресија. Продолжете
со тоа што ќе им кажете дека лицето во криза може да изгледа дека е некохерентно, неорганизирано, вознемирено, покорено, повлечено и апатично.
Важно е да напоменете дека во овој период, поединецот е најчесто најподготвен да побара помош, а кризната интервенција обично е поефикасна.
Потоа прашајте ги учесниците дали сметаат дека луѓето кои се наоѓаат во
акутна криза може да имаат слични реакции како оние луѓе кои преживеале трауматски настан. Откако ќе ги дадат своите одговори, продолжете со
објаснување на тоа дека луѓето во акутна криза имаат слични реакции на
трауматски настани, како, на пример: вкочанетост, дезориентираност, страв,
ранливост и чувство на беспомошност.
Освен тоа, важно е да напоменете дека лицата кои се во акутна криза може
и треба да побараат помош од стручни лица или од блиски личности на кои
им веруваат.
По објаснувањето, прашајте ги учесниците дали презентираниот материјал
им е јасен и одговорете доколку има прашања.
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Активност 3.2. Работилница: Како реагираме во кризни ситуации
Поделете ги учесниците по тројца во група. Потоа доделете им улоги на провокатор, реактор и записничар. Оној кој е провокатор треба да набројува
кризни и стресни ситуации, кои ќе бидат живописно објаснети. На реакторот
дајте му инструкција да кажува кои сѐ реакции може да ги имаат луѓето во
тие околности. Потребно е да се задржат на психолошките, емотивните и
бихевиоралните реакции. Записничарот ќе има улога да фаќа белешки за
споделените ситуации и реакции. Напоменете им на учесниците дека за ова
имаат 10 минути.
Откако ќе завршат со играњето улоги по групи, записничарите од секоја група во наредните 15 минути ќе треба да презентираат каква динамика имало
во нивната група, да споделат кои ситуации биле споменати и следствено на
нив, кои реакции би се очекувале. Дополнувајте ги и поттикнете ги останатите учесници да дополнуваат доколку имате повеќе идеи.

Активност 3.3. Кризни интервенции
Во овој дел ја прикажувате презентацијата П7 од Анекс 1. Отворете дискусија и вклучувајте ги учесниците секогаш кога ќе сметате дека за нив е познато тоа што се презентира.
Објаснете им на учесниците што е тоа кризна интервенција на разбирлив и
едноставен јазик. Потоа објаснете ја улогата на кризната интервенција нагласувајќи дека, доколку се спроведе, таа може да доведе до зголемување
на силите и потенцијалите на поединецот. Тука е важно да се напомене дека
кризната интервенција се однесува на методите на справување на поединецот со кризата, односно зајакнува методи кои поединецот веќе ги има или му
помага да пронајде нови методи кои дотогаш не ги употребувал, со крајна
цел да се справи со кризата.
Прашајте ги учесниците како тие го разбираат концептот на кризна интервенција.
Објаснете им на учесниците дека, при спроведување на кризна интервенција, неопходно е да се знаат двете основни фази на кризната интервенција
и да се постапува во согласност со нив. Во првата акутна фаза, што се јавува
максимум до 48 часа после настанот, од суштинска важност е кризниот тим
да се сретне со луѓето одговорни на местото каде што се случил кризниот
настан. За време на оваа средба се утврдуваат следните постапки и планот
за акција. Главна задача на кризниот тим во оваа фаза е да обезбеди смирување, безбедност, стабилизација на кризата и емоционална прва помош.
Средствата и методите кои ќе ги користи кризниот тим зависат од видот на
кризниот настан. Откако жртвите медикаментозно ќе се стабилизираат, важно е да бидат прашани за фактите околу настанот и доколку е можно, да се
идентификуваат посткризни проблеми. Задача на кризниот тим е да органи-
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зира индивидуални и групни сесии со цел жртвите да можат да го раскажат
и процесираат кризниот настан.
За крај, важно е да кажете дека две личности не доживуваат ист трауматски
настан на еднаков начин, односно едно лице може да се справи на позитивен начин и да доживее поднослив стрес, додека другото лице може да
доживее кризна состојба.
Прашајте ги учесниците дали презентираниот материјал е доволно јасен, а
доколку имаат нејасни делови, навратете им се и поминете ги повторно.
Доколку нема дополнителни прашања и/или нејаснотии од страна на учесниците, преминете на презентацијата П8 од Анекс 1.
Важно е да им објасните на учесниците кои се главните чекори и како се
користи седумстепениот модел на Робертс кај кризни ситуации. Објаснете
дека најприоритетно е да се процени состојбата на менталното здравје на
оној кој доживеал кризна состојба и да се утврди дали има опасност за неговото здравје и живот. Тука се гледа какво е неговото однесување, каква е неговата моментална емоционална состојба и дали може трезвено да размислува. Се поставуваат прашања како што се: „Кога се чувствуваш преплавено
од емоции, дали размислуваш да се повредиш себеси?“ Важно е и да се земе
предвид: дали личноста има реални средства како да си нанесе штета (на
пр., дали има пристап до дрога, лекови или оружје), дали личноста е или била
во депресија и/или е социјално депривирана, дали личноста има план како
би се повредила себеси. Откако состојбата ни е веќе позната, со лицето кое
доживеало кризна состојба се воспоставува релација на доверба преку вербални и невербални знаци. При овој чекор е важно оној кој работи со лицето
кое доживеало кризна состојба да покаже разбирање, почит и прифаќање.
Кога односот е веќе успешно воспоставен, се преминува на идентификување
на главните проблеми преку усно прашување за нив. Откако ќе се увидат
проблемите, се прави план кој проблем е најитен за решавање.
Откако лицето кое доживеало кризна состојба ќе ги изнесе проблемите, се
преминува на работење на чувствата, односно справување со нив. Се поставуваат прашања како што се: „Како се чувствуваш сега?“, „Колку е силно
чувството што го опишуваш на скала од 1 до 10?“ и сл. При овој чекор, оној
кој работи со лицето кое доживеало кризна состојба му помага да ги изрази
своите чувства обезбедувајќи безбедна и сигурна атмосфера. Тука се користат техники како што се: рефлектирање, парафразирање на веќе кажаното
и вештини на активно слушање. По потреба, може да се користи и техниката
на преврамување на настанот.
Следниот чекор е трагање по нови, алтернативни методи за справување со
она што се случило. Во оваа фаза треба да се внимава на безбедноста на
клиентот, која треба да е на прво место при барањето нови методи. Методите може да произлезат и од самото лице кое доживеало кризна состојба.
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Следно, објаснете им го на учесниците претпоследниот чекор, односно развивањето на акционен план. Во чекорите од планот може да се вклучени и:
медицински лица, други стручни лица и лица од семејството или пријатели.
Важно е лицето кое доживеало кризна состојба да се придржува до утврдениот план.
Последниот чекор е развивање на протокол за следење на лицето. Објаснете им на учесниците дека овој протокол вклучува: процена на физичката состојба на лицето, процена на целокупното функционирање на лицето
(когнитивно, социјално, емотивно и професионално), процена на прогресот
и процена на тековните и потенцијалните идни стресори кои може да имаат
негативно влијание.

Активност 3.4. Работилница: Студии на случај
Поделете ги учесниците во три групи и на три различни маси поставете листови со студија на случај. Побарајте секоја група посебно да работи и според опишаниот настан и кризната реакција, да одредат каков вид на интервенција би примениле како стручно лице кое работи со жртвата. Откако ќе
завршат со едниот случај, се преместуваат на друга маса и го дополнуваат
листот од претходната група. Преместувањето се повторува додека секоја
група да помине низ трите случаи.
За оваа активност користете го Материјал 2 од Анекс 2.
По работата во групи се собираат листовите на кои групите ги запишале своите размислувања за интервенција во кризниот настан и во текот на следните
10 минути гласно ги читате сите размислувања. На крајот од сесијата отворете дискусија за разработеното и одговорете доколку има прашања.

СЕСИЈА 4: КРИЗНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
И ТЕРАПИЈА БАЗИРАНА ВРЗ РЕШЕНИЕ
Времетраење: 55 ми н ут и

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П9, П10, П11 и П5 од
Анекс 1 и материјал 3 од Анекс 2.

Активност 4.1. Резилиентни сили на клиентите
Оваа активност ќе им помогне на учесниците да ја увидат важноста од работа со силните страни на клиентите во кризна интервенција преку пристап
фокусиран на решение. Користете ја презентацијата П9 од Анекс 1.
При објаснување на презентацијата, задржете се на важноста на резилиентните сили и објаснете дека тие ја зголемуваат флексибилноста при справувањето, односно приспособливоста. Доколку лицето кое се соочило со
кризна состојба ја развие својата флексибилност, таа му помага не само да
ги надмине тешките и трауматски искуства туку и емотивно да се надгради
преку нивно надминување.
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Активност 4.2. Работилница: Како реагираме
при кризна интервенција?
Поделете ги учесниците во парови и дајте им ги следниве инструкции:
Едниот учесник од парот е во улога на клиент, а другиот е во улога на терапевт. Клиентот почнува да раскажува некој дамнешен стресен настан, ја
објаснува ситуацијата и потоа зборува за сопствените доживувања и чувства
што ги имал за време на настанот и денес, кога зборува за него. Задачата на
терапевтот е активно да слуша и да молчи, не му е дозволено да зборува. По
5 минути ги менуваат улогите.
Откако ќе ја завршат вежбата, прашајте кој од учесниците сака да сподели
како се чувствувал во улога на терапевт и клиент. Важно е да се отвори дискусија за тоа дали во улогата на терапевт било лесно да останат воздржани,
но и за тоа како од аспект на клиент ја доживеале вежбата кога немале повратна реакција од терапевтот.

Активност 4.3. Кризна интервенција
и терапија фокусирана на решение
Споделете ја презентацијата П10 од Анекс 1 и побарајте вклучување од
учесниците за веќе познатите интервенции и техники при криза. Повикајте ги
да го споделат нивното искуство доколку го имаат или, пак, некој пример од
кризен настан и начинот на кој бил надминат.
Објаснете им на учесниците дека примарната цел на кризната интервенција
е да се забрза враќањето во рамнотежа и барем да се спречат поединците
да се стабилизираат на ново, регресирано ниво на рамнотежа. За време на
оваа презентација, побарајте од учесниците да се потсетат на седумте фази
од П8 и проверете дали им се јасни на сите учесници.
За да ги воведете учесниците во терапија фокусирана на решение, користете ја презентацијата П11 од Анекс 1. Објаснете им на учесниците дека при
користење на оваа терапија, давателот на услуга користи внимателно формулирани прашања со крајна цел клиентот да го замени негативниот говор
кон себе со позитивен. Важно е да се напомене дека кај оваа терапија акцентот е ставен на наоѓање решенија и алтернативи, а не на директно решавање на проблемот. Кај оваа терапија не е непходно да се знае коренот или
причината за настанување на проблемот, најважно е постојано да се трага
по нови и алтернативни решенија.

Активност 4.4. Работилница: Пристап фокусиран на решение
За оваа активност потребно е да ги распределите учесниците во 6 групи. На
секоја група дајте ѝ лист со испечатени чекори од Материјал 3 од Анекс 2
и определете кој чекор ќе треба групата да го разработи. Потоа побарајте
од нив на празен лист да ги запишат сите значајни точки од тој чекор, што
е клучно за него, што се одвива во тој чекор и зошто е значаен во процесот
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на кризна интервенција. На крајот на групната работа ќе го презентираат
напишаното за да ги запознаат останатите учесници подобро со тој чекор.
Пристапот насочен кон решенија за интервенција во кризи, којшто се поклопува со моделот на Робертс за кризна интервенција, е организиран на
следниов начин:
(1) Покажете разбирање за клиентот;
(2) извлечете ја од клиентот дефиницијата за проблемот;
(3) извлечете ја посакуваната цел на клиентот за исход;
(4) идентификување решенија;
(5) развивање и спроведување акциски план;
(6) спроведување, прекинување и следење.
Давателот на услуга фокусиран на решенија во голема мера се потпира на
употребата на прашања за време на разговорот за да ги утврди и засили
предностите, успесите и решенијата на клиентот. Во овој поглед, примарната интервенција е употребата на прашања.
Откако ќе завршат со работата во групи, побарајте од секоја група да одреди претставник кој ќе презентира пред останатите учесници што работеле.
Потребно е на флипчарт да ги напишат главните точки од секој чекор. Оставете кратко време за прашања или коментари после секоја група.
На крајот, за да го заокружите модулот, важно е да им кажете на учесниците дека, иако кризната интервенција и терапијата фокусирана на решенија
доаѓаат од разграничени терапевтски традиции, имаат заеднички карактеристики. На пример, кризната интервенција ги доживува повеќето кризи како
самоограничувачки со тоа што состојбата на нерамнотежа обично трае од 4
до 6 недели. Следствено, кризната работа има тенденција да биде непосредна, краткорочна и интензивна. Пристапот фокусиран на решенија, исто така,
нагласува брз и краток одговор на напорите за барање помош од клиентите.
Иако пристапот фокусиран на решение претпоставува дека клиентите веќе
имаат ресурси и силни страни и дека целта на интервенцијата е да им помогне успешно да се справат со нивниот проблем(и) користејќи го она што го
носат со себе во ситуацијата со третманот, тој не негира дека понекогаш
може да биде потребен подиректен пристап. Пристапот фокусиран на решение ги поттикнува клиентите да бараат исклучоци од проблемот и да направат повеќе од моделите за одржување на исклучоците.
Во пристапот фокусиран на решенија, ако не може да се најдат исклучоци,
клиентите се охрабруваат да направат нешто друго. Всушност, едно од основните начела на терапијата фокусирана на решенија е „Ако работи, направи повеќе од тоа. Ако не дејствува, немој да го правиш тоа, прави нешто
друго“. Покрај тоа, терапевтот можеби ќе треба активно да обезбеди конкретни услуги, практична поддршка, информации и други интервенции што
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ќе помогнат во ублажувањето на непосредната нерамнотежа на клиентите
во нивната животна ситуација – дејствија што не се нагласени во типичен
пристап фокусиран на решение. Подиректен пристап може брзо да ја реши
актуелната криза, но можеби нема да му даде на клиентот поголемо чувство
на сила, компетентност и овластување и затоа е потребно да не се користи
подиректен пристап.
Искуството, вештото расудување, флексибилноста и индивидуализираниот
третман најдобро може да ја опишат мудроста што е потребна за користење
на пристап фокусиран на решение за кризна интервенција. Едно лице може
да доживее значителен личен раст ако успешно се справи со ситуацијата.
Клиентите, и покрај нивната кризна ситуација, доаѓаат со разновиден репертоар од силни страни и вештини што во моментот не ги забележуваат. Во
кризна интервенција фокусирана на решение, на клиентите им се помага да
ги откријат и да ги засилат своите силни страни и ресурси – пристап за интервенција што предвидува ново учење и предности на клиентите низ животот. Овој пристап им обезбедува на давателите на услуги систематски начин
да работат со силите и приспособливоста на клиентите за да им помогнат да
се справат со кризите и да доживеат личен раст и развој.

СЕСИЈА 5: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 5 ми н ути

Активност 5.1. Евалуација
Поделете им на учесниците по еден примерок од листот за евалуација што
ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот. Им се заблагодарувате за учеството и напоменувате
логистички и технички детали, доколку има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на изучување:
 Запознавање со поимот криза, нејзините специфики и причини за појава;
 Стекнување знаења за процесот кој на психолошки и емотивен план се случува кај
лицата во криза;
 Стекнување вештини за препознавање на фазата во која се наоѓа клиентот во криза;
 Стекнување знаење за реакциите при криза;
 Сензибилизирање за работа со жртви на насилство кои се во криза;
 Стекнување знаење за постапка при криза и применливи интервенции и техники;
 Стекнување вештини за интервенции во криза;
 Сензибилизирање на тераписки процес фокусиран на решение;
 Зајакнување на кооперативноста и тимските сили на учесниците.

П2
Дефинирање на криза
 Период на психолошка нерамнотежа, искусена како резултат на опасен настан или
ситуација што претставува значаен проблем што не може да се поправи со употреба на познатите стратегии за справување.
 Кризата се јавува кога едно лице се соочува со пречка за важни животни цели,
кои генерално изгледаат несовладливи преку употреба на вообичаените навики и
шеми на справување.
 Кризната состојба е привремено вознемирување, придружено со одредена конфузија и неорганизираност, и се карактеризира со неспособност на лицето да се
справи со одредена ситуација преку употреба на традиционални методи за решавање проблеми.

П3
Најважниот предизвикувач на кризата е стресен или опасен настан. Но два други услова се исто така неопходни за да се има кризна состојба:
 перцепцијата на поединецот дека стресниот настан ќе доведе до значително вознемирување и/или нарушување;
 неспособноста на поединецот да го реши проблемот со претходно користени методи за справување.
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П4
Фази на кризна реакција.
 Првата фаза е првичниот пораст на напнатоста што доаѓа од емоционално опасниот настан што предизвикува криза.
 Втората фаза се карактеризира со зголемено ниво на напнатост и нарушување на
секојдневниот живот, бидејќи поединецот не е во состојба брзо да ја реши кризата.
 Додека лицето се обидува и не успева да ја реши кризата преку итни механизми за
решавање проблеми, тензијата се зголемува до толку високо ниво што поединецот
може да падне во депресија.
 Во последната фаза може да доживее или ментален колапс или може делумно да
ја реши кризата со користење на нови методи за справување.

П5
Други концепти за криза
 Нерамнотежата е значително намалена во првите 6 недели од кризната интервенција. Тешката емоционална непријатност што ја доживува лицето во криза го носи
кон акција што ќе резултира со намалување на субјективната непријатност.
 Решавањето на кризата е враќање на рамнотежата, како и когнитивно совладување
на ситуацијата и развој на нови методи за справување.
 Совладување на кризата е помагање на поединецот да го направи следново:
Æ промени во однесувањето и приспособувањето;

Æ
Æ

мобилизирање внатрешни и надворешни ресурси и поддршка;

Æ

интегрирање на настанот и неговите последици во другите животни искуства
на поединецот.

намалување на непријатните или вознемирувачки влијанија поврзани со
кризата;

П6
Реакции во криза
 Кризната реакција се однесува на акутната фаза, која обично се случува набргу по
опасниот настан.
 Акутна реакција на лицето: беспомошност, конфузија, вознемиреност, шок, неверување и гнев, ниска самодоверба, што доведуваат до сериозна депресија, некохерентно, неорганизирано, вознемирено, повлечено и апатично однесување.
 Луѓето во акутна криза имаат реакции слични на трауматски настани: тие се вкочанети, дезориентирани, исплашени, ранливи, беспомошни и осамени.
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П7
П7.1.
Кризна интервенција
 Kризна интервенција = обемот на помошта што ја даваат професионалците веднаш
по настанувањето на кризниот настан, како и обемот на помошта што ја даваат
професионалците во краток рок (неколку недели) по кризниот настан.
 Две основни фази за кризна интервенција.

П7.2.
 Почетната фаза се јавува или веднаш по настанувањето на акутната кризна епизода или катастрофа или во рок од 48 часа по настанот. Оваа фаза генерално
се нарекува смирување на кризата и обезбедување безбедност, стабилизација на
кризата, емоционална прва помош или справување со криза.
 Следно, кризниот тим ги собира жртвите и набљудувачите на кризниот настан (кои
се медикаментозно стабилизирани) за да обезбедат известување и да ги разјаснат
фактите околу настанот; идентификуваат посткризни проблеми. Тимот, исто така,
организира и одржува индивидуални и групни разговори за да им помогне на вклучените страни да го раскажат и процесираат настанот.

П8
 Седумстепениот модел на Робертс:
1. Процена на состојбата на менталното здравје.
2. Воспоставување релација и вклучување на клиентот.
3. Утврдување на главните проблеми.
4. Справување со чувствата.
5. Истражување алтернативни методи за справување и делумни решенија.
6. Развивање акционен план.
7. Развивање протокол за прекинување и следење.

П9
Резилиентни сили за надминување на криза
 Резилиентни се оние сили кои помагаат во адаптација и ја поттикнуваат флексибилноста за справување.
 Флексибилноста е дефинирана како способност на една личност не само да се
справи, да преживее и да се соземе од тешките и трауматични искуства и ситуации,
туку и да продолжи да расте и да се развива психолошки и емоционално.
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П10
Кризна интервенција со терапија фокусирана на решение
 Примарната цел е да се забрза враќањето во рамнотежа и барем да се спречат
поединците да се стабилизираат на ново, регресирано, односно поназадно ниво
на рамнотежа.
 Пристапот во седум фази развиен од Робертс.

П11
П11.1.
Терапија фокусирана на решение
 Внимателно формулирани прашања за да може клиентот да го замени негативниот,
ирационален говор кон себе со позитивен и рационален.
 Терапевтот работи со клиентот за да утврди алтернативни насоки на дејствување
за успешно справување со кризата.
 Откако се идентификувани различни алтернативи, терапевтот и клиентот развиваат
акционен план за нивно спроведување.

П11.2.
 Увидување и засилување на силните страни и ресурсите на клиентите.
 Акцентот е ставен на изнаоѓање решенија, а не на решавање проблеми.
 Терапијата фокусирана на решенија претпоставува дека клиентите навистина сакаат да се променат отколку да ги гледаат како отпорни.
 Основен принцип на терапијата фокусирана на решенија е дека не треба да се
знае причината или функцијата на проблемот за да се реши.
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АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНТЕРАКТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ

Материјал 1
Прва група:
Нерамнотежата, која се карактеризира со збунувачки емоции, соматски поплаки и непредвидливо однесување, е значително намалена во првите 6 недели од кризната интервенција. Тешката емоционална непријатност што ја доживува лицето во криза го придвижува кон акција што ќе резултира со намалување на субјективната
непријатност. Така, рамнотежата е вратена, а неорганизираноста е
временски ограничена.
Студија на случај. Една 27-годишна хируршка медицинска сестра
била тепана од сопругот, со кој е во брак 6 години и има две деца.
Како што Ратко сѐ почесто и сѐ повеќе пиел, така зачестувале и
ударите и станувале сѐ посилни. При последниот напад ја удирал
многупати по лицето. Еден ден по последниот напад, откако го погледнала своето отечено лице во огледало, купила пиштол. Додека
се возела дома гледајќи го пиштолот покрај себе, конечно одлучила да побара помош. Се јави на телефонската линија за обезбедување засолниште на жртви на родово засновано насилство и рече:
„Се плашам дека ќе го убијам мојот сопруг“.
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Втора група:
Решавањето на кризата се опишува како враќање на рамнотежата,
когнитивно совладување на ситуацијата и развој на нови методи за
справување и како адаптивна последица во која лицето расте од
кризното искуство преку откривање на нови вештини за справување
и ресурси за вработување во иднина.
Студија на случај. Мери е 22-годишна девојка која била силувана
една вечер во 21 часот, кога ја напуштила библиотеката на универзитетот и одела до паркингот кон својот автомобил. Таа се сеќава
на нејзините реакции една недела подоцна: „Бев некако шокирана
и вкочанета. Тоа беше страшно, болно и понижувачко искуство. Тоа
беше нешто што не очекував дека ќе се случи. Но, можеше да биде
полошо. Ми држеше нож под грлото додека ме силуваше. Мислев
дека ќе ме убие потоа. Мило ми е што сум жива“.
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Трета група:
Важно во совладување на кризата е да му се помогне на поединецот да го направи следново:

Æ
Æ
Æ

Промени во однесувањето и приспосбувањето.

Æ

Интегрирање на настанот и неговите последици во другите
животни искуства на поединецот.

Мобилизирање внатрешни и надворешни сили и поддршки.
Намалување на непријатните или вознемирувачки влијанија
поврзани со кризата.

Целта на ефективното решавање на кризата е да се отстрани ранливоста од минатото на поединецот и да се зајакне со зголемен репертоар на нови вештини за справување, кои ќе служат како тампон
против слични стресни ситуации во иднина.
Студија на случај. Софија е известена од полицаец дека нејзиниот
сопруг преживеал сообраќајна несреќа враќајќи се од работа. Во
него удрил пијан возач кој со голема брзина поминал на црвено
светло на два блока од нивната куќа. Софија избезумено отишла во
болницата. Таа не била во автомобилот затоа што останала дома и
не одела на работа поради боледување. Пред една недела нејзиниот сопруг ја нападнал во домот, при што ѝ нанел телесни повреди.
Од повредите во пределот на главата Софија има силни главоболки и модар оток под окото. Сепак, таа е многу загрижена за здравствената состојба на сопругот по сообраќајката.
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Четврта група:
Криза е „нарушување на стабилната состојба“ што го става поединецот во опасна состојба и резултира со проблем што може да
се сфати како закана, загуба или предизвик. Обично постојат три
меѓусебно поврзани фактори кои создаваат состојба на криза:
1. опасен настан;
2. закана за животните цели;
3. неспособност да се одговори со соодветни механизми за
справување.
Студија на случај. Сара е 15-годишна девојка која живее со мајка
си по разводот на родителите. Често во нивниот дом доаѓа новиот
партнер на мајката, кој поставува нови правила и дисциплина во
куќата. Една вечер Сара била сведок на физичко малтретирање од
страна на партнерот кој безмилосно ја кубел, клоцал и со шлаканици ја удирал нејзината мајка. Додека го правел тоа, се обраќал
со погрдни зборови и упатувал закани. Сара после тој настан е повлечена и нема храброст да разговара со никого. Размислува да се
обрати за помош кај нејзиниот татко, но и тој во минатото слично
се однесувал кон мајката. Сара станува плачлива и дефокусирана.
Нема желба да излезе со другарките и се оддалечува од сите блиски.
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Петта група:
За време на првиот разговор, првата задача на терапевтот е да развие почетна дијагноза за проблемот што се појавува. Најкритично
е во текот на овој прв разговор кризниот терапевт да му пренесе
чувство на надеж и оптимизам на клиентот за успешно разрешување
на кризата. Рапопорт сугерира дека ова чувство на надеж и ентузијазам може правилно да се пренесе на клиентот кога разговорот
ќе се фокусира на меѓусебно истражување и решавање проблеми,
заедно со јасно исцртани цели и задачи. Основната порака е дека
клиентот и терапевтот треба да работат заедно за да ја решат кризата.
Студија на случај. Лина, 23-годишна, е многу депресивна. Таа и нејзиниот свршеник штотуку раскинале после силна караница во која
тој физички ја нападнал. Сега се чувствува неспособна да се снајде. Плаче поголемиот дел од денот, се чувствува вознемирено, не
спие и не јаде нормално. Од почетокот на врската пред една година, Лина станала социјално изолирана. На нејзиното семејство не
му се допаѓа нејзиниот свршеник, кој ја обесхрабрувал да поминува
време со пријателите. Лина сега се сомнева дека ќе најде работа
по дипломирањето кое ќе биде за 3 месеци и размислува да се пресели кај нејзините. Таа потекнува од големо семејство, со родители
кои се многу блиски со другите деца, помали од неа. Мислите за
враќање дома и губење на независноста, како и прекинатата врска
и немањето систем за поддршка, ја прават „заглавена“ во нејзината
соба во студентскиот дом, сѐ почесто пие и одбива да јаде или да ја
напушти зградата дури и на прошетка.
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Материјал 2:
 Случај 1. Амра е во брак со Стефан 12 години. Таа секојдневно е
малтретирана од него најмногу поради нејзината верска припадност. Имаат 3 деца, Амра е невработена и таа се грижи за децата. Тие скоро секогаш се сведоци на физичките напади од страна
на Стефан, само се поштедени од силувањата. Едното дете веќе
има тикови, другото дете има ноќно мокрење, а најмалата ќерка е
немирна и палава, со агресивно однесување кон врсниците. Стефан за тешкотиите со децата ја обвинува Амра и дополнително
се заканува дека „ќе ја фрли на улица“, а децата ќе си ги земе. Во
неговото семејство исто така било присутно семејното насилство,
но за тоа е строго забрането да се зборува. Амра е постојано несреќна, депресивна и безволна за живот. Сака да си замине, но не
може да ги понесе и децата со себе. Нема поддршка од нејзините
родители, а со пријателките одамна не контактира. Првпат во овие
12 години се охрабрува да разговара со стручно лице, најмногу за
нејзината психичка состојба, а потоа и за семејните односи.
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 Случај 2. Три децении Снежана живее во семејно насилство. Иако
се омажила на повозрасни години, сепак најголема желба ѝ била
да оформи семејство. Со сопругот имаат еден син на 29 години,
кој живее со нив. Најчесто Снежана е жртва на психичко насилство, секојдневно слуша навреди и закани. Повремено се случува
да биде и физички нападната од сопругот. Во тие моменти синот
му се придружува на таткото и ја обвинува мајката за сопствениот
несреќен живот на партнерски план. Снежана пред 20-тина години
се лекувала од депресија и успешно се справила со безволноста
за живот. Последниве 10 години активно оди од еден психолог на
друг и бара начин како да го надминат насилството и да почнат да
живеат во хармонија. Свесна е дека ваквата средина не е добра и
за синот, па барајќи помош за себе, напорно се труди да му помогне и нему.
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 Случај 3. Стела е девојка на 23 години. Од неодамна раскинала
врска со момче кое било насилно со неа. Но откако се разделиле,
таа е во поголема опасност бидејќи постојано добива закани за
животот и тој секојдневно ја демне. Кога оди на факултет и кога
се враќа, како и при секое друго излегување од дома, потребно е
да ја придружува нејзиниот татко. Последната недела таа и татко
ѝ биле нападнати од момчето, кое со безбол палка неконтролирано замавнувало по нив. Полицијата направила увид и дадена им е
медицинска помош за лесните повреди. После тој настан Стела не
може да се смири, уплашена е, силно вознемирана и не излегува
од дома. Вели дека овој прогон никогаш нема да престане и сака
да си го одземе животот за да не ги става во ризик и останатите членови на семејството. Матичната лекарка ја упатува Стела на
психолог, таа прифаќа да појде, но не гледа начин како психологот би можел да помогне.
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Материјал 3:
 Чекор 1: Придружување
Придружувањето вклучува „што треба да направи терапевтот во фазата на
својата вклученост за да воспостави позитивен терапевтски однос“. Терапевтот треба да користи голем број вештини, вклучувајќи емпатија (идентификување и одразување на чувствата на клиентот), поддршка, прифаќање,
следење, совпаѓање и пресликување на невербалната комуникација, како и
користење на јазикот на клиентот. Терапевтот треба да избегнува соочување
со клиентите и предизвикување одбранбеност, да избегнува да влегува во
дебати и расправии со клиентите, а кога е соодветно да заземе „еднонасочна позиција“ и да го гледа клиентот како „експерт“ за нејзината или неговата
ситуација.
 Чекор 2: Утврдување проблеми
Иако пристапот опишан во ова поглавје ги нагласува „решенијата“, првиот
разговор обично започнува со тоа што клиентот го опишува проблемот(ите)
што го предизвикал барањето кризни услуги. Во овој момент клиентот можеби ќе сака да зборува за проблематичната ситуација и придружните болни
чувства. Прашања: „ Што е она што ве загрижува и што ве натера да побарате
средба?“ Наместо да го користи зборот проблем, може да се користи грижа
за нормализирање на кризниот настан што клиентот го доживува. На овој
начин, кризниот работник се оддалечува од патологизирање на кризата и ја
пренесува пораката дека таков настан може да биде дел од животот, иако
главно неочекуван, што бара дополнителен напор за да се најде решение.
Кога клиентот споменува голем број проблеми, терапевтот треба да побара
од клиентот да им даде приоритет. Овој приоритет може да го направи со
следново: „Спомнавте неколку проблеми што ги имате сега. Сметам дека е
многу корисно да се работи на еден проблем поединечно, секогаш кога е
можно. На кој од проблемите што ги споменавте сакате да се фокусирате
прво во нашата заедничка работа?“ Откако клиентот го дефинирал проблемот што е можно поконкретно, треба да ја дефинира својата цел(и). Меѓутоа,
некои клиенти имаат поголема желба за претресување на проблемот и можеби сѐ уште сакаат да зборуваат за тоа. Најдобро е да не ги притискате да
дефинираат цели и разговор за решенија додека не бидат подготвени.
 Чекор 3: Поставување цели
Во терапијата фокусирана на решенија, поставувањето цели добива поголем акцент отколку дефинирање проблеми. Целта ја опишува посакуваната
идна состојба за клиентот во однос на тоа како таа или тој ќе се чувствуваат,
размислуваат и однесуваат поинаку. Како и проблемите, целите треба да бидат поставени од клиентот и дефинирани што е можно поконкретно. Многу
е веројатно дека клиентите ќе соработуваат (не се спротивставуваат) во кли64
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ничката ситуација кога фокусот на работата е на нивните цели, а не на оние
поставени од терапевтот.
Поставувањето цели претпоставува клиентот да се замисли себеси во иднина што не го содржи сегашниот проблем. Колку повеќе детално опишуваат
како сакаат да се чувствуваат, размислуваат и однесуваат поинаку во иднина,
тие цели стануваат пореални.
 Чекор 4: Утврдување решенија
Откако клиентот детално ќе опише иднина без проблем(и), терапевтот користи прашања за справување и прашања за успесите од минатото, за да му помогне на клиентот да ги утврди решенијата кои се погодни за остварување на
замислената иднина. Во исто време, користи прашања за степенување за да
му помогне на клиентот да ја измери и оцени својата ситуација и напредок.
Прашања за степенување
Прашањата за степенување овозможуваат квантитативно одредување на проблемот и целта на клиентот, што може да биде корисно не само во проценката на ситуацијата и напредокот на клиентот, туку и во самата интервенција.
Прашањата бараат од клиентот да го рангира проблемот и целта на скала
од 1 до 10, со 1 како најлош проблем што веројатно би можел да биде и 10
како најпосакуван исход. Клиничарот обично го започнува секој состанок со
тоа што го прашува клиентот каде се наоѓа на скалата од 1 до 10 на континуитетот проблем/цел. Кога клиентите се рангираат повисоко на скалата во
следните состаноци, дури и малку, терапевтот прашува што правела таа или
таа за да се случи тоа. Ова е начин да му помогнете на клиентот да забележи
што било корисно, што инаку може да остане незабележано.
 Чекор 5: Развијте и спроведете акционен план
Задачите или домашните задачи исто така се користат во терапија фокусирана на решенија, но на различни начини отколку во другите модели на интервенција во кризи. Како што споменавме порано, терапијата фокусирана
на решенија претпоставува дека клиентите веќе прават до одреден степен
или се способни да направат сѐ што е потребно за решавање на проблемот
и за постигнување на целите. Затоа, задачите во терапијата фокусирана на
решенија вклучуваат клиентот да идентификува решенија и/или да спроведе
повеќе од нив. Задачите се засноваат врз мисли, чувства и однесувања што
клиентот ги користел во минатото или ги користи во сегашноста.
Следете ги тековните успеси
Целта на оваа задача е да им помогне на клиентите да се фокусираат на тоа
какви вештини и способности имаат и да ги искористат за да ја подобрат
својата состојба. Колку клиентите се поконкретни и подетални во правењето на овие описи, толку е поголема веројатноста тие да ги закотват такви-
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те однесувања во нивното целокупно однесување. Понатаму, колку повеќе
ги забележуваат врските меѓу нивното однесување и позитивните резултати, толку е поголема веројатноста да имаат чувство за контрола врз нивната
проблематична ситуација.
Задача за предвидување
Честопати клиентот го доживува проблемот како надвор од сопствената контрола. Клиентот може да идентификува исклучоци, но верува дека нема контрола врз овие појави. Во задачата за предвидување од клиентот се бара да
предвиди или оцени нешто, на пример: „Како прво нешто секое утро оценете
ја можноста на (некое исклучително однесување) што се случи претпладне“.
Целта на оваа задача е да им помогне на клиентите да сфатат дека однесувањето со исклучок може да биде многу повеќе во нивна контрола отколку
што мислат.
Преправај се дека се случило чудо
Оваа задача бара од клиентот да избере ден кога треба да се преправа дека
се случило чудо и се решил проблемот или кризата што го натерала да побара помош. Треба да го поттикне клиентот да стори сѐ што би направил
ако чудото се случило и да следи што забележува дека е различно кај себе и
како другите луѓе реагираат на него. Целта на оваа стратегија е клиентите да
добијат причина да имаат добри чувства и успеси на начин што инаку не би
го имале. Клиентите не треба да чекаат да се случи чудо пред да доживеат
добри чувства, мисли и однесувања кои се поврзани со ситуација без проблеми. Оваа задача им овозможува на клиентите да научат дека можат да ја
претворат саканата „фантазија“ во реалност.
 Чекор 6: Прекинување и продолжување
Лицето во кризна ситуација обично доживува значителна нерамнотежа. Кризната интервенција се обидува да спречи некое лице да се стабилизира на
регресивно ниво на функционирање и, по можност, му помага на лицето да
воспостави рамнотежа со зголемени способности за справување. Важен
критериум за прекинување е клиентот да се врати на претходното ниво на
функционирање, ако не и повисоко, наместо да ги реши сите негови проблеми. Во овој поглед, пристапот фокусиран на решенија споделува филозофија со кризна интервенција. Пристапот фокусиран на решението смета
дека животот е полн со проблеми што треба да се решат, и едноставно не е
реално клиентите да ги решат сите проблеми пред да го прекинат случајот.
Наместо тоа, постигнувањето на одредена цел се идентификува како критериум за прекин. Затоа, при прекинување на интервенцијата, терапевтот им
помага на клиентите да ги прегледаат своите специфични цели, да ја проценат сопствената подготвеност за завршување на интервенцијата и да предвидат можни неуспеси во иднина. Во процесот често се користат прашања
за рангирање.
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Покрај оценувањето и славењето на позитивниот напредок, важно е да им
помогнете на клиентите да ги надминат сегашните успеси и да развијат индикатори што ќе им кажат кога можеби ќе им треба помош во иднина. Пристапот фокусиран на решение ги гледа проблемите и како нормални и својствени за човечкиот живот. Затоа, помагањето на клиентите да ги подобрат
сите свои проблеми е помалку реално отколку да им помогнеме на клиентите
да препознаат времиња кога повторно ќе им треба помош и/или да им дадат
вештини за справување со нови проблематични ситуации кога ќе се појават.
Некаде по прекинувањето на кризната интервенција, секогаш кога е можно,
терапевтот треба да контактира со клиентот за да види колку добро се снаоѓа. Времетрањето помеѓу прекинувањето и следењето ќе варира, но следењето обично треба да се случи во рок од 1 месец.
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Учесниците да се стекнат со знаења, вештини, техники и пристап за постапување при траума и посттрауматски последици кај клиенти, предизвикани
од трауматски настан, насилство.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
 Запознавање со поимот траума, трауматски настан;
 Сензибилизирање за справување во работа со лица кои имаат
посттрауматско стресно растројство (ПТСР);
 Стекнување знаења за последиците од преживеан трауматски
настан;
 Стекнување техники за работа со клиенти со ПТСР;
 Запознавање со различни пристапи за лекување;
 Стекнување знаења за когнитивно-бихевиорален пристап во
надминување на траума;
 Сензибилизирање за спроведување на процес преку когнитивнобихевиорален пристап во работа со клиенти со ПТСР;
 Запознавање со коморбидитети од трауматски настан.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флипчарт хартија, евалуација на модулот, копии од материјалите со студии на случаи и копија од презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/ЧКАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна вежба (мaтеријали за учесници и материјали за обучувач/ка) и насоки за начинот на водење на обуката. Деталните насоки содржат дополнителни информации,
примери и сценарија кои ќе ви помогнат при спроведувањето на обуката.
Препорачливо е да ги користите сите примери и информации, а студиите на
случај ќе помогнат во зајакнување на вештините и постигнување на целите
на обуката.
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Активности

Методи

Време

СЕСИЈА 1: Вовед

5 минути

Вовед

2 минути

Активност 1.1. Цели на модулот

Презентација

СЕСИЈА 2: Траума, справување и преживување

3 минути
60 минути

Активност 2.1. Вовед во темата

Бура на идеи

5 минути

Активност 2.2. Трауматски настани
– основни принципи

Презентација

5 минути

Активност 2.3. Предвидувачи на
трауматски настани

Работа во групи
Презентација
Групна дискусија

30 минути

Активност 2.4. Последици од
изложеност на траума

Презентација

10 минути

Активност 2.5. Јавни здравствени
перспективи за лекување

Презентација

10 минути

СЕСИЈА 3: Пристап во надминување на трауматски искуства
Активност 3.1. Краток вовед во
сесијата

Презентација

Активност 3.2. Работилница:
Студии на случај

Работа во групи
Презентација
Групна дискусија

СЕСИЈА 4: Импликации за клиничка пракса

60 минути
5 минути
55 минути

90 минути

Активност 4.1. Посттрауматски
импликации

Презентација

5 минути

Активност 4.2. Пристап кон лекување

Презентација

15 минути

Активност 4.3. Когнитивнобихевиорална терапија на траума

Презентација

10 минути

Активност 4.4. Работилница:
Студија на случај со примена на
рамката и чекорите од когнитивнобихевиоралната терапија

Индивидуална работа
Презентација
Групна дискусија

20 минути

Активност 4.5. Работилница: Студија
на случај со употреба на проценка

Презентација
Групна дискусија

20 минути

Активност 4.6. Интервенции и чекори
во терапија

Презентација
Групна дискусија

10 минути

Активност 4.7. Секундарни состојби
по траума

Презентација

5 минути

Активност 4.8. Заклучок со
терапевтски пристап

Презентација

5 минути

СЕСИЈА 5: Завршни активности
Активност 5.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

10 минути
Лист за евалуација

10 минути
225 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 2 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себе си, своето искуство поврзано со работата на родово засновано и семејно насилство, релевантното образование на темата и вашата
мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на модулот
Претставете ги целта на модулот и целите за изучување. Прашајте дали некој
има прашања поврзани со целите, но кажете дека одредени поими и важноста за нивното изучување ќе станат појасни по завршување на модулот.
Користете ја презентацијата П1 од Анекс 1.

СЕСИЈА 2: ТРАУМА, СПРАВУВАЊЕ И ПРЕЖИВУВАЊЕ
Времетраење: 60 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4 и П5 од
Анекс 1 и материјал 1 од Анекс 2.

Активност 2.1. Вовед во темата
Ја започнувате сесијата со поттикнување бура на идеи. Побарајте од учесниците да ги набројат сите предзнаења што ги имаат за траума и нејзиното
значење. Исто така, повикајте ги да ги споделат искуствата поврзани со темата. Обидете се да ги запишете на флипчарт хартија нивните искази. Оваа
активност ќе помогне да ги воведете во модулот, но исто така и подобро да
ја запознаете групата и искуствата што ги има.

Активност 2.2. Трауматски настани – основни принципи
Објаснете ги основните принципи за траума, нејзиното значење и карактеристики. Прикажувајќи го слајдот П2 од Анекс 1, опфатете ги главните постулати за трауматски настан и пошироко воведете ги учесниците во темата.

Објаснување на траумата – нејзини карактеристики и значење
При објаснување на поимот, дефинирајте ја траумата како „закана за смрт
или сериозна повреда, или закана за физичкиот интегритет на себеси или
другите“.
Понатаму, објаснете дека трауматски настани, како што се природни катастрофи, сексуален напад, семејно насилство и злоупотреба на деца, се чести појави низ целиот свет и имаат огромни психолошки последици за поединците и заедниците. Епидемиолошките студии обезбедуваат емпириски
докази за високата распространетост на траумата и катастрофалните ефек72
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ти поврзани со траума, од што може да се заклучи дека изложеноста на траума е јавен здравствен проблем кој долго време е занемаруван.
Потоа објаснете дека, иако изложеноста на трауми е вообичаена низ целиот
свет, постои значителна варијација меѓу различните земји во инциденцата
на специфични настани. Притоа, споменете дека најмалку четири фактори
можат да влијаат врз меѓунационалните разлики. Прво, оваа дивергенција
може да ги одрази вистинските разлики во стапките. На пример, силувањето
може да биде почесто во зоните со висок конфликт или семејно насилство и
затоа да резултира со повисока преваленца. Второ, постои културна варијација во прифатливоста на пријавување трауматски настани, особено сексуален напад. Срамот на испитаниците или стравот од одмазда, што може да
биде културно посредувано, најверојатно влијае и врз известувањето. Трето, испитаниците можеби нема да известуваат за настани што се сметаат за
нормативни. Во оваа насока, регионите во кои може да се очекува поголема
изложеност на трауми не мора да покажуваат поголема преваленца на трауматски настани. Четврто, прашањата за мерење на трауматските настани и
нивните меѓунационални разлики, вклучително и несоодветно формулирани
прашања, исто така може да влијаат врз точноста на извештаите.

Активност 2.3. Предвидувачи на трауматски настани
Најпрво, објаснете им на учесниците дека предвидувачи на трауматски настани, според емпириските истражувања, се: демографски карактеристики,
индивидуални фактори и социјални, контекстуални фактори. Следно, прикажете го слајдот П3 од Анекс 1 и поделете ги учесниците во 3 групи. Секоја
група ќе добие по една карактеристика од Материјал 1 од Анекс 2 што ќе
треба да ја прочита, да ја продискутира и да ги запише најважните нејзини
карактеристики.
Побарајте секоја група накусо да ги изложи карактеристиките што ги обработувала.

Активност 2.4. Последици од изложеност на траума
Активноста ја започнувате со прикажување на слајдот П4 од Анекс 1 објаснувајќи ја секоја последица поединечно. Им кажувате на учесниците дека
последиците од изложеноста на траума врз психолошкото здравје може да
бидат длабоки и вклучуваат:
1. Посттрауматско стресно растројство (ПТСР). Објаснете дека ризикот за
ПТСР варира во зависност од видот на трауматичниот настан. Најчести
причини за ПТСР се физичките напади, а особено силувањето и
сексуалниот напад. Студиите, исто така, сугерираат дека зачестеноста
на изложеност придонесува за ризик од ПТСР, така што изложеноста на
повеќе настани е поврзана со поголема распространетост на ПТСР.
2. Акутна реакција на стрес (АРС). Кажете им на учесниците дека
трауматските повреди се најчести причини за појава на АРС.
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3. Патолошко тагување (ПТ). Објаснете им на учесниците дека патолошко
тагување е растројство што се јавува кога нормалната тага по смртта на
саканиот станува патолошка, комплицирана тага.
4. Други состојби – иако другите нарушувања не се нужно предизвикани
од трауматски настани, епидемиолошките студии откриле дека
изложеноста на траума е поврзана со нарушувања на расположението
(мајор депресија, односно потешки форми на депресија, и дистимија,
односно нарушување на расположението), потоа анксиозни
нарушувања (панично растројство, агорафобија, социјална фобија,
специфична фобија), употреба на супстанции (злоупотреба на алкохол
и психоактивни супстанции, зависност од никотин) и антисоцијално
растројство на личноста.
Побарајте потврда дека учесниците ги разбираат последиците и навратете
се на објаснување ако не е доволно јасно.
Потоа раскажете им на учесниците за можните последици што траумата ги
има врз физичкото здравје, односно објаснете дека изложеноста на траума,
исто така, може да го зголеми ризикот од соматски неповолни здравствени состојби. Траумата во детството е поврзана со зголемен ризик од низа
здравствени исходи во возрасниот период, како што се зголемен ризик од
белодробни заболувања, пептичен улкус и артритични заболувања; сексуалната злоупотреба во детството е поврзана со зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања; а занемарувањето во детството е поврзано со зголемен ризик од дијабетес и автоимуни нарушувања. Искуствата од физичка и
сексуална злоупотреба во детството и адолесценцијата го зголемуваат ризикот од различни здравствени состојби кај возрасните, вклучувајќи миокарден
инфаркт, мозочен удар, хипертензија и дијабетес тип 2, а исто така и артритис, хронична болка, кардиоваскуларни заболувања, астма и рак.

Активност 2.5. Јавни здравствени перспективи за лекување
Прикажете го слајдот П5 од Анекс 1 и објаснете дека трауматските настани
се вообичаени појави во текот на целиот животен век, не се распределени
еднакво меѓу населението и можат да имаат големи последици за менталното и физичкото здравје, кои се пренесуваат низ генерациите. Постојат три
општи пристапи во третманот на траума, секој дефиниран со времето во однос на трауматскиот настан: примарна, секундарна и терцијарна превенција.
Објаснете им на учесниците дека стратегиите за примарна превенција имаат
за цел или да спречат настанување на трауматски настани или да спречат
развивање на растројства поврзани со траума. Општите пристапи вклучуваат
интервенции што ги менуваат ставовите и нормите околу потенцијално трауматичните настани за да ја намалат нивната прифатливост и инциденца.
Следно, објаснете дека за разлика од напорите на примарната превенција
за спречување траума и развој на растројства поврзани со траума, напорите
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на секундарната превенција се насочени кон рани случаи на нарушувања
пред да се појави значителен и/или хроничен морбидитет. Главниот аспект
на секундарната превенција се состои во точната идентификација на случаите. Откако ќе се идентификуваат случаите, би можеле да се применат
емпириски поддржани третмани за да се намали психопатологијата поврзана со траумата. До денес, неколку третмани се користат за намалување на
симптомите поврзани со траумата, вклучително и когнитивно-бихевиорална
терапија, продолжена изложеност и десензибилизација.
Понатаму, објаснете дека терцијарната превенција вклучува методи за намалување на негативното влијание на постоечките болести преку враќање
на функционирањето и намалување на компликациите поврзани со болеста.
Како и за секундарната превенција, главниот аспект на терцијарната превенција е идентификување на ПТСР, како и на други нарушувања поврзани
со траумата. Разликата е во тоа што таквите напори се однесуваат на идентификување на хронични случаи и случаи во кои симптомите поврзани со
траума можеби веќе придонеле за коморбидни состојби во врска со менталното здравје (на пример, злоупотреба на супстанции), појава на физички
здравствени проблеми (на пример, дебелина, главоболки од мигрена итн.) и
психосоцијална дисфункционалност (на пример, невработеност, проблеми
во меѓучовечките односи итн.).
Овде е важно да напоменете и дека откако ќе се идентификуваат случаите, стратегиите за терциерна превенција вклучуваат, исто така, третмани за
намалување на сериозноста на симптомите поврзани со траумата. Меѓутоа,
во некои случаи, при третманот на коморбидни состојби треба да се даде
приоритет на патологијата поврзана со траумата за да се врати нивото на
функционирање погодно за терапии на трауми. Слично на тоа, интервенциите насочени кон некое функционално оштетување – вклучително и стратегиите за родителство, терапијата за парови и обуката за работа – би можеле
да ги решат итните грижи кои ги спречуваат индивидуите да се соочат со
својата трауматска историја. И во овој случај соработката со практичари за
ментално здравје има суштинско значење за терцијарна превенција.

СЕСИЈА 3: ПРИСТАП ВО НАДМИНУВАЊЕ
НА ТРАУМАТСКИ ИСКУСТВА
Времетраење: 60 ми н ути

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П6 од Анекс 1 и материјал
1 и материјал 2 од Анекс 2.

Активност 3.1. Краток вовед во сесијата
Сесијата ја започнувате со краток вовед во теориите за траума. За таа цел го
користите слајдот П6 од Анекс 1.
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Потоа им објаснувате на учесниците дека кога лицата кои преживеале траума развиваат ПТСР, спомените за траумите се складираат на посебен начин,
а тоа го попречува поединецот во неговиот секојдневен живот. Психолошките теории предлагаат различни начини на кои може да се објаснат механизмите што доведуваат до развојот на ПТСР, природното закрепнување и
подобрувањето на симптомите за време на психотерапијата за ПТСР. Некои
теории се фокусираат на стравот како примарна емоционална мрежа, додека други сметаат дека емоциите како што се гневот, тагата и вината се еднакво важни. Некои теории ја нагласуваат улогата на негативните проценки на
трауматските настани или реакциите на стрес; други се фокусираат на улогата на различното претставување на трауматската меморија. Социјалната
перспектива е исто така важна, бидејќи трауматичните искуства се случуваат
во контекст на одговорите на другите и општествените гледишта за траумата, и тие влијаат и ги обликуваат симптомите на преживеаната траума. Еден
вообичаен концепт во психолошките теории за ПТСР е меморијата, при што
трауматските настани од минатото се паметат премногу добро и се забележува намалена концентрација при извршувањето на секојдневните задачи.
Ги прашувате учесниците дали горекажаното е доволно јасно и одговарате
на поставените прашања, доколку има потреба.

Активност 3.2. Работилница: Студии на случај
Учесниците ги делите во 4 групи и им го давате Материјал 2 од Анекс 2. Од
материјалот ќе прочитаат две теории и една студија на случај. Ќе им посочите
дека треба да ги прочитаат теориите, а потоа студијата на случај да ја разработат низ гледиштето на секоја од двете теории што им се дадени.
Секоја група ја повикувате да ги изложи теориите пред останатите учесници
и потоа да ја прочита студијата на случај со забелешките што ги имаат за
неа. Откако групата ќе презентира, задолжително дополнете ако нешто е
пропуштено и потоа повикајте ги останатите учесници да дополнат.

СЕСИЈА 4: ИМПЛИКАЦИИ ЗА КЛИНИЧКА ПРАКСА
Времетраење: 90 ми н ут и

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П7, П8, П9, П10, П11, П12,
П13 oд Анекс 1 и материјал 3, материјал 4, материјал 5 и материјал
6 од Анекс 2.
Сесијата ќе придонесе учесниците да се стекнат со знаења и насоки за постапување со клиенти кои се соочуваат со последици од трауматски настан.
Доближете им ги на учесниците пристапите кои се објаснети подолу во поединечните активности, а подетално разработете ги низ студијата на случај.
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Активност 4.1. Посттрауматски импликации
За оваа активност користете го слајдот П7 од Анекс 1. Објаснете ги посттрауматското стресно растројство и пристапот за работа, како и импликациите
врз општеството.
Објаснете им на учесниците дека ефектите на ПТСР врз физичкото здравје
имаат импликации за клиничката пракса. Холистичкиот пристап кон грижата,
фокусиран на пациентот, бара од давателите на услуги за ментално здравје
да ги решат проблемите со физичкото здравје, особено ако тие проблеми
го попречуваат придржувањето кон третманот или одговорот на третманот.
Едно од истражувањата на оваа тема ја нагласува важноста на психоедукацијата за да им помогне на клиентите да разберат како симптомите поврзани
со траумата може да бидат поврзани со нивните физички проблеми и како
решавањето на физичките и менталните здравствени проблеми може да го
подобри закрепнувањето.
Следно, објаснете ги импликациите врз општеството, односно објаснете
дека зголемениот ризик од лошо здравје поврзан со изложеност на трауматски настани има важни импликации врз целото општеството. Здравствените придобивки од намалувањето на ризикот од изложувања што можат да
се спречат, како што се физички несреќи и сексуален напад, се очигледни.
Меѓутоа, би можело да има важни здравствени придобивки за популацијата од спречување на посттрауматска симптоматологија со прекинување на
каскадата на биолошки, психолошки, бихевиорални промени што можат
да се појават кога трауматизираниот поединец не успева да закрепне. Исто
така, би можело да има важни парични придобивки од превенцијата, имајќи
предвид дека ПТСР е поврзан со зголемени финансиски трошоци.

Активност 4.2. Пристап кон лекување
Прикажете го слајдот П8 од Анекс 1. Нагласете дека психотерапијата и раната интервенција имаат исклучителна важност во третманот на траума.
Во врска со психотерапијата, објаснете дека личните, социјалните и економските трошоци за ПТСР стимулираа огромни напори во изминатите неколку
децении да се развијат подобри стратегии за намалување на негативните
психолошки ефекти од траума. Голем дел од оваа енергија е посветен на
развивање стратегии за рана интервенција. Под рана интервенција подразбираме интервенции што се спроведуваат во почетните часови, денови или
недели по изложеностa на траума. Целите на овие пристапи се варијабилно
да се намали акутниот стрес или да се постигне секундарна превенција за да
се избегне последователното ПТСР.
Следно, дајте им на учесниците лист со Материјал 6 од Анекс 2, со цел да го
прочитаат. Откако ќе го прочитаат прашајте ги дали материјалот е доволно
јасен и доколку има прашања, одговорете ги.
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Пред да ја поставите когнитивно-бихевиоралната терапија како успешна во
третманот на траума, прашајте ги учесниците за нивните предзнаења на овој
третман. Побарајте од нив да направат поврзување зошто токму овој пристап
е ефикасен во ПТСР.

Активност 4.3. Когнитивно-бихевиорална
терапија фокусирана на траума
Обработката на овој пристап ќе им помогне на учесниците да ги структурираат чекорите во третманот на траума. Користете го слајдот П9 од Анекс 1.
Објаснете им на учесниците дека првиот третман на ПТСР се несомнено терапии базирани врз изложеност, кои се одразуваат во меѓународните упатства
за третмани. Тука е важно да кажете дека раната интервенција по траумата
главно ги редуцираше стандардните когнитивно-бихевиорални пристапи со
тоа што ги скрати на пет или шест сесии, а ја задржа основната содржина.
Клучната заедничка карактеристика на овие пристапи е тоа што тие обично
имаат изложеност фокусирана на траумата како центар на третманот. Терапијата обично започнува со психоедукација за одговорите на траумата,
а потоа се осврнува на управување со вознемиреност, изложеност и когнитивно преструктуирање. Техниките за управување со анксиозност имаат за
цел да ја намалат вознемиреноста преку различни пристапи, вклучително и
вештини за правилно дишење или релаксација, или зборување за себе. Терапијата обично посветува најголемо внимание на продолжената изложеност, која вклучува и имагинарна и ин виво, односно реална изложеност. За
време на имагинарното изложување, од пациентот се бара живописно да го
замисли своето трауматско искуство подолго време, обично најмалку 30 минути. Објаснете им на учесниците дека при ваквиот тип терапија терапевтот
бара од пациентот да го опише своето трауматско искуство на начин што
ги нагласува сите сензорни, когнитивни и афективни детали. Изложеноста
ин виво вклучува степенување на изложеноста на страшни и избегнати ситуации во кои од пациентот се бара да остане во непосредна близина на
страшните потсетници за траумата; ова започнува со минимално страшни,
а потоа се зголемува до пострашни ситуации. Се смета дека овој пристап е
ефективен преку голем број механизми, вклучувајќи исклучување на првично условените одговори на стравот, интеграција на корективни информации
и самосовладување преку управување со самата изложеност. Когнитивното
преструктуирање обично се спроведува по изложување и идентификување
на доказите за неприспособливи автоматски мисли за траумата, личноста и
нејзината иднина. Овој пристап е базиран врз многу работи што покажуваат
дека претерано негативните проценки во акутниот период по траумата се
силно предвидувачки за последователното ПТСР.
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Активност 4.4. Работилница: Студија на случај со примена на
рамката и чекорите од когнитивно-бихевиоралната терапија
Поделете му на секој учесник примерок од Материјал 3 од Анекс 2. Во него
се содржи првиот дел од студијата на случај. Побарајте да го прочитаат и да
дадат свои коментари од гледиште на бихевиорално-когнитивниот пристап,
односно отворете дискусија за чекорите кои би се примениле и интервенциите што тие сметаат дека се најзначајни.
Потоа споделете го слајдот П10 од Анекс 1 и претставете ги рамката и чекорите во когнитивно-бихевиоралната терапија и отворете дискусија за студијата на случај поврзувајќи ја со оваа терапија. Побарајте од учесниците да
ги споделуваат своите забелешки и размислувања за случајот, тековно како
што ќе зборувате вие за нив.
На оваа тема објаснете дека најлошите моменти од траумата се слабо обработени во меморијата, односно несоодветно интегрирани во нивниот контекст (и во рамките на настанот и во контекст на претходните и следните
искуства/информации). Ова доведува до тоа луѓето со ПТСР да се сеќаваат
на траумата на неповрзан начин. Иако се сеќаваат на најлошите моменти,
можеби им е тешко да пристапат до други информации што би можеле да
ги поправат впечатоците што ги имале или предвидувањата што ги направиле во тоа време. Сеќавањето за овие моменти не е ажурирана со она што
лицето го знае сега. Поради тоа, заканата што ја доживеале во овие моменти повторно се доживува како да се случува токму сега, а не како спомен
од минатото. Истражувачите забележуваат дека спомени од траумата лесно
се активираат во ПТСР со сензорни знаци кои перцептивно се поклопуваат
со оние што се случиле за време на траумата, на пример, сличен звук, боја,
мирис, форма, движење или телесна сензација. Со други зборови, доколку
лицето кое преживеало траума во нова, неутрална ситуација се сретне со
одреден знак кој бил присутен за време на случувањето на траумата (боја,
звук, сензација, мирис и сл.), тоа силно се вознемирува, односно се чувствува
на сличен или на ист начин како што се чувствувало во моментот кога ја доживеало траумата.
Вообичаените примери вклучуваат избегнување на потсетници за траумата,
потиснување на спомените за траумата, прекумерни мерки на претпазливост
(безбедносни однесувања), употреба на супстанции.
Една од основните идеи на когнитивната терапија е дека симптомите и однесувањето на пациентите имаат смисла ако се разбере како тие се перципираат себеси и светот и што прават од него. Терапевтите треба да „влезат
во главата на пациентот“ (т.е. да разберат како пациентите го перципираат и
толкуваат светот околу нив, што мислат за себе и кои верувања го мотивираат нивното однесување) пред да започнат со процесот на промена на овие
сознанија. Когнитивната терапија е третман насочен кон промена на мисловните процеси. Во когнитивната терапија за ПТСР, когнитивниот модел
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ни служи како рамка за индивидуализирана формулација на проблемите и
третманот на пациентот.
Важно е да објасните дека овој модел сугерира три цели за лекување кон
коишто е насочен третманот:
 Да се изменат прекумерно негативните проценки на траумата и нејзините
последици. Многу од моменталните симптоми на клиентот се предизвикани од проблеми во сеќавањето на траумата. Терапијата ќе му помогне на
клиентот да го добие сеќавањето во форма каде што е сега, а не какво
што било во минатото. Споменот на траумата и она што се случило влијае
врз сегашниот поглед на клиентот за себе и за светот. Клиентот согледува
закана; закана од надворешниот свет, закана за погледот кон себе, или и
двете. Во терапијата, терапевтот и клиентот разговараат дали овие заклучоци се вистински приказ на реалноста и ќе ја земат предвид можноста
траумата да ја обои нивната перцепција за реалноста.
 Да се намали повторното доживување со елаборација на спомените за
траумите и дискриминација на предизвикувачи.
 Да се намалат однесувањата и когнитивните стратегии кои го одржуваат
чувството за тековна закана. Некои од стратегиите што клиентот ги користел досега за контрола на симптомите и заканата се разбирливи, но се
контрапродуктивни и го одржуваат проблемот. Во терапијата клиентот ќе
експериментира со замена на овие стратегии со други однесувања кои би
можеле да бидат покорисни.
Секоја сесија за третман содржи дискусија за тоа што може да направи клиентот за да си го врати животот и се договараат соодветните домашни задачи.
Во првата сесија се воведува образложението за овие задачи. Ако клиентот
изгубил голем дел од својот поранешен живот поради траумата, најдобро е
да се повикате на „обновување на животот“. Терапевтот се фокусира на целите на третманот на клиентот, кои обично вклучуваат подобрување на неговата
способност за работа и способноста да има задоволувачки односи. Првичната
дискусија има за цел да ги одреди областите во кои клиентите би сакале да си
го вратат животот и да се договорат за остварлив прв чекор во една од овие области, по што се договара првата домашна задача. Оваа интервенција помага
да се воспостави надеж дека терапијата ќе му помогне на клиентот да се врати
на вистинскиот пат. Исто така, корисно е за терапевтот да добие претстава за
животот и личноста на клиентот пред траумата, за да може да ги изгради неговите претходни силни страни и интереси.
При когнитивно-бихевиоралната терапија обично се изведуваат до 12 неделни
сесии кои траат помеѓу 60 и 90 минути. Просечниот број на сесии е околу 10.
Забележете дека во сесиите што вклучуваат работа на траумата, како што се
заживување на имагинацијата, средување на сеќавањата или посета на самото
место, терапевтот треба да дозволи доволно време за обработка на меморијата. Пред да замине дома, на клиентот му треба доволно време да се сврти по80
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вторно кон моменталната реалност и понатамошните планови за тој ден. Овие
сесии обично би траеле околу 90 минути.

Активност 4.5. Работилница: Студија на случај
со употреба на проценка
Понатаму, повторно поделете им на учесниците листови од Материјал 4 од
Анекс 2 во кој се содржи вториот дел од студијата на случај. Кажете им на
учесниците дека секој учесник треба да го прочита материјалот и да ги подвлече важните интервенции и чекори кои смета дека е потребно да ги содржи
терапијата, како и проценките за тоа што може да се очекува во иднина со
клиентката.
Потоа повикајте ги на интерактивност сите учесници со нивните забелешки.
Поставете го слајдот П11 од Анекс 1 со проценките на: руминација и грижи,
безбедносни однесувања и повлекување од општествениот живот и други активности, и потоа дискутирајте за оние кои учесниците ги имаат поврзувајќи ги
со оние кои се опишани од вас.
Дајте им на учесниците повторно да ја прочитаат студијата на случај од Материјал 4 од Анекс 2 (првиот и вториот дел) и дискутирајте за проценки и спомени
од повторени трауми како што е наведено подолу.

Проценки
Дискутирајте за тоа дека Ина се обвинува себеси дека не може да го спаси
семејството. Верува дека неуспехот е стопроцентен и дека семејството трајно
ќе страда и никогаш повеќе нема да се чувствува блиска со своите деца како
порано. Верува дека нејзините деца се во опасност да бидат повредени или
нападнати (90 %). Верува дека никогаш нема да може повторно да се дружи и
комуницира со нив (70 %).

Спомени од
повторени трауми
Разговарајте за главните симптоми на повторното доживување, кои вклучуваат
слика што ја доживува Ина секојдневно. Првиот симптом е појавување на слика
од сопругот како ѝ вика. За Ина, оваа слика значеше дека е неуспешна, неспособна, бидејќи не може да му се спротивстави. Исто така, значеше дека таа е
одговорна за трајното страдање на децата, бидејќи тие никогаш повеќе нема да
се чувствуваат среќни со родителите. Ина забележала дека наметливите слики
и физички симптоми понекогаш се активираат кога ќе го види сопругот подналутен, замислен.

Одржување на однесување
и когнитивни стратегии
Водејќи се од П11 од Анекс 1, може да се увидат неколку однесувања и когнитивни стратегии кои придонесуваат за одржување на симптомите. Дискутирајте
ги со учесниците според примерите подолу:
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 Руминација и грижи (на пример, Ина размислуваше, понекогаш со часови,
за тоа што треба да направи поинаку за да ја промени ситуацијата, што ќе
се случи со семејството).
 Безбедносни однесувања – избегнувања контакт со сопругот. (Ина презема многу непотребни мерки на претпазливост за да го заштити своето
семејство. Постојано ги придружува децата, често им се јавува.)
 Повлекување од општествениот живот и други активности. (Ги намалила
контактите со своите колеги и пријатели. Се откажала и од други активности во кои уживала, како што е трчањето.)

Активност 4.6. Интервенции и чекори во терапијата
Повторно отворете дискусија со учесниците за интервенциите што ги препознале во студијата на случај од Материјал 4, Анекс 2. Поставете го слајдот П12
од Анекс 1 и повикувајте ги учесниците на споделување свое мислење за секоја
од нив.
Откако учесниците ќе споделат мислење, споредете дали се совпаѓа со примерите дадени подолу:
1. Нормализација на симптомите (на пример, „Кошмарите се знак дека се активира меморијата на траумата. Заедничкото работење на сеќавањето од
траумата ќе помогне да се процесира и да се остави во минатото, што ќе
помогне да се намалат кошмарите“), информации за природа на спомени
од траумата (на пример, „Спомените за траумите честопати се чувствуваат
како да се случуваат сега и ви даваат чувство дека постои непосредна опасност“), и воведување на пристапот за враќање на вашите животни задачи.
Примери за задачите што ќе ги заврши во текот на терапијата вклучуваат: (а)
разговор со сопругот за тоа како се чувствува кога ѝ се обраќа со негативности за неа, што очекува од него и што самата ќе промени; (б) гледа серија
со децата и почесто разговара за нивните чувства; (в) поканување на пријатели дома, одење со колеги на кафе; (г) посетување курс за компјутери; (д)
трчање во добротворна трка. Овие активности се од помош да се намали
уверувањето во проценките дека не закрепнува и да ја зголеми надежта
дека ќе може да води помалку ограничен живот и дека ќе биде посреќна.
2. „Јас сум неуспех.“ Бидејќи верувањето на Ина дека е неуспешна произлегува од кавгата со сопругот за време на траумата, се користеше процедурата
за ажурирање на спомените за трауми. Ина помина низ настанот во замисленото преживување и идентификуваше две релевантни жешки точки што
одговараат на нејзините наметливи спомени.
3. За да се идентификуваат ажурирачките информации, напишана е приказната за настанот и внимателно е разгледано што се случило, при што е дојдено до согласност дека нема нејзина вина и одговорност за сообраќајката.
4. За да се намали вознемиреноста поврзана со проценката за страдањата и
загубата на семејството, користени се слики од семејството и разговарано
е со секој член од семејството.
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5. Ина прави увид дека безбедносните однесувања доаѓаат од чувството на
закана. Експериментираше со тоа што ги остави децата да одат сами на
училиште и да се вратат дома самостојно, без да им се јавува во три дена од
неделата. Осозна дека вистинската веројатност децата да имаат несреќа не
е поверојатна сега отколку пред траумата и дека веројатноста е екстремно
мала. Заклучи дека фокусирањето на опасноста ја натерало да се чувствува
како опасноста да е непосредна и дека проверката ја држи напната и свртена кон мисли за несреќи, болести и смрт. Направена е мемориска работа
за намалување на искуството.
6. Разговараше повеќепати со сопругот. Се чувствуваше многу олеснето, бидејќи се чувствуваше посилно, помалку оптоварено со негативни сценарија.
7. и 8. Работа на одржување на однесување и когнитивни стратегии – преку дискусијата за предизвикувачите на пренагласување таа откри дека во текот на
денот вообичаен предизвикувач е да седи дома самa и да не прави ништо,
а ноќе да лежи во кревет кога ќе се разбуди. Се согласи дека кога ќе се
фати дека се подзамислува, ќе се потсети дека овој начин на размислување
не е од полза. Во текот на денот ќе направи враќање на една од нејзините
животни задачи.

Исход
На крајот на третманот, повремено сѐ уште се чувствуваше тажно, но по следење од 3 месеци впечатливо беше дека ги задржала придобивките од третманот и е функционална на семеен, професионален и социјален план.

Активност 4.7. Секундарни состојби по траума
Поставете го слајдот П13 од Анекс 1. Во овој дел ќе се задржите повеќе на
коморбидитетите и ќе им објасните на учесниците дека тие се појавуваат како
секундарна состојба.
Објаснете им на учесниците дека многу пациенти со ПТСР имаат коморбидни
состојби што треба да се решат во третманот. Депресијата, која е секундарна
за ПТСР, обично ќе биде успешно намалена со лекување на ПТСР. Меѓутоа, во
некои случаи депресијата може да стане толку тешка (ризик од самоубиство)
што бара итно внимание пред да започне третманот со ПТСР. Кај некои преживеани трауми (особено по повеќекратна траума), депресијата може да доминира во клиничката слика до тој степен што го прави третманот фокусиран на
траумата невозможен и бара првенствено лекување. Симптомите на депресија
најверојатно ќе го попречат третманот на ПТСР со тешка суицидална идеја,
екстремен недостиг на енергија, социјално повлекување, неактивност и слаба
концентрација. Како и во когнитивната терапија за депресија, првата цел во
третманот ќе биде доволно кревање на расположението на клиентот, така што
терапијата ќе започне, на пример, со активирање на однесувањето или антидепресивни лекови.
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Анксиозни нарушувања како што се агорафобија, опсесивно-компулсивно
растројство, генерализирано анксиозно растројство или социјалната анксиозност, може да бидат постоечки состојби или да се развијат како компликација
на ПТСР. Терапевтот треба да утврди дали на самото коморбидно анксиозно
растројство му е потребен третман. Ако е така, формулирањето на случајот и
планот за лекување ќе треба да го вклучат третманот и на ПТСР и на другите
анксиозни нарушувања. Не е секогаш лесно да се утврди во почетната проценка дали моделите на избегнување се дел од ПТСН на пациентот или дел од друго анксиозно растројство. Важно прашање е „Што е најлошото нешто што може
да се случи ако...?“ Во ПТСР грижата на пациентот обично би била друга траума
(„ќе ме нападнат повторно“, „ќе умрам во друга несреќа“). Други грижи укажуваат на други анксиозни нарушувања, на пример, панично растројство („ќе добијам срцев удар“, „ќе се онесвестам“) или социјална фобија („ќе се изложам“,
„ќе мислат дека сум чуден“). Исто така, често е тешко првично да се утврди дали
нападот на паника или силниот одговор на анксиозност во одредена ситуација
претставува симптом на повторно искуство (бидејќи пациентите обично не се
свесни за суптилните сензорни предизвикувачи на повторно доживување). Во
овие случаи потребна е тековна проценка на потребата за одделна работа на
другото анксиозно растројство како што напредува третманот.
Многу клиенти со ПТСР користат алкохол, канабис или други супстанции за да
ги затапат чувствата или да се одвлечат од спомените од траумата. Ова може
да вклучува обилно пушење или дури и консумирање на пијалаци со кофеин
во големи количини. Злоупотребата на супстанции не е контраиндикација за
лекување. Третманот на ПТСР ќе им помогне на клиентите да ја намалат употребата на супстанции. Терапевтот ќе треба да ја вклучи употребата на супстанцијата како одржувачко однесување во формулацијата на случајот и да ја
адресира заедно со другите фактори за одржување во целокупниот план за
лекување. Меѓутоа, ако се појави зависност од физичка супстанција (клиентот
има симптоми на повлекување, толеранција, а стекнувањето и консумирањето
на супстанциите одзема голем дел од животот на клиентот), обично е потребно
повлекување пред да може клиентот да има корист од третманот опишан овде.
Терапевтот ќе треба да ги едуцира клиентите за негативните ефекти на супстанцијата врз нивните симптоми (на пример, алкохолот може да му помогне
да заспие, но ќе доведе до повеќе будења ноќе и чувство на раздразливост и
емоции следниот ден; канабисот може да го натера да се чувствува повеќе нереално или попараноично; пушењето доведува до кратко олеснување, а потоа
и зголемена вознемиреност; кофеинот може да доведе до раздразливост, лош
сон и нарушена концентрација). Ако клиентот не се чувствува способен да ја
намали употребата на супстанции, третманот ќе треба прво да се насочи кон
зависноста.
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Дисоцијација
Пациентите со ПТСР се разликуваат во степенот до кој се активираат кај нив
спомени од траумата. Некои се чувствуваат нереално, се чувствуваат вкочането
или имаат „вонтелесни“ искуства, но остануваат свесни за моменталната околина. Терапевтските интервенции за оваа поблага форма на дисоцијација вклучуваат нормализирање на искуството како вообичаен одговор на траума.
Но пациентите може и целосно да ја изгубат свеста за моменталната реалност
и да се чувствуваат и да се однесуваат како траумата да се повторува. Оваа
тешка форма на дисоцијација може да вклучува значителен ризик за себе и
за другите и треба внимателно да се процени. Треба да се договорат мерки
на претпазливост што го минимизираат ризикот за себе и за другите, доколку
се наведени, на пример, преку разговор со членовите на семејството за тоа
како да се забележи дисоцијацијата и како да се врати вниманието на клиентот
во сегашноста. За некои клиенти, на пример, за преживеаните од продолжена
сексуална злоупотреба, може да биде корисна обуката за стратегии за регулирање на емоциите пред да започне работата на меморијата на траумата.

Активност 4.8. Заклучок со терапевтски пристап
Сесијата ја затворате со заклучок кој ги обединува сите претходно споменати
интервенции и пристапи, со пристапот што терапевтот го има со клиентот, како
и терапевтскиот сојуз што го гради со него.
Поставете го слајдот П14 од Анекс 1. Побарајте од учесниците да се вклучат со
свое размислување или споделување искуство.
По споделувањето, дајте им на учесниците лист со Материјал 5 од Анекс 2,
доколку сакаат по избор да прочитаат подетално за терапевтскиот сојуз, карактеристиките на клиентот и карактеристиките на терапевтот.
Како и да е, малку е веројатно дека еден единствен пристап за лекување ќе обезбеди оптимален исход за секој поединечен клиент. Важна цел е да се најдат
стратегии за оптимална грижа за секој поединец.
Третманите мора да се приспособат на проблемите поврзани со возраста.

СЕСИЈА 5: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 10 ми н ути

Активност 5.1. Евалуација
Поделете им на учесниците по еден примерок од листот за евалуација што
ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот. Им се заблагодарувате за учеството и напоменувате
логистички и технички детали, доколку има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на изучување:
Запознавање со поимот траума, трауматски настан;
Сензибилизирање за справување во работа со лица кои имаат ПТСР;
Стекнување знаења за последиците од преживеан трауматски настан;
Стекнување техники за работа со клиенти со ПТСР;
Запознавање со различни пристапи за лекување;
Стекнување знаења за конгнитивно-бихевиоралниот пристап во надминување на
траума;
 Сензибилизирање за спроведување процес преку когнитивно-бихевиорален
пристап во работа со клиенти со ПТСР;
 Запознавање со коморбидитети од трауматски настан.







П2
Фактори за меѓунационални разлики во стапките на трауматски настани
 Зони со висок конфликт;
 Културна варијација во прифатливоста на пријавување на трауматски настан;
 Подготвеност на испитаниците за известување за настани кои се сметаат за
нормативни;
 Скали за мерење на факторите на разлики и концепт на истражувањата (Етонсон
и сор. 2008; Чан и сор. 2013; де Јонг и сор. 2001).

П3
Три категории на предвидувачи на трауматски настани се документирани во епидемиолошките студии:
 демографски карактеристики,
 индивидуални фактори и
 социјални, контекстуални фактори.

П4
Можни последици од изложеност на траума врз психолошкото здравје:





длабоки, кои вклучуваат посттрауматско стресно растројство (ПТСР),
акутна реакција на стрес (АРС),
патолошко тагување (ПТ) и
други состојби.
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П5
Општи пристапи во третман на траума, секој дефиниран со времето во однос на трауматскиот настан:
 примарна,
 секундарна и
 терцијарна превенција.

П6
Психолошки теории
 Предлагаат различни начини на кои може да се објаснат механизмите во основата
на развојот на ПТСР, природното закрепнување и подобрувањето на симптомите
за време на психотерапијата за ПТСР.

П7
Посттрауматски импликации
 ПТСР,
 импликации врз физичкото здравје,
 импликации за општеството.

П8
Пристап кон лекување
 Психотерапија

Æ

развивање стратегии за намалување на негативните психолошки ефекти од
траума;

 Рана интевенција

Æ

ублажување на реакциите на акутен стрес што се појавуваат на местото на
настанот и веднаш потоа и ќе ги елиминираат, или барем ќе ги инхибираат
одложените стресни реакции;

Æ

предложени стратегии за обезбедување безбедност, информации,
емоционална поддршка и пристап до услуги, зголемување на очекуваното
закрепнување, поттикнување користење социјална поддршка и
промовирање грижа за себе.
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П9
Когнитивно-бихевиорална терапија
 Намалување на вознемиреноста преку различни техники, вклучително и вештини
за правилно дишење или релаксација или зборување за себе;
 Продолжената изложеност вклучува и имагинарна и ин виво експозиција;
 Од пациентот се бара живописно да го замислува своето трауматско искуство
подолго време, обично најмалку 30 минути;
 Раскажување на трауматското искуство на начин што ги нагласува сите сензорни,
когнитивни и афективни детали. Да остане во непосредна близина на страшните
потсетници за траумата. Ова започнува со минимално страшни ситуации, а потоа
се зголемува до пострашни ситуации;
 Ослободување од првично условените одговори на стравот, интеграција на
корективни информации и самосовладување преку управување со самата
изложеност.

П10
П10.1.
Рамка и чекори во когнитивно-бихевиоралната терапија
 Цели:

Æ

Да се изменат прекумерно негативните проценки на траумата и нејзините
последици;

Æ

Да се намали повторното доживување со елаборација на спомените за
траумата и дискриминација на нејзините предизвикувачи;

Æ

Да се намалат однесувањата и когнитивните стратегии кои го одржуваат
чувството за тековна закана.

П10.2.
 Чекори:
1. Клиентот да ја добие меморијата во форма каде што траумата повеќе не се појавува како несакан спомен, туку се чувствува како неутрален спомен од минатото;
2. Согледување на закана, закана од надворешниот свет, закана за сопствениот
поглед кон себе, или и двете;
3. Експериментирање со замена на негативните стратегии со други однесувања
кои би можеле да бидат покорисни;
4. Утврдување на областите каде што клиентите би сакале да си го вратат животот
и да се договорат за остварлив прв чекор во една од овие области, а првата домашна задача е договорена.
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П11
Проценка
 Руминација и грижи;
 Безбедносни однесувања;
 Повлекување од општествениот живот и други активности.

П12
Интервенции
 Нормализација на симптомите;
 Процедура за ажурирање на спомените за трауми;
 Пишување приказна за настанот и внимателно разгледање на тоа што се случило;
 Користење слики и дијалог со присутните во трауматскиот настан;
 Анализа на безбедносните однесувања, мемориска работа за намалување на
искуството;
 Дијалози за помало оптоварување со негативни сценарија;
 Работа на одржување на однесувањето и когнитивни стратегии;
 Дискусија за предизвикувачите на пренагласување.

П13
Секундарни состојби по трауматско искуство:
 Коморбидитет;
 Депресија;
 Анксиозни нарушувања;
 Панични напади;
 Употреба на психоактивни супстанции;
 Дисоцијација.

П14
Позитивен терапевтски сојуз
 Неопходен и во интеракциите помеѓу клиентот и терапевтот:

Æ

почитување и разбирање на терапевтот за искуството на клиентот, врамувањето,
чувството на топлина и љубезност што произлегува од терапевтот.

 Карактеристики на терапевтот:

Æ

Насочен и фокусиран, посветен, внимателен, ненаметлив, трепелив, стручен,
емпатичен, флексибилен, добар одржувач на контролата во сесијата итн.
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АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНТЕРАКТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ

Материјал 1
Прва група:
Демографски карактеристики
Демографската варијација во изложеноста на траума делумно зависи од природата на трауматскиот настан. Некои трауматски настани, по дефиниција, се ограничени на специфични фази од животниот век. На пример, разни трауматски настани наведуваат дека
жртвата е малолетна, како што е физичката, сексуалната и емоционалната злоупотреба на детето, и затоа се јавуваат само во детството и адолесценцијата. На другиот крај од спектарот, злоупотребата
на стари лица – вклучувајќи физичка злоупотреба, занемарување и
експлоатација од страна на старателите – е по дефиниција карактеристична за лица на 65 години и постари. За трауматски настани
што можат да се појават во кој било момент во текот на животот,
изложеноста генерално се намалува со возраста. Во Анкетата за
траума во областа Детроит, во 1996 година, на пример, во која биле
испитани возрасни лица до 45 години, изложеноста на насилство,
повреди и трауми на близок пријател или член на семејството достигнува врв на возраст од 16 до 20 години. Спротивно на тоа, истата студија покажува дека неочекуваната смрт на некој близок е
најчеста на возраст меѓу 40 и 45 години.
Мажите се подложни на зголемен ризик од изложеност на трауми,
и единечни и кумулативни настани, во споредба со жените. Меѓутоа, родовите разлики зависат од специфичните карактеристики на
трауматските настани. Една епидемиолошка студија во Мексико, на
пример, откри разлики во половите според видот на траума (жените пријавиле повеќе сексуални напади, додека мажите повеќе физички напади), времето на траума (жените пријавиле повеќе трауми
во детството, додека мажите пријавиле повеќе трауми во адолесценцијата и зрелоста), и контекстот на врската (жените пријавиле
повеќе интимно, партнерско и семејно насилство, додека мажите
пријавиле повеќе насилство извршено од пријатели, познајници и
странци).
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Втора група:
Индивидуални карактеристики
Проспективните студии на деца во рана зрелост идентификуваат
неколку рани фактори на ризик – вклучувајќи агресивни и асоцијални однесувања, хиперактивност, темперамент и понизок коефициент на интелигенција – за подоцнежни трауми, особено физички,
емоционални или сексуални напади. Една лонгитудинална студија
во Нов Зеланд открива дека присуството на какви било малолетнички психијатриски нарушувања (вклучувајќи анксиозност, депресија,
проблеми во однесувањето и нарушувања на вниманието), но не и
малтретирање во детството, е значаен предвидувач на изложеност
на трауми во раната зрелост.
Други проспективни студии ја испитуваа улогата на психолошките
симптоми на возрасните во предвидување на последователна изложеност на траума и сугерираат дека симптомите на ПТСР укажуваат
на силување, додека депресијата и употребата на дрога укажуваат
на физички напад. Спротивно на тоа, во група германски адолесценти и млади возрасни, анксиозните нарушувања и употребата на
дрога се значајно поврзани со физички напад и сексуална траума,
додека депресијата и употребата на алкохол и никотин не се.
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Трета група:
Социодемографски карактеристики
Има студии кои покажуваат дека приходот и образованието се негативно поврзани со изложеноста на трауматски настани. Мексиканската епидемиолошка студија покажува дека пониското образование и понискиот приход го зголемуваат ризикот за некои трауми
(сексуален и физички напад), а го намалуваат ризикот за други (несреќи, закани со оружје). Студиите спроведени во САД сугерираат
дека стапките на физичко насилство се повисоки во урбаните, наспроти во приградските области.
Во заедниците, семејната средина е важен фактор во одредувањето на ризикот. Адолесцентите чии родители имаат пониско образование или кои живеат само со еден биолошки родител имаат повисоки стапки на изложеност на трауми од нивните врсници. Психолошките растројства на родителите, вклучувајќи посттрауматски
стрес и злоупотреба на дрога, исто така го зголемуваат ризикот.
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Материјал 2:
Прва група:
Психолошки и социјални теории за траума
Психолошките теории се развиени за да објаснат зошто некои преживеани од трауми развиваат ПТСР, а други не. Овие теории се
обидуваат да доловат што се случува на ниво на личните искуства,
во однос на мислите, меморијата, емоциите, однесувањето и основните процеси за кои личноста не е свесна. Симптомите на ПТСР
вклучуваат повторливи и несакани спомени за траумата, флешбекови што предизвикуваат лицето да се чувствува како повторно да
ја доживува траумата, неспособност да се потсети на клучните карактеристики на траумата и нарушена концентрација. Бидејќи овие
симптоми се поврзани со функционирањето на меморијата и начинот на кој се обработува траумата, ПТСР е наречено нарушување на
меморијата од различни теоретичари. Психотерапиите фокусирани
на трауми, исто така, може да се наречат психотерапија фокусирана на меморијата за ПТСР, бидејќи клиентот и терапевтот работат
со меморијата на траумата.
Теории за условување на стравот
Сеопфатната идеја на овие теории е дека трауматскиот настан се
складира на начин што го попречува закрепнувањето на лицето од
траумата и од ПТСР. Ова, на пример, може да биде очигледно во
сеќавањата на траумата што го спречува лицето да ги извршува своите секојдневни обврски. Лицето има живописни кошмари од кои
се буди, поради што го нема потребниот минимум квалитетен сон.
Во основната верзија на овие теории, претпоставени се 2 процеса
кои може да доведат до ПТСР по доживеан трауматски настан:
 Двофакторната теорија претпоставува дека овие процеси играат улога во сите анксиозни нарушувања, а дополнително е разработена и за ПТСР. Според оваа теорија, претходно неутралните
дразби присутни во времето на трауматскиот настан (наречени
условени дразби) стануваат предизвикувачи на симптоми преку
нивното спојување со траумата (безусловен стимул). Кога некое
лице повторно ќе наиде на условена дразба (слична или иста
на таа што била присутна за време на трауматскиот настан), тоа
ќе предизвика спомен. Процесот на справување првично вклучува избегнување да се размислува или да се потсетува на трауматичниот настан, бидејќи тој спомен е болен и предизвикува
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вознемиреност и напнатост. Меѓутоа, таквото избегнување ќе го
направи лицето уште повознемирено и напнато да размислува
за трауматичниот настан во иднина и на тој начин долгорочно ќе
ги зголеми одговорите на стравот.
 Теоријата на Ланг претпоставува дека застрашувачките настани
се чуваат во поширока когнитивна рамка. Мемориските мрежи
функционираат како еден вид прототипови за препознавање и
справување со значајни ситуации, како три вида информации:
стимулативни информации за траумата, како што се глетки и звуци, информации за емоционалната и физиолошката реакција на
настанот (емоциите кои биле присутни за време на настанот) и
значајни информации (кои било информации што потсетуваат
на настанот). Овие јазли се меѓусебно поврзани, па ако лицето
наиде на еден вид информации што припаѓаат на трауматскиот
настан, другите видови информации би се активирале автоматски. Штом ќе се активираат доволно елементи на мрежата, целата мрежа на страв се активира заедно со субјективното искуство
и соодветните однесувања. ПТСР тогаш може да се објасни како
трајно активирање на стравотната мрежа поради многу тесните
врски во неа и многу силните емоционални и физиолошки реакции.
 Теоријата за емоционална обработка се базира врз овие принципи, но нагласува дека прикажувањето на трауматските настани во меморијата е различно од она на „нормалните“ настани.
Претпоставка на оваа теорија е дека трауматичните настани ги
нарушуваат основните концепти за безбедност што ги имаат
луѓето. Централен концепт во оваа теорија е стравот, когнитивниот приказ на стравот што вклучува и емоционални реакции и
постојана увереност за закани во околината. Се претпоставува
дека активирањето на еден елемент (местото на трауматскиот
настан) автоматски и селективно ќе предизвика страв и бихевиорални и физиолошки одговори (како потење и срцебиење) кои
самите по себе се застрашувачки. Лицето со ПТСР ќе го забележи ова активирање во смисла на информации за трауматско
искуство, што ќе доведе до непријатни физички сензации. Во теориите акцентот е ставен и на верувања присутни пред, за време
и после траумата, што може да доведе до негативно оценување
на реакциите на траумата и влошување на чувството на неспособност или чувство на голема опасност. Спонтаното закрепнување од траумата во овој случај би значело дека оваа страшна
меморија ќе биде интегрирана со остатокот од сеќавањата на
една личност, и притоа премногу силните реакции треба да бидат ослабени.
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Траумата како социјален процес
Во случај на социјална траума, концептот добива етичка димензија
критикувајќи ја замената на општествената одговорност со индивидуална психопатологија со помош на нашиот сегашен дијагностички пристап. Но дури и независно од рамката на социјална траума
во која е развиен овој концепт, важно е да се запамети дека процесот на трауматизација не завршува кога ќе заврши фазата на акутна
траума. Сите подоцнежни искуства во меѓучовечки контексти – било
да се на приватно или општествено ниво, со клинички или правни
случаи – не треба да се одвојуваат од процесот на траума. Како другите се однесуваат во однос на трауматичниот настан, посттрауматските симптоми или промените на личноста – сето тоа може да биде
исто толку значајно за индивидуата како и самата траума.
Студија на случај
Една жена преживеала физички напад од сопругот во авион, со давење. Стоеле во последниот ред, каде што другите патници не можеле да ги видат, па поради тоа никој не реагирал на неговото однесување. Оттогаш таа многу се плаши повторно да лета. Меѓутоа
летањето е неопходно за нејзината работа и таа се обидувала да
го надмине стравот. Но ја фатило паника во моментот кога вратите се затвориле за полетување и итно побарала да излезе. Таа
разговарала со стјуардесите, кои ѝ кажале дека и ним би им било
многу страв во таква ситуација. Ова го зголемило нејзиниот страв.
Повторното изложување на сеќавањето за она што се случило и повторното фокусирање на деталите за најлошите моменти од несреќата во кои мислела дека ќе умре, ја намалиле вознемиреноста
што ја предизвикала оваа меморија кај неа и ѝ помогнале да го надмине стравот од влегување во авион. Таа забележала дека паничните реакции стивнуваат по полетувањето и по слетувањето.
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Втора група:
Теорија за двојно претставување
Теоријата за двојна застапеност на ПТСР претпоставува дека првичните враќања што ги доживуваат пациентите со ПТСР се последица на зголеменото кодирање на одредени аспекти на трауматскиот настан, наречени претстави, близу до сензација (С-повторувања),
кои можат автоматски да се активираат со предизвикувачи со кои се
среќава лицето. Ова објаснува зошто индивидуа со ПТСР со повремени прободувања со нож се чувствува како траумата да се случува
во сегашноста, бидејќи меморијата е првенствено сетилна и нема
просторен и временски контекст. Ова претставување на меморијата
содржи информации кои сѐ уште не се обработени од повисоките
когнитивни функции, но се состојат од информации што доаѓаат од
пониските перцептивни процеси и директните автономни и сензомоторни одговори на личноста. Информациите се тесно и директно
поврзани со самиот трауматски настан и со силните емоционални
реакции на личноста кога се случил. Во случај на преживеаниот инцидент со прободување, овие спомени, на пример, би биле многу поврзани со болка во местото каде што ножот еднаш влегол во телото
на преживеаниот. Покрај тоа, моделот претпоставува дека постои
нарушено кодирање на материјалот во паралелни контекстуализирани претстави поради личните значења, импликации и последици
од трауматскиот настан, а направена е поврзаност со претходните
и други искуства кои се присутни во автобиографската меморија.
Преземањето материјал од контекстуализираните претстави може
да биде резултат на свесна стратегија за пребарување („каде бев во
моментот на инцидентот со прободување, и со кого?“), но исто така
и автоматски да се активира со знаци кои го потсетуваат лицето на
инцидентот. Бидејќи вниманието е многу фокусирано на опасноста
и преживувањето во случај на трауматски настан и бидејќи тоа се
совпаѓа со голема возбуда, содржината на контекстуализираните
претстави е ограничена.
Според оваа теорија, формата на измислена изложеност ги намалува симптомите на повторно доживување, а техниките на когнитивното преструктуирање ги засегаат верувањата што личноста ги
има за себе и за светот. Кога преживеаниот намерно го задржува
вниманието на содржината и повеќе не се обидува да ја избегне,
се претпоставува дека информациите што се присутни се повторно кодирани. Така лицата кои биле изложени на трауматски настан
можат да ја остават својата меморија во минатото и да препознаат дека заканата повеќе не е присутна. Ова ги намалува првичните
кошмари и повторувачките трауматски слики во меморијата и со тоа
доведува до намалување на симптомите на ПТСР.
96

МОДУЛ 3
Траума,
справување и
преживување

Траумата како субјективно искуство
Траумата вклучува разновидни и сложени процеси. Ова е веќе очигледно од различните видови трауматски настани со кои се соочуваат
терапевтите. Важниот фактор лежи во карактеристиките и состојбите
поврзани со жртвата на траумата. Дури и ако две лица развијат ПТСР
по истиот настан (смрт на блиска индивидуа), нивното однесување,
мисли и чувства за време на несреќата, како и подоцнежните спомени, начините на нивно процесирање, индивидуалните симптоми и
потребните чекори за подобрување може значајно да се разликуваат.
Затоа траумата најдобро може да се нарече не настан, туку субјективно искуство. Тука се нагласува важноста да се демонтира траумата
од нејзината „лажна објективност“ и да се стави во динамична врска
со повреденото суштество. Овој субјективен пристап бара психотерапевтите да не бидат заведени од впечатливата трауматска природа
на настанот, туку заедно со клиентот да се вклучат во детална анализа на значењето на настанот. Клиничкото искуство покажува дека
најштетното влијание на искуството секогаш не се совпаѓа со моментот на највисока објективна опасност или повреда.
Студија на случај
Една медицинска сестра била нападната од психотичен пациент,
со кој претходно била во 2-годишна врска, во установа за ментално
здравје. Неговата психотична состојба била забележана од неговите
родители, кои присилно го хоспитализирале на одделението каде што
таа работи. Кога ја препознал, го искршил огледалото во тоалетот
и искористил парче од стаклото за да ја прободе во лицето кога таа
влегла во неговата соба за да го провери. Се чувствувала како да е
препуштена на судбината и дека ќе ја убие. Овој инцидент ѝ оставил лузна на образот и носот, што ја потсетува на опасната ситуација во која се наоѓала. Во третманот со изложеност, таа повторно
се сети на два дела од трауматската приказна за кои заборавила.
Еден дел беше моментот кога успеала да го притисне својот пејџер за
итни случаи. Сфати дека може активно да се справи со ситуацијата
и дека тоа ги натерало нејзините колеги да побрзаат во собата и
да спречат да се случат полоши работи. Другиот дел на кој се сети
на сесијата за експозиција беше моментот кога нејзините колеги се
собрале околу неа и таа сфати што прво се случило. Се сети дека
една од колешките ја држела за рака и ја тешела и тоа ја расплака
на сесијата, што не се случило од инцидентот. Подоцна, таа исто
така сфати дека нејзиниот дечко има тешко ментално растројство
и дека жртва може да биде секој, дека таа не била одредена цел. Ова ја
ублажи болката што ја чувствуваше над лузните. Кога се судрила со
дечкото на суд, сфатила дека тој не е толку страшен, спротивно на
она што го запомнила додека го гледала во тој момент.
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Трета група:
Когнитивна теорија
Некои емоционални одговори на преживеаните од траума зависат од когнитивната проценка. Когнитивните фактори, како што се
очекувањата и контролата на состојбата на поединецот врз ситуацијата, се разработени во нивниот модел на ПТСР. Тие предлагаат
дека доживувањето екстремен стрес, што зависи од проценката на
личноста за заканата, е суштински фактор во појавата на акутни
стресни реакции, кои покажуваат емоционални, бихевиорални и
биолошки ефекти. Неуспехот ефикасно да се регулира оваа акутна реакција може да резултира со тековна дисрегулација, што на
крајот може да доведе до симптоми на посттрауматски стрес. Елерс
и Кларк опишуваат дека патолошките одговори на трауматски настани се случуваат кога преживеаниот од траумата ја обработува
траумата на начин што создава чувство на тековна закана. Ова чувство за тековна закана може да биде насочено кон надворешен извор на закана (на пример, кога по преживеаната траума со сопругот чувствува дека не може да им верува на постапките на другите
мажи) или е насочена кон внатрешноста, како внатрешна закана за
себе и иднината (кога поради преживеаната траума чувствува дека
нејзиното тело е уништено засекогаш, од сексуален напад). Се смета дека негативните проценки за опасност, кршење на границите и
загуба се одговорни за опсегот на емоции што ги доживеале преживеаните од траума со ПТСР.
Преживеаните можат да се плашат дека траумата ќе се повтори и
затоа што веруваат дека не се способни да се справат со своите
емоции. Понатаму, природата на самото сеќавање на траумата е
различна од онаа на обичното сеќавање. Лицето има чувство дека
трауматичниот настан ќе се случува почесто. Обработката базирана врз податоци е фокусирана на сензорни информации и концептуална обработка на значењето на ситуацијата, организирање на
информациите и ставање во соодветен контекст. Според Елерс и
Кларк, концептуалната обработка ја олеснува интеграцијата на трауматската меморија со автобиографско знаење, додека обработката базирана врз податоци води кон перцептивно подготвување и
тешкотии намерно да се поврати траумата. Повратните мемориски
слики од траумата во овој модел се претпоставува дека се резултат
на зголемено перцептивно подготвување, што е намален перцептивен праг за стимули поврзани со траума.
Стратегиите за справување со однесувањето вклучуваат активни
обиди за сузбивање на несаканите мисли, употреба на алкохол
и лекови за контрола на чувствата, барање како да се одвлекува
вниманието, избегнување потсетници за траумата и усвојување без98
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бедносни однесувања. Когнитивните стратегии за справување кои
играат улога се дисоцијација и селективно внимание на знаците за
закана.
Експлицитна форма на негативно оценување е концептот на ментален пораз, дефиниран како „перципирана загуба на секаква автономија, состојба на откажување во сопствениот ум од сите напори
да го задржи својот идентитет како човечко суштество со сопствена
волја“. Неможноста да се влијае врз сопствената судбина е ризичен
фактор за многу негативни самооценувања.
Влијание врз личноста
Интерперсоналните искуства се клучен фактор што влијае врз развојот на психичките структури на личноста. Поради нивното влијание врз развојот на психичките структури и однесувањето, последиците од искуствата од интеракција се присутни во текот на целиот
живот на една личност. Важно е да се има предвид дека психичките
структури во основата на личноста претставуваат интерперсонални
искуства. Тие влијаат врз подоцнежните перцепции, толкувања и однесувања во меѓучовечки ситуации, но се активни и кога некој е сам.
Пример: Зошто оваа индивидуа со која работам се обидува да избегне сеќавање на траумата? На прв поглед, ова може да изгледа како
банално прашање со очигледен одговор. На пример, пациентот ќе го
опише стравот од огромни емоции со одговор: „Затоа што е болно
и не можам да поднесам толку болка“. Ова е, сепак, одговор од психолошка перспектива на едно лице.
Пример: Клиентката прераскажува еден дел од трауматскиот настан, но без знаци на емоции. И да претпоставиме дека – ако е повеќе вклучена – ќе стане тажна или лута. Дали постојат меѓучовечки причини поради кои не почнува да плаче или да зборува со лут тон?
Во историјата, можеби имало искуства како отфрлање, казнување
или игнорирање како одговор на таквите изрази – била игнорирана
од нејзиниот татко и мајка кога се обидувала да ги извести за злоупотребите од нејзиниот чичко.
Може да се пристапи овде и сега со нагласување на меѓучовечкиот
карактер на сегашната ситуација. Терапевтот може да се понуди
себеси како оној што ја попречува перцепцијата или комуникацијата на конфликтните емоции. Потребна е идентификација за тоа
како терапевтот е перципиран од клиентот и може да се идентификуваат релевантни меѓучовечки обрасци. Чекорите неопходни
за распуштање на таквите обрасци варираат. Обично, заедничкото
идентификување на моделот и разгледувањето на неговата заштитна функција за терапевтската врска (на пример, недоживување/покажување лутина за да не се исплаши терапевтот кој инаку може
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да го напушти клиентот) би бил меѓу првите чекори. Во интервенциите базирани врз приврзаност, терапевтската задача не е нужно отфрлање на старите „модели“, туку на клиентот да му се даде
можност да создаде нов релациски модел во кој ќе може да изрази
алтернативни однесувања и емоции (лутина, тага) и во кој односот
(во конкретниот случај, со терапевтот) ќе се одржува и ќе преживее,
а можеби дури и ќе напредува.
Студија на случај
По неколку физички напади од страна на сопругот, опасни за животот, со трајно оштетување на грбот и ногата, и по смртта на
ќерката поради физички напад, А. А. се изрази дека сега се чувствува „како системот да е расипан, затоа што 78 пати пријавувала во
полиција“. Се плашеше дека стресот од овие несреќи бил премногу
за да издржи нејзиното тело и дека целосно ќе се распадне. Состојбата се активира на реченица „Не е безбедно да се живее“ од книга,
кога забележала дека целосно се согласува со таа изјава и тоа многу
ја исплашило.
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Четврта група:
Некои теоретичари развиле терапевтска стратегија во која упадите
го водат терапевтот до моментите со најголемо емоционално влијание, исто така наречени „жаришта“. Во когнитивната бихевиорална терапија фокусирана на траумата, тие претпоставуваат дека е
од суштинско значење да се концентрираат на жариштата и да го
променат нивното значење, со цел да се доведе до намалување на
симптомите на ПТСР.
Интересно е да се напомене дека когнитивно-бихевиоралната терапија на ПТСР ја гледа оваа состојба првенствено како анксиозно
растројство и многу внимание насочува кон оптимален третман на
анксиозни одговори. Првата серија случаи на жаришта е важна, бидејќи тие покажаа дека низа емоции често се поврзуваат со овие
врвни емотивни моменти во приказната за траумата. Бесот, тагата,
срамот и вината честопати се поврзуваат со жариштата, покрај типичните емоционални реакции на вознемиреност, беспомошност
или ужас. Ова ги натера Елерс и неговите колеги да веруваат дека
имагинарната изложеност функционира не само за да обезбеди
емоционална навика, туку и да ги идентификува жариштата во приказната за траумата и да ги користи како појдовна точка за когнитивно преструктуирање. Со оваа комбинација на техники може да
се додадат нови информации додека се преживува траумата, што
го намалува нивото на тековната закана. Начинот на кој се решаваат жариштата при имагинарна изложеност може да биде важен
за намалување на симптомите во психотерапијата фокусирана на
траума.
Психоаналитичка теорија
Психоаналитичките теории за трауматски искуства имаат долга
историја. Уште на самиот почеток на психоаналитичкото размислување пред околу 120 години, Фројд и неговиот ментор Бројер сметаат дека две причини се одговорни за таквиот развој. Во првиот
случај, природата на трауматичниот настан, социјалните услови или
личниот мотив на засегнатото лице стимулира репресија на настанот. Во вториот случај, настанот се случил за време на хипноидна
или дисоцијативна состојба што го попречува лицето за соодветна
психичка реакција на настанот. Подоцна Фројд претпоставува дека
за време на траума големи количини на побудување што потекнуваат од надворешни дразби го совладуваат психичкиот систем. Со
цел да се стабилизира, психичкиот систем ќе биде принуден да се
вклучи во потенцијално бесконечни повторливи циклуси додека
траумата успешно не се совлада.
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Може да се идентификуваат неколку клучни аспекти:
 Траумата не е настан туку субјективно искуство.
 Делови од личноста обликувани од претходните интерперсонални искуства може да ја ограничат индивидуалната толеранција
за обработка на потенцијално трауматични искуства.
 Траумата е процес со социјални димензии.
Траумата како социјален процес
Во случај на социјална траума, концептот добива етичка димензија
критикувајќи ја замената на општествената одговорност со индивидуална психопатологија со помош на нашиот сегашен дијагностички пристап. Но дури и независно од рамката на социјална траума
во која е развиен овој концепт, важно е да се запамети дека процесот на трауматизација не завршува кога ќе заврши фазата на акутна
траума. Сите подоцнежни искуства во меѓучовечки контексти – било
да се на приватно или општествено ниво, со клинички или правни
случаи – не треба да се одвојуваат од процесот на траума. Како другите се однесуваат во однос на трауматичниот настан, посттрауматските симптоми или промените на личноста – сето тоа може да биде
исто толку значајно за индивидуата како и самата траума.
Студија на случај
Најболното сеќавање за сексуалната злоупотреба на детето од
очув не може да се однесува на моментите на силување, туку на откритието дека мајката на детето се преправала дека ништо не
забележала.
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Материјал 3:
Студија на случај, прв дел:
Ина дојде на третман по тешка сообраќајна несреќа. Таа беше
професионален возач на автобус која немала тешка сообраќајна
несреќа во текот на 20 години возење. Две недели пред да дојде на
третман се излизгала по патот возејќи автомобил во кој нејзиниот
сопруг бил совозач кој постојано го критикувал и омаловажувал нејзиното возење. До сообраќајката дошло кога еден мотор тргнал во
правец на возилото што го возела таа, се излизгал и за да го избегне,
таа излегла од коловозот. Детето сепак удрило во колата.
Терапијата започна со темелна проценка, која откри дека Ина нема
претходни психолошки проблеми, има сопруг што е многу побожен
и верува дека е крајно грешно да се одземе живот. Таа го изрази ова
мислење многу силно во почетната сесија, изразувајќи голема вина
за тоа дека (а) не ја избегнала несреќата и (б) не го спасила детето
од повреди. Таа опиша тешки симптоми на повторно доживување,
вклучително и чести кошмари со крвавото лице на детето. Исто
така, објави дека често има повторувачки перцептивни слики од
траумата. Се обидува да избегне секакви потсетници за несреќата, вклучително и да разговара за тоа со сопругот, да размислува
за тоа или да биде изложена на потсетувања за ситуацијата. Иако
тоа ѝ е единствен извор на приход, од несреќата одбива повторно
да вози.
Овозможувајќи психоедукација за обработка на меморијата на траумата, ѝ се даде можност да разбере што се случило (претходно
оневозможено со избегнување да размислува или да зборува за искуството), а терапијата започна со продолжено изложување на несреќата (имагинативно).
Продолжената изложеност се состоеше во тоа да комуницира со
детето додека лежи на патот. Од неа беше побарано да го забави
раскажувањето во овој момент и да остане со она што се случува
во тоа време. Таа стана многу вознемирена за време на ова преживување, за време на кое раскажа дека таа му открила дека е бремена. Ова стана клучен момент во сеќавањето за траумата, бидејќи
сметаше дека таа е одговорна за смртта на нероденото дете,
што беше извор на екстремна вина. Помина значително време користејќи техники за когнитивно преструктуирање што предизвикаа
да размисли какви алтернативни активности можела да преземе за
(а) да ја спречи несреќата, (б) да го спаси детето на моторот од повреди или (в) да го спаси нероденото дете. Понатаму, доби инструкција да започне со програма за изложеност ин виво, во која таа и
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нејзината најдобра другарка го возеа нејзиниот автомобил по еден
час двапати дневно. Ова започна со тивки улици, постепено преминување на прометни патишта, а потоа и на автопат. Во рок од 4
недели, можеше повторно да го вози својот авотбус по автопатот.
Прифати дека несреќата не е нејзина вина, ја сфати потребата
да продолжи да практикува изложеност на секои неколку дена и да
ги оспорува сите мисли што ги идентификуваше како нереални за
траумата.
По ова, Ина ја продолжи терапијата во врска со релацијата со сопругот и чувствата што тој ѝ ги предизвикува.
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Материјал 4:
Студија на случај, втор дел:
Ина продолжи со терапијата поради тоа што релациите со сопругот ѝ беа многу лоши, (постојано ја омаловажувал), се чувствуваше
многу депресивно и имаше проблеми со спиењето. Исто така, се чувствуваше многу загрижена дека нејзините две мали деца може да
бидат повредени поради семејно насилство.
Симптомите ѝ започнаа пред околу 3 месеци, по особено вознемирувачка сообраќајна несреќа за која таа имаше чувство на вина затоа што пред да се случи несреќата била во кавга со сопругот, кој
во тој момент ја критикувал и омаловажувал. Симптомите вклучуваат и кошмари за нејзините деца, како се повредени или умираат;
избегнување колеги од работа и социјални активности; чувство на
незаинтересираност за работите во кои порано уживала; чувство
на емоционална вкочанетост; како и проблеми со концентрацијата
и спиењето. Понекогаш размислувања да стави крај на животот, но
не би го сторила тоа поради децата.
Целите на третманот се (а) да спие подобро, без кошмари и најмалку 6 часа на ноќ, (б) повторно да ужива во активностите со своите
деца и да го промени односот со сопругот и (в) да може повторно да
комуницира со колеги и пријатели.
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Материјал 5:
Дефинирање на терапевтски сојуз, карактеристики на терапевт и карактеристики на клиент.
Позитивниот терапевтски сојуз е неопходен и во интеракциите помеѓу
клиентот и терапевтот. Тоа е изразено во ценењето и разбирањето на терапевтот за искуството на клиентот, врамувањето на интервенциите во контекст на искуството на клиентот и чувството на топлина и љубезност што
произлегува од терапевтот. Терапевтскиот сојуз е најдоследно идентификуваниот предвидувач за исходот на психотерапијата кај сите видови третмани
и пациенти. Обично се дефинира како составен од различни димензии, вклучувајќи го чувството на пациентот за разбирање, чувството дека му се допаѓа
терапевтот, согласност за целите на третманот и согласност за задачите или
средствата за постигнување на тие цели.
Карактеристики на терапевт
Интересно е прашањето дали одредени диспозициски карактеристики кај
терапевтот би можеле да бидат повеќе или помалку привлечни за клиентот:
тивок наспроти позборлив терапевт, физички немирен наспроти поинтровертна и поконтролирана индивидуа, и директивен наспроти отворен терапевт. Особено за работа на траума, клиентите може да бидат различно
чувствителни на карактеристичните реакции и однесувања на терапевтите
како одговор на откривање на траума (на пример, тага, бес, гадење, срам,
загриженост, оптимизам за закрепнување), како и на пристапот што го зазема терапевтот во воведувањето елементи за третман фокусирани на траума.
Некои терапевти брзо и отворено воведуваат дискусија за траумата, додека
други чекаат на клиентот. Можеби е значајно да се прашаат пациентите какви професионални и човечки карактеристики сакаат повеќе кај терапевтот,
како средство за зголемување на нивниот ангажман и за евентуално подобрување на исходот. И на крај, вреди да се разгледа како терапевтската врска
се поврзува со активностите и процесот на лекување. На пример, активен
терапевт кој обезбедува повеќекратно однесување може да постигне подобри резултати при обуката за вештини, додека поконтролираниот, реактивен
(наспроти проактивен) терапевт кој се фокусира на усогласување со емоционалната состојба на клиентот може да постигне подобри резултати за време
на изложување.
До денес има малку истражувања или информации за влијанието на терапевтските карактеристики, ставови и однесувања врз клиентот и врз исходот
од третманот. Враќањето на контролата е една од главните цели во третманот на траума. Постојат експериментални докази кои укажуваат на тоа дека
кога оној кој преживеал траума верува дека има контрола, тогаш подобро
се справува со траумата. Помагањето на пациентите да ја вратат контролата
секогаш треба да се избалансира со признавање дека голем дел од животот
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е надвор од нашата контрола. Многу работи во животот, и лоши и добри,
едноставно ни се случуваат. Во ситуација што е важна за нив и каде што
имаат одреден степен на контрола, терапевтите треба да научат да бидат
наметливи и храбри и да се обидат да го извршат своето влијание. Меѓутоа,
во ситуација надвор од нивната контрола и моќ, тие треба да научат да бидат
доволно мудри за да прифатат и да се приспособат.
Од клиничка перспектива, одлуката за тоа како ќе биде фокусиран третманот во врска со траумата најдобро може да се направи по желба на клиентот, а опциите што се појавуваат за време на третманот во врска со времето,
интензитетот и времетраењето на третманот фокусиран на траума, вклучуваат заедничко донесување одлуки.
Карактеристики на клиентот
 Степенот до кој интервенциите базирани врз докази можат да бидат разбрани од слабо образовани или слабо финансиски обезбедени луѓе.
Мотивацијата и капацитетот на лице погодено од сиромаштија да одвои
еден час за терапија може да бидат оневозможени од потребата да се
работи за да го нахрани семејството тој ден. Може да имаат изразена
тешкотија во разбирањето на когнитивните стратегии за идентификување
и исправање на непотребните мисли доколку се неписмени и имаат многу малку образование. Поради оваа причина, се развиваат интервенции
со низок интензитет за да се приспособат на интервенции базирани врз
докази, така што тие се корисни за луѓето погодени од трауми и неволји.
 Силните страни на клиентот, како и симптомите. Клиентот започнува со
лекување не само со симптомите што го предизвикуваат ПТСР, туку и со
силните страни што ги има и кои терапевтите можат да ги охрабрат во
текот на третманот. Иако ова набљудување може да биде очигледно, тоа
е реалност која сѐ уште не е преточена во истражување или моделирање
на предвидувачи. Предностите на кандидатите за вклучување во предвидувањата за исходот може да вклучуваат социјална поддршка, оптимизам
и „еластичност“.
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Материјал 6
Раните интервенции може да ја олеснат адаптацијата или можеби ќе им помогнат на луѓето кои инаку би развиле психијатриски проблеми за да ги избегнат овие исходи. Оваа програма беше иницирана во 1980-тите години од
страна на Мичел, кој тврдеше дека „генерално може да ги ублажи реакциите
на акутен стрес што се појавуваат на местото на настанот и веднаш потоа и
ќе ги елиминираат, или барем ќе ги инхибираат одложените стресни реакции“. Обично се состои од една дебрифицирачка (испитувачка) сесија во рок
од неколку дена од изложеноста на траума. Сесијата обично трае помеѓу 3 и
4 часа. Формално се состои од седум фази.
 Фазата на воведување го воведува форматот на сесијата и појаснува дека
сесијата не е наменета за психотерапија.
 Фазата на факти бара од учесниците да ги раскажат своите приказни за
трауматичниот настан.
 Когнитивната фаза ги повикува учесниците да ги опишат своите когнитивни одговори на искуството, со охрабрување да бидат свесни за првичните
мисли за она што се случило.
 Следно, во фазата на реакција учесниците се охрабруваат да ги изразат
емоционалните одговори што ги имаат за искуството.
 Во фазата на симптомите од учесниците се бара да забележат симптоми
или реакции со цел да се идентификуваат стресни реакции.
 Фазата на настава вклучува нормализирање на стресните реакции.
 Конечно, во фазата на повторен влез се дава резиме на дебатата за сесијата и се нудат сите потребни упати.
Студиите кои ја проценуваат ефективноста на оваа метода се контрадикторни, поради што генерално се намалува употреба на оваа интервенција.
Поновите пристапи едноставно имаат за цел да им помогнат на луѓето да
се справат со акутниот одговор. Највообичаен нов пристап е психолошката
прва помош, којa содржи многу од компонентите на методот на дебрифирање на критичен стресен настан, меѓутоа без поттикнување на емоционална катарза во акутна средина. Психолошката прва помош вклучува предложени стратегии за обезбедување безбедност, информации, емоционална
поддршка и пристап до услуги, зголемување на очекуваното закрепнување,
поттикнување користење социјална поддршка и промовирање грижа за себе.
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Да се обезбеди основна рамка за разбирање на принципот на доверливост, но и за тоа зошто е значаен во обезбедувањето услуги за поддршка
на жените кои преживеале насилство, и што е најзначајно, како давателките на услуги да постапуваат професионално и етички и во ситуациите
што се исклучок од принципот на доверливост.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
 Да се разберат правната и етичката основа на принципот на
доверливост.
 Да се стекне знаење за тоа зошто е важно следењето на овој
принцип во сите фази од поддршката на жени кои преживеале
насилство.
 Да се стекнат знаење и вештини за идентификување на
ситуации и начини со кои доверливоста на клиентките се
нарушува.
 Да се стекнат знаење и вештини за идентификување на
ограничувањата на принципот на доверливост.
 Да се разбере важноста од јасен, приспособен и на соодветен
начин зададен документ за информирана согласност.
 Да се сфати неопходноста од сеопфатно уредување на
доверливоста на ниво на услуга и/или организација.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флипчарт хартија, евалуација на
модулот, копија од презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна вежба и детални насоки за начинот на водење на обуката. Деталните насоки содржат дополнителни информации, примери и сценарија кои ќе ви помогнат
при спроведувањето на обуката.
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Активности

Методи

СЕСИЈА 1: Вовед

Време
15 минути

Вовед

2 минути

Активност 1.1. Цели на модулот

Презентација

Активност 1.2. „Тајна“ –
Работилница за загревање

Индивидуална работа
Групна дискусија

СЕСИЈА 2: Доверливост и услуги за поддршка
на жени кои преживеале насилство

3 минути
10 минути
75 минути

Активност 2.1. Дефинирање на
поимот доверливост

Презентација

5 минути

Активност 2.2. Важноста при
обезбедување услуги за жени
кои преживеале насилство

Презентација

5 минути

Активност 2.3. Работилница:
Прекршување на принципот на
доверливост

Работа во групи
Групна дискусија

50 минути

Активност 2.4. Информирана
согласност и согласност за
споделување информации

Презентација

10 минути

Активност 2.5. Заклучоци од
сесијата

Групна дискусија

СЕСИЈА 3: Ограничувања/исклучоци
од принципот на доверливост

5 минути
80 минути

Активност 3.1. Ограничувања/
исклучоци од принципот на
доверливост

Презентација

Активност 3.2. Работилница:
Ограничувања/исклучоци од
принципот за доверливост

Работа во групи
Групна дискусија

60 минути

Активност 3.3. Политика и
процедури за доверливост

Презентација

10 минути

Активност 3.4. Заклучоци од
сесијата

Групна дискусија

СЕСИЈА 4: Завршни активности
Активност 4.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

5 минути

5 минути
10 минути

Лист за евалуација

10 минути
180 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 15 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со родово заснованото
насилство и родот, релевантното образование за темата и вашата мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на модулот
Претставете ја целта на модулот и целите за изучување поставени на презентација (слајд П1). Нагласете дека одредени поими и важноста за нивното
изучување ќе станат појасни по завршување на модулот.
Објаснете дека учесниците сигурно имаат свое разбирање за принципот на
доверливост, но иако се чини дека е широко прифатен од јавноста и професионалните работници, неговата имплементација отвора сложени дилеми и
прашања. Затоа, за да се намали оваа сива зона на потенцијално конфликтни ситуации, значајно е да ги споделат своите ставови и искуства, да дискутираат и да прашуваат, и што е најважно, да бидат отворени кон промени во
професионалното постапување со цел подобра заштита на жените и поголем интегритет на услугите.

Активност 1.2. „Тајна“ – Работилница за загревање
На почетокот истакнете им на учесниците дека можеби најдобриот начин
да се осигури дека постапуваат доверливо со информациите и ја почитуваат приватноста, е да размислат како би се чувствувале тие доколку станува
збор за лични информации поврзани со нивниот живот и што би им дало
гаранција дека ќе бидат соодветно заштитени.
Потоа, дајте им насоки да се присетат на ситуација кога некоја нивна блиска,
важна личност издала тајна или нешто за што ѝ се довериле само нејзе. И
поставете ги следните прашања:

Æ
Æ
Æ

Како се чувствувавте?
Имаше ли ова последици за вас, и ако имаше, какви?
Што се случи, каков беше односот по откривањето на доверената
тајна?

На флипчарт табла се запишуваат одговорите од учесниците поделени во
три колони: чувства, последици и однос. Откако учесници ќе одговорат на
прашањата, се сумира што е слично, а што различно во одговорите. Важно
да се напомене дека целта на вежбата не е учесниците да ја споделуваат
конкретната чувствителна информација, односно тајна, и ова треба јасно да
им се нагласи уште пред почетокот на вежбата.
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По споделувањата одговори од учесниците, поврзете го резултатот од вежбата со можните доживувања и последици за жените кои се кориснички на
специјализирани услуги за родово засновано насилство и значењето на доверливоста за нив. Дополнително треба да се нагласи дека е многу индивидуално тоа што е приватно, тајно или чувствително за некого, и затоа сите
информации за корисничките на специјализираните услуги за родово засновано насилство треба да бидат третирани доверливо.

СЕСИЈА 2: ДОВЕРЛИВОСТ И УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА
НА ЖЕНИ КОИ ПРЕЖИВЕАЛЕ НАСИЛСТВО
Времетраење: 75 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П1, П2, П3, П4, П5, П6,
П7 и П8 од Анекс 1, материјалите за учесниците и материјалите за
обучувач/ка од Анекс 2, и материјалите за обучувач/ка од Анекс 3.

Активност 2.1. Дефинирање на поимот доверливост
Прашајте ги учесниците на кој начин и од кои документи биле запознаени со
принципот на доверливост.
Едно од основните слободи и права на човекот и граѓанинот уредено со
Уставот на Република Северна Македонија е сигурноста и тајноста на личните податоци и гаранцијата за заштита од повреда на личниот интегритет
што произлегува од нивното регистрирање и обработка (член 18 од Уставот).
Прикажете ги слајдовите П1–П3 и укажете дека во дефинирањето на доверливоста и обврските што произлегуваат за организациите, институциите и
давателите на услуги кои работат во нив, од една страна стојат законските
регулативи, и тоа Закон за социјална заштита, новиот Закон за спречување и
заштита од насилство врз жените и семејно насилство, но можеби и најважниот закон на кој се повикуваат двата претходно наведени, а тоа е Законот
за заштита на личните податоци. Со новиот Закон за заштита на личните податоци се воведуваат повеќе нови (покрај досегашните) поими, од кои како
позначајни во врска со работењето на специјализираните услуги за родово
засновано насилство би биле: личен податок, профилирање, псевдонимизација, согласност и посебни категории на лични податоци. Покрај новите
дефинции, со Законот за заштита на личните податоци се воведуваат и нови
начела (покрај постoјните) и генерално се воведува нов концепт при обработката на личните податоци. Со цел подетално информирање на учесниците за овие новини и обврските кои произлегуваат од нив, упатете ги да ја
прочитаат Анализата за влијанието на Законот за заштита на личните податоци во работата на организациите од граѓанскиот сектор, која е наведена
во делот „Користена литература“ на крајот на модулот.
Меѓутоа, посочете дека доверливоста е и една од најосновните етички обврски што давателите на услуги/советувачите им ги должат на своите клиенти.
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Затоа, со текот на времето модерните општества, со цел поцврсто да ја осигурат заложбата и одговорноста на давателите на услуги кон чувствителните
лични информации, развиваат и етички кодекси. Потоа прикажете ги слајдовите П4 и П5 и укажете на дефинициите од постоечките етичките кодекси, и
тоа Етичкиот кодекс на психолозите и Етичкиот кодекс за стручните работници во дејноста на социјална заштита.
Појаснете дека тие не се наменети да бидат доволни за решавање на конкретни прашања или дилеми што произлегуваат од работата со клиентите,
кои често се сложени. Специфичните прашања во пракса ќе се разликуваат
во зависност од клиентите, одредените модели на работа, контекстот на работата и видот на обезбедената терапевтска интервенција. Затоа, во рамки
на услугите мора да се подготват политики и процедури за доверливост и водење и чување на досиеја и друга евиденција. Препораката е овие документи
да бидат изготвени во консултација со соодветно квалификуван професионалец и потоа постојано будно да се следат измените на законската регулатива и другите промени што може да влијаат врз праксата во заштитата на
приватноста на корисниците.

Активност 2.2. Доверливоста и услуги за жени
кои преживеале насилство
Прашајте ги учесниците зошто доверливоста има клучно значење за обезбедување на специјализирани услуги и застапување на жени кои преживеале
насилство.
Откако ќе ги ислушате одговорите, прикажете го слајдот П6 и образложете дека доверливоста има клучно значење за обезбедување на специјализирани услуги и застапување на жени кои преживеале насилство, бидејќи низ
процесот на поддршка се допираат особено приватни и интимни аспекти од
животот на жените. Тоа е основата за безбедноста на клиентките и давателките на услуги, но и за интегритетот на самите услуги. За жените кои доживуваат насилство, доверливоста може да биде повеќе од обично прашање
на приватност, може да биде прашање на живот и смрт. Нарушувањето на
доверливоста може да предизвика сериозни последици за жената, особено
ако заштитата не е соодветно обезбедена.
Успехот на односот советувачка – жртва се заснова врз стекнување на довербата кај жртвите дека можат целосно и слободно да им ги доверат чувствителните и интимни информации на своите советувачки. Доверливоста
има суштинско значење за ефективно советување, бидејќи без гаранција за
доверливоста, жртвите може целосно да го избегнат барањето поддршка
или може да задржат одредени лични чувства и мисли затоа што се плашат
од откривање на информациите. Освен тоа, можноста дел од информациите
споделени на средбите да бидат откривани во понатамошни постапки или
пред други институции, ја менува динамиката на односот советувачка – жртва
и влијае некои жени да одбијат или да избегнат користење на услуга.
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Потоа прикажете го слајдот П7 и објаснете дека гаранцијата за доверливост
значи дека информациите ќе бидат споделени само со други лица кои
треба да знаат за случајот за да обезбедат помош и интервенција, како што
бара и на што се согласува жената. Строгата доверливост е од суштинско
значење и МОРА да биде гарантирана во секое време, освен кога жртвата
или давателката на услуга се соочуваат со непосреден ризик за нејзината
благосостојба, безбедност и сигурност. Доверливоста може да биде ЦЕ
ЛОСНА ако жртвата инсистира дека ништо не треба да се направи. Секаде
каде што е можно треба да се зачува анонимноста на жртвата и сите пишани
информации за неа мора да се чуваат заклучени и заштитени од трети лица.

Активност 2.3. Работилница: Прекршување на
принципот на доверливост
За да се подготвите за работилницата, прочитајте ги материјалите од Анекс 2,
материјали за учесници и материјали за обучувач/ка. На учесниците кажете
им дека во следната активност ќе работат на различни ситуации за да утврдат
дали има прекршување на принципот на доверливост. За таа цел, учесниците
разделете ги во 4 мали групи со по 4-6 лица во секоја, и на секоја група
доделете ѝ по едно сценарио од Анекс 2, материјали за учесници. Ситуациите
се вистински, од практиката на здруженијата на граѓани кои обезбедуваат
советувалишни услуги. Од учесниците побарајте да дискутираат 10 минути на
зададените прашања од Анекс 2 и своите одговори да ги запишат на флипчарт
хартија кои едно лице од групата ќе треба на крајот да ги презентира пред
останатите учесници.
Секоја од групите презентира по 5 минути, а потоа дозволете во текот на
дополнителни 5 минути другите учесници да поставуваат прашања или да
дадат свои коментари. Доколку немаат прашања, ја поттикнувате дискусијата
со тоа што им поставувате прашања поврзани со конкретниот случај и давате
општи насоки согласно материјалот за обучувачи.

Активност 2.4. Информирана согласност и согласност
за споделување доверливи информации
Информираната/писмената согласност е почетната точка и камен-темелникот на почитување на принципот на доверливост. Ова значи дека документот треба да биде конкретен, јасен и, што е најважно, да биде даден по
слободен избор на клиентката. Давателките на услуги мора да се осигурат
дека клиентката има капацитет да разбере и да направи избор. Тие треба
да се погрижат дека согласно процената на способностите и состојбата на
нивните клиентки, тие ги разбрале информациите и можат да носат одлуки
во нивен најдобар интерес. Но, на информираната согласност треба да се
гледа како на процес кој се развива, започнува при првиот контакт и се преиспитува по потреба согласно индивидуалниот процес на клиентката. Ова
би значело дека се остава простор клиентката да ја повлече или видоизмени
својата писмена согласност во текот на процесот на советување.
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Прашајте ги учесниците за нивната досегашна пракса и искуства со информирана согласност: кога, на каков начин ја прибавуваат, и што содржи доколку користат писмен документ. Одговорите запишете ги на флипчарт табла, и тоа во една колона кога и на каков начин ја прибавуваат, а во друга
колона сумирани одговори во однос на содржината. Потоа прикажете го
слајдот П8 и елаборирајте во однос на тоа за кои активности/дејствија на
давателките на услуги треба да се обезбеди писмена согласност од корисничките. Дополнително, нагласете ја важноста од земањето предвид и на
други аспекти на кои треба да се внимава при обезбедување на услуги за
жени кои преживеале насилство. Во врска со тоа, препорачајте:

Æ

Договорање со клиентката за начинот на кој преферира да биде
контактирана со цел да се одржи доверливоста (телефонирање,
пораки, мејл). Посебно внимание треба да се обрне при
обезбедување услуги на жени кои се во насилна партнерска врска
и кои скришно комуницираат или добиваат поддршка, а можеби се
и анонимни. Да се провери дали воопшто да бидат комуницирани
или да се чека тие да се јават, и во кој период од денот е
најбезбедно да се разговара со нив.

Æ

Осигурувањето и обезбедувањето дека просториите во кои се
обезбедува услугата и каде се чува документацијата се соодветни,
односно просториите се звучно изолирани, заштитени од пристап
и уништување. Доколку со клиентката сесиите се одвиваат
телефонски, преку видеоповик или мејл и пораки, потребно е да
се употреби заштита на пристапот до телефонот/компјутерот,
но и информирање на клиентката како да ја зголеми заштита на
историјата на пораките, мејловите или пристапот на други лица до
уредот/апликацијата преку која комуницира.

Æ

Секогаш кога е можно, да избегнуваат во исто време да дејствуваат
и како давателка на услуга и како проценителка, особено за трета
страна, со цел да се избегнат конфликти во врска со откривање на
информации.

Æ

Во оние ситуации кога е потребна или пожелна работа во група,
да се постават јасни граници помеѓу жените кои споделуваат
искуства и оние кои ја водат работата во група, но и да се
постават правила за почитување на доверливоста, и да се укаже на
последиците во однос на прекршување на доверливоста.

Æ

Да се обезбеди доверливоста и приватноста на секоја клиентка
чија приказна или случај ќе го користите како пример за цели на
некоја обука или работилница.

Æ

Да ги информирате клиентките кога се вклучувате во супервизија
поврзано со работата со нив.
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На крај, поделете им на учесниците примероци од материјалите за учесници
од Анекс 3, информирана согласност која содржи согласност за советувалишна услуга и согласност за споделување доверливи информации. Меѓутоа
нагласете дека тие се само примероци и треба да се приспособат за да ги
задоволат потребите на конкретната услуга, и особено да се усогласат со
протоколите и политиките за доверливост на организацијата или конкретната програма.

Активност 2.5. Заклучоци од сесијата
Побарајте секој од учесниците да наведе што било најзначајно од оваа сесија и што ќе применува од неа при директната работа со корисничките на
услуги. Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од секоја од активностите во оваа сесија, односно дефинирањето на законските и етичките
обврски за постапување и заштита на чувствителните/лични информации, за
важноста од почитувањето на принципот на доверливост за жените кои доживеале насилство, за содржината и вниманието кое треба да се посвети
при прибавување на информирана согласност од клиентките.

СЕСИЈА 3: ОГРАНИЧУВАЊА/ИСКЛУЧОЦИ
ОД ПРИНЦИПОТ НА ДОВЕРЛИВОСТ
Времетраење: 80 ми н ути

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П9, П10 и П11 од Анекс 1,
и материјалите од Анекс 4.

Активност 3.1. Ограничувања/исклучоци
од принципот на доверливост
Во практичната работа и обезбедувањето на услуги на жени кои преживеале
насилство најчесто се јавуваат тензии помеѓу доверливоста и другите принципи, односно безбедноста и законската обврска за соработка и споделување на информации со други надлежни институции вклучени во нивната
заштита.
Советувачките/давателките на услуги треба да разговараат со жените кои
преживеале насилство пред да се започне со советувањето, и особено треба да ги нагласат ограничувањата во поглед на принципот на доверливост.
Покажете го слајдот П9 со пример од изјава како да ја информирате клиентката уште на првата средба за ограничувањата/исклучоците од принципот на
доверливост.
Потоа прикажете го слајдот П10 и набројте ги најпрво ограничувањата/исклучоците во случај кога постои јасен или потенцијален ризик или загриженост за безбедноста на детето/цата, ризик од повреда на клиентката или
некои други поединци, а потоа и ограничувањата/исклучоците во случај кога
давателката на услуги/советувачката работи заеднички како дел од мулти119
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дисциплинарен тим, добива супервизија во врска со клиентката, се бара извештај од трети страни и, на крај, кога постои законска обврска за откривање на информации.
Нагласете им на учесниците дека согласноста да се направи

официјален
извештај значи дека давањето согласност оди подалеку од односот на доверба со давателот на услугата – и се протега на доверба во органите на
прогонот и другите институции од системот за заштита. Но тоа значи дека
и другите институции треба се „достојни за доверба“, а поголемиот дел од
европските спроведувачи на закони и судовите имаат големи предизвици во
тој поглед. Во меѓувреме, услугите/програмите се соочуваат со носење на
тешки одлуки кога во исто време се загрижени за животот на корисничките
и за целокупната услуга што можат да ја добијат во поширокиот систем на
поддршка, односно соработката со другите. Процедурите и политиките за
доверливост разрешуваат голем дел, но не ја решаваат целосно оваа дилема.

Активност 3.2. Работилница: Ограничувања/исклучоци
од принципот за доверливост
За да се подготвите за работилницата, прочитајте ги материјалите од Анекс
4, материјали за учесници и материјали за обучувач/ка. Материјалите содржат четири студии на случај. Материјалите за обучувачот/ката, за секоја од
ситуациите, содржат и општи насоки кои служат подобро да се подготвите
за работилницата.
Подгответе ја просторијата со четири маси со столчиња поставени во различни делови од просторот. На секоја маса оставете флипчарт хартија и
маркери. Објаснете дека работилницата се состои од работа во групи на
одделни студии на случаи. Случаите се вистински, од практиката на здруженијата на граѓани кои обезбедуваат советувалишни услуги. Поделете ги учесниците во 4 групи кои ќе содржат од 4 до 6 лица. Објаснете дека во време од
10 минути треба заеднички да го прочитаат случајот, да дискутираат и да ги
запишат на хартијата одговорите на прашањата зададени под студијата на
случај. Потоа треба да назначат еден член од групата кој ќе ги презентира
одговорите.
Потоа поделете им листови со студиите на случај и со прашањата (Анекс 4,
материјали за учесници). Додека учесниците се распоредуваат во групи, прашајте дали има прашања и одговорете.
Учесниците самостојно работат во групи. Поминувате низ групите за да проверите дали имаат прашања.
На секоја група дајте ѝ по 5 минути за презентација и оставете 5 минути за
дискусија. Откако групата ќе презентира, ги прашувате останатите дали имаат прашања и коментари. Доколку немаат прашања, ја поттикнувате дискусијата со тоа што на другите им поставувате прашања поврзани со презенти120
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раниот случај. На крај, вие заклучувате со нагласување на важните аспекти
кои треба да бидат земени предвид, како и дел од чекорите кои се неопходни. Во оваа фаза користете ги материјалите од Анекс 4, материјали за
обучувачот/ката.

Активност 3.3. Политики и процедури за доверливост
Најдобар одговор за многу од предизвиците со кои се соочивме во текот
на сесиите се поседување на детално разработени и добро образложени
политики и протоколи за доверливост во рамките на една организација/институција. Посочете им на учесниците дека при развој и ажурирање на политики и процедури за доверливост, треба да се земат предвид следните општи
упатства:

Æ

Политиката треба да содржи дел со образложение што ја потенцира
важноста на доверливоста за жените кои преживеале насилство и
програмите што им служат;

Æ

Политиката треба да се изработи и ажурира со помош на правни
совети за релевантните закони од страна на професионалци кои се
добро упатени во овие прашања;

Æ

Политиката треба да ги наведе спецификите за тоа како е заштитена
доверливоста на клиентите;

Æ

Треба да се земат предвид тешките прашања или ситуации што се
случиле или може да се појават во праксата на услугите на локално,
но и на национално ниво;

Æ

Политиката треба да се сподели со партнерските организации,
институциите на системот вклучени во заштита и поддршка
на жртвите и сите оние со кои се соработува врз основа на
меморандуми за соработка или, пак, за тоа постои законска обврска;

Æ

Политиката треба да биде во писмена форма и треба да предмет
на постојана обука и супервизија на персоналот, волонтерите/
практикантите. Сите вклучени во работата со жените кои преживеале
насилство треба да бидат обучени за политиката и да се бара од
нив да потпишат договор што го разбираат и дека ќе се придржуваат
кон политиката при работењето. Треба да се направат конкретни
одредби за да се предвидат конфликтни ситуации кои можат да се
појават кај одредени поединци, дисциплински мерки за прекршување
на процедурите, а исто така, треба да се воспостават соодветни
заштитни мерки;

Æ

Политиката треба да биде достапна во формат и јазик пристапни за
сите клиенти;

Æ

Политиката треба редовно да се прегледува и ажурира, или секогаш
кога ќе се направат промени во соодветниот закон.
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Соодветните процедури за водење евиденција/досиеја се од корист и за
клиентот и за услугата. Прикажете го слајдот П11 и образложете дека евиденцијата/досиејата се чуваат за неколку намени и во многу форми кои можат да бидат комплементарни, но различни. Примарната цел на овој аспект
од политиката за доверливост, водење и чување на евиденција/досиеја, е
ограничување на пристапот до доверливи податоци за корисничката, но и
обезбедување на потребните информации на персоналот кој ја обезбедува услугата. За да се постигне ова, мора најпрво добро да се процени кои
информации и записи се неопходни за работата, и како тие најдобро да им
служат на корисничките. На пример, персоналот треба да чува доволно информации во досието на клиентката за да ги потврди датумите и активностите на контактот и услугите, како и упатувањата до други институции. Општо
земено, документите и информациите што не се апсолутно неопходни ниту
за корисниците, ниту за административната работа поврзана со услугата, не
треба да се собираат.
Информациите и податоците што се прибираат во досиејата на жртвите на
родово засновано насилство обично не се собираат/чуваат за истражни
или доказни цели. Но давателите на услугите мора да ја признаат реалноста
дека досиејата на клиентите, особено извештаите, може да бидат побарани
од судот, обвинителството или центрите за социјална работа. Најопасната
последица од водењето досие/евиденција е дека тие може да завршат во
погрешни раце, особено кај сторителот или нивниот адвокат. Но, дури и
да завршат во таканаречени пријателски раце, како оние на обвинителот во
кривична постапка против сторителот, приватните мисли и чувства на жртвата сепак би биле достапни за некого со кого таа не сакала да се споделат. Во секој случај, содржината во досиејата, исто така, може да биде
погрешно протолкувана или извртена и да се користи против жртвата.
Кога се подготвуваат или ажурираат процедури за водење евиденција/досиеја, услугите треба внимателно да ги балансираат придобивките од собирање на одредени информации со можната штета што информацијата може
да ја предизвика за услугата или за клиентот, доколку тие информации се
објават. Добро осмислените програмски политики и практики во врска со
водењето евиденција се основните компоненти на политиките за доверливост. Прикажете го слајдот П11 и образложете кои аспекти треба да бидат
уредени, особено по однос на информациите/документацијата што се соодветни, како и оние кои не се соодветни да бидат дел од досието. На ова
укажува и новиот Закон за заштита на личните податоци, и тоа начелото на
минимален обем на податоци, имајќи ја предвид нашата пракса да собираме повеќе податоци отколку што ни е потребно и да ги чуваме за секој
случај за „да не ни затребаат“. Личните податоци се соодветни, релевантни
и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат. Понатаму, треба да бидат одредени лицата кои се овластени да
прават записи или измени во досието, но и лица кои во услугата/програмата
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имаат пристап до досиејата, и на крај, одредби за преглед, одржување и
уништување на досиејата.
Услугите/програмите, исто така, мора да го ценат обемот на досието што
оди подалеку од физичка или хартиена форма. Информациите за клиентите
може да се најдат во електронските комуникации, мрежните бази на податоци или други уреди и локации со различен степен на безбедност. Кога институциите/организациите ги уредуваат процедурите за водење евиденција/досиеја, мора да размислат за заштитата на сите овие форми на информации
за клиентката – хартиени или електронски.

Активност 3.4. Заклучоци од сесијата
Побарајте секој од учесниците да наведе што било најзначајно од оваа сесија и што ќе примени понатаму во директната работа со кориснички на услуги. Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од секоја од активностите во оваа сесија и целите на модулот.

СЕСИЈА 4: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 10 ми н ути

Активност 4.1. Евалуација
Учесниците се враќаат на своите места. Поделете им по еден примерок од
формуларот за евалуација кој ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот.
Им се заблагодарувате за учеството, напоменувате логистички и технички
детали ако има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на изучување:
 Да имаат разбирање за правната и етичката основа на принципот на доверливост.
 Да објаснат зошто е важно следењето на овој принцип во сите фази од поддршката на жени кои преживеале насилство.
 Да идентификуваат ситуации и начини на кои доверливоста на клиентките се нарушува.
 Да идентификуваат ограничувањата на принципот на доверливост.
 Да ја разберат важноста од јасен, приспособен и на соодветен начин зададен документ за информирана согласност.
 Да ја сфатат неопходноста од сеопфатно уредување на доверливоста на ниво на
услуга и/или организација.

П2
Приватноста е: „Јас одлучувам кој ги знае моите лични податоци и информациите
поврзани со мене“.
Доверливоста е: „Вие се обврзувате да ги заштитите моите лични податоци и информациите поврзани со мене“.
Согласно новиот Закон за социјална заштита, начелото на доверливост е дефинирано на следниот начин: „На корисникот на права и услуги од социјална заштита му
се обезбедува тајност и заштита на личните податоци, согласно со закон. На корисникот му се обезбедува доверливост на сите приватни податоци од документацијата
која се обработува за потребите на известување, односно евиденција, вклучително и
оние кои се однесуваат на неговата личност, однесување, семејна животна ситуација
и начин на користење на правата и услугите на социјална заштита, освен во случаи
утврдени со закон.“

П3
Од друга страна, новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и
семејно насилство за сите институции што се надлежни за негово спроведување дефинирани во член 11, како и за здруженијата и нивните надлежности дефинирани во
член 24, предвидува обврска и должност:
 целокупното прибирање, обработување, користење, чување и бришење на личните
податоци да се прави во согласност со Законот за заштита на личните податоци.
Личните податоци собрани согласно со овој закон, сè до нивното бришење, смеат
да се даваат под услови утврдени со Законот за заштита на личните податоци;
 да обезбедат тајност и заштита на обработката на личните податоци на субјектот
на лични податоци, при што мора да применат соодветни технички и организациски мерки за заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап,
особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку мрежа и заштита од
какви било незаконски облици на обработка.
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П4
Етичкиот кодекс на психолозите, меѓу другите етички стандарди, ја обработува и
приватноста и доверливоста на следниот начин:
 Психолозите имаат обврска да преземаат мерки за заштита на доверливите податоци што ги добиле од корисниците на нивните услуги или од испитаниците во
истражувањето.
 За сите релевантни ограничувања на доверливоста на податоците ги известуваат
поединците (односно нивните старатели) или институциите со кои имаат воспоставени научни или професионални односи.
 Психологот може да дава доверливи податоци за клиентите доколку има согласност од клиентите, било да се работи за поединци или за институции.
 Во своите написи, предавања и јавни настапи, психолозите не откриваат доверливи и лични податоци за испитаникот во истражувањето или за корисникот на нивните услуги, до кои дошле во текот на нивната работа.

П5
Етичкиот кодекс за стручните работници во дејноста на социјална заштита во член 6
предвидува:
 Тие да бараат пристап само до информациите кои им се потребни и ги користат
на начин пропишан со закон. Воедно стручните работници даваат точни и потполни податоци за кои се овластени во рамки на работите кои ги вршат, освен ако
пристапот до податоци е ограничен согласно законот и чуваат службени тајни и
податоци од доверба кои им се доверени.
 Стручните работници водат стручна документација за корисникот и дадените услуги согласно Законот за социјалната заштита и подзаконските акти, се грижат за
обезбедување на потполни и веродостојни податоци неопходни за остварување на
правата и користење на услуги на корисникот, заради контрола и континуитет на
квалитетот на дадените услуги и стручна помош.

П6
Зошто доверливоста има клучно значење за обезбедување на специјализирани услуги и застапување на жени кои преживеале насилство?
 Бидејќи низ процесот на поддршка се допираат особено приватни и интимни
аспекти од животот на жените.
 Затоа што е основата за безбедност на клиентките и може да биде прашање на
живот и смрт. Нарушувањето на доверливоста може да предизвика сериозни последици за жената, особено ако заштитата не е соодветно обезбедена.
 Таа е основа на интегритетот на самите услугите; поради можноста дел од информациите споделени на сесиите да бидат откривани во понатамошни постапки или
пред други институции, некои жени може да одбијат или да избегнат користење на
одредена услуга.
 Затоа што е клучна за успехот и динамиката на односот советувачка – жртва и за
ефективно советување.
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П7
Што значи гаранцијата за доверливост?
 Значи дека информациите ќе бидат споделени САМО со други лица кои треба да
знаат за случајот за да обезбедат помош и интервенција, како што бара и на кое се
согласува жената.
 Строгата доверливост има суштинско значење и МОРА да биде гарантирана во секое време, освен кога жртвата или давателката на услуга се соочуваат со непосреден ризик за нејзината благосостојба, безбедност и сигурност.
 Доверливоста може да биде ЦЕЛОСНА ако жртвата инсистира дека ништо не треба
да се направи.
 Секаде каде што е можно, треба да се зачува анонимноста на жртвата и сите пишани информации за неа мора да се чуваат ЗАКЛУЧЕНИ и БЕЗБЕДНИ од другите.

П8
П8.1.
Писмена согласност треба да се добие пред:
 Собирање и задржување на лични информации – жените треба да бидат информирани за тоа зошто се потребни информациите и како ќе се користат.
 Користење лични информации – на жените треба да им се даде објаснување за тоа
како организацијата има намера да ги користи нивните информации пред да понуди писмена согласност.
 Споделување информации – во околности кога информацијата треба да се сподели со други давателки на услуги или вработени во рамки на истата организација,
или професионалци, даватели на услуги и други вработени од надворешни институции/организации, информациите треба да се откриваат само за целта за која е
дадена согласност.

П8.2.
 Пристапување до информации од други извори – жената треба да биде примарен
извор на информации, но други извори може да помогнат да се утврдат факторите
на ризик и начините за нивно минимизирање (на пример, полициски или судски
служби, здравствени услуги).
 Спроведување на каква било проценка, вклучувајќи ги и оние поврзани со ризикот,
менталното или физичкото здравје и секој друг вид анализа.
 Обезбедување на самите услуги, вклучително и советување (терапевтски, правни,
други), психодијагностика, психо-едукативни групи, застапување или реинтеграција.
 Спроведување истражувачки активности, вклучително и следење и евалуација на
програмата/услугата.
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П9
Пример од изјава како да ја информирате клиентката уште на првата средба за
ограничувањата/исклучоците од принципот на доверливост:
„Додека работиме на советодавна/терапевтска поддршка, МНОГУ ВАЖНО е да знаете за неколку исклучоци кога давателите на услуги/советувачите, а и јас самата, не
можам да ги чувам информациите од сесиите ‘во тајност’ и мора да ја ‘прекршам довербата’ со тоа што ќе известувам други лица кои не се вклучени во дадената услуга.
Додека разговорите на сесиите СЕ И ЌЕ ОСТАНААТ доверливи, постојат неколку ситуации кога тоа не е случај и работите што ги споделувате со мене ќе бидат споделени со трети лица.“
Посветете сериозно внимание на споделување на овие информации со цел корисниците подоцна да не се чувствуваат предадено, измамено и да не ве обвинуваат.

П10
Ограничувања/исклучоци од принципот на доверливост
 Кога постои јасен или потенцијален ризик, или загриженост за безбедноста на
дете или деца;
 Кога постои јасен или потенцијален ризик од повреда на клиентката;
 Кога постои јасен или потенцијален ризик од повреда на некои други поединци;
 Кога давателката на услуги/советувачката работи заеднички како дел од мултидисциплинарен/мултисекторски тим;
 Кога давателката на услуги/советувачката е под супервизија во нејзината работа
со клиентката;
 Кога се бара извештај од трети страни;
 Кога постои законска обврска за откривање информации.

П11
Цели поради кои се води евиденција/досиеја на клиенти се:
 собирање на статистички податоци потребни за изворите на финансирање или за
програмски цели;
 документација за потребата од исполнување на критериуми за добивање услуга;
 олеснување и документирање на квалитетот на поддршката и континуитетот на услугите;
 супервизија и преглед на перформансите на персоналот;
 и можна заштита од одговорност.
Што се препорачува да уредува:
 Видот на информации/документација што треба да биде дел од досието на клиентката;
 Видови информации/документација што не се соодветни за досието на клиентката;
 Лицата овластени да направат записи или измени во досието и процес за правење
на тие записи или измени; и лицата во програмата кои имаат пристап до досиејата;
 Одредби за преглед, одржување и уништување на досиејата.
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АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИ

Сценарио 1
Kоординаторка на програмата во една организацијата препраќа
блиска пријателка за поддршка во советувалиште за жртви, бидејќи доживеала насилство. По некое време, додека е со мајката
на пријателката, се јавува да се информира за случајот и една
од давателките на услуги ѝ кажува детално за направената проценка, состојбата, впечатокот и мислењето на правничката и на
вработените од центарот за социјална работа.

Сценарио 2
Колешка со која сте заедно на настан во хотел, полн со други
гости, по завршување на работилниците се опушта пиејќи пиво и
споделува со други жени податоци за нејзина клиентка, особено
за нејзината семејна состојба и психолошката проценка на клиентката и малолетните деца.
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Сценарио 3
Корисничка на услуги, која посетува група за поддршка на
жени кои преживеале насилство и која ја придружувате во
друга НВО за програма за економско зајакнување, споделува
гласно и во детали за начинот на кој се шокирала од тоа како
други жени биле малтретирани.

Сценарио 4
Социјалната работничка се интересира и има потреба да дознае за текот на сеансите со корисничка сместена во центар
за згрижување на жени жртви на насилство. Советувачката
споделува со социјалната работничка за тоа дека корисничката е амбивалентна во однос на одлуката за развод, за индиректниот обид за контакт кој го направил сопругот и за дилемите кои ѝ се јавуваат оттогаш, односно дека се навраќа на
убавите работи од бракот. Корисничката на следната средба
споделува страв поради информациите добиени од социјалната работничка и адвокатката, дека доколку се врати кај сторителот, нема повеќе никој да ја поддржува и што е најстрашно, дека тоа ќе резултира со одземање на родителско право
над малолетното дете.
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Прашања за кои треба да дискутираат
членовите на групите:
1. Дали е прекршување на доверливоста? Дали
почитувањето на принципот за доверливост важи само
додека сте на работа/се обезбедува услуга или и надвор?
2. Како би требало да се постапи, кои/какви би биле
последиците доколку има прекршување?
3. Какви се процедурите во вашата организација доколку
давателка на услуга или вработен/вработена го
прекрши принципот на доверливост и случајно пренесе
информации за корисничка?
4. Дали и какви се процедурите во вашата организација
доколку клиентка која ги користи услугите случајно
го прекрши принципот на доверливост и пренесе
информации за други кориснички?
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МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУЧУВАЧ/КА
Сценарио 1 и 4
Политиката/процедурите за доверливост неопходно е да ги уредуваат и последиците од прекршување на принципот на доверливост. Дисциплинските мерки треба да бидат утврдени и сите
вработени, даватели на услуги, да бидат запознаени со нив пред
почетокот на работниот/волонтерскиот ангажман. Понатаму, потребно е да се регулира известувањето до засегнатата корисничка/клиентка, да се предвидат мерки за справување, вклучувајќи и
соодветни мерки за намалување на можните негативни ефекти.
Втората важна точка е дека секој член на персоналот треба точно да знае од кого да побара совет и поддршка за тоа како да
се справи со прашањата за доверливост. Многу професионалци
ќе тврдат: „Имам право да знам“ – често кога станува збор за информации за некој друг, иако тие воопшто немаат такво право.
Можеби тие чувствуваат потреба да знаат, но тоа е многу различно од правото да знаат. Таквите права треба јасно да се дефинираат, разграничат, разберат и заштитат. Принципот „имам
потреба да знам“ ја наметнува потребата од добро воспоставен
начин за проценка дали да се пренесе или не дел од доверливите информации. Во пракса често е тешко да се формира цврст
заеднички став меѓу тимот на даватели/ки на услуги/вработени
за тоа кој што треба да знае.

Сценарио 2
Нагласете дека посветените и компетентни даватели/ки на услуги треба да бидат активни – не пасивни, во однос на чувањето
на доверливи информации, и да не седат со „скрстени раце“
додека другите ги кршат правилата за доверливост. Нема многу
смисла во почитувањето на правилата на работа, ако персоналот озборува во кафулето и ги крши сите правила. Потребата за
одржување доверливост се протега надвор од работното место,
во сите делови од вашиот живот. На пример, колку му кажувате
на вашиот партнер за она што се случува на работа и каде му кажувате. Исто така, доверливоста не се однесува само на вашите
сопствени постапки, туку можеби ќе треба да направите и нешто
позитивно за да спречите некој друг да се однесува несоодветно.
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Сценарио 3
Кога се обезбедува групна поддршка на жени кои преживеале
насилство, меѓутоа и во средбите на корисничките при добивањето на услуга, треба да се предвидат правила во однос на почитување на доверливоста кон другите кориснички. Затоа е неопходно да се дефинира што треба да се преземе кога групните
правила намерно или случајно се прекршени, или кога една корисничка на услуги ќе го повреди принципот на доверливост кон
некоја друга. Најпрво е неопходно тоа јасно да се посочи штом
ќе се забележи/дознае за прекршувањето и да се користи ефективна комуникација и техники за да се разговара за значењето на
однесувањето и да се постигне договор како да се надмине таа
состојба. Потребно е да се дефинира во какви ситуации клиентката/корисничката треба да биде исклучена од групата, односно
да се разгледа и тоа како една опција. Според искуството, исклучувањето е ретко, но ако се случи, за клиентката треба да се
тврди дека направила едно или повеќе од следниве работи: ја
загрозила безбедноста на групата и/или открила лични податоци за членовите на групата надвор од групата.
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АНЕКС 3: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИ
С О ГЛ А С Н О С Т З А С О В Е Т У В А Л И Ш Н А У С Л У Г А
Целта на оваа форма е да го документира првиот разговор помеѓу давателката на услуга и жената во врска со услугите за психо-социјална
поддршка, условите за доверливост и нејзините исклучоци и правата на
корисничката.
Јас, [име на лицето што ја прима услугата], своеволно се согласувам да примам услуги на следниот начин:
Главната цел на мојот [изберете како што е применливо: социјален работник, водител на случај, психолог] е да се грижи за мојата безбедност, достоинство и благосостојба, според моите желби. Персоналот на организацијата разбира дека никој не ја знае мојата ситуација подобро од мене.
Затоа, јас ќе го водам процесот на идентификување на моите потреби,
цели и помошта што би сакала да ја добијам.
Имам право да одлучувам за информациите што сакам да ги споделам со
мојот [социјален работник, водител на случај, психолог]. Таа никогаш нема
да ме притиска да споделам какви било информации што не сакам да ги
споделам.
Во случај да не сум задоволна од услугите што ги примам, имам право да
разговарам за тоа со мојот [социјален работник, водител на случај, психолог] или неговиот/нејзиниот претпоставен, или да ги откажам тие услуги во
секое време.
Мојот [социјален работник, водител на случај, психолог] нема да ме упати
до други услуги без претходно да ме извести за можностите на услугата,
целта на упатувањето, како би се одвивало, последиците што можам да ги
очекувам, како и потенцијалните ризици, без моја согласност.
Ако е потребно, на мое барање, мојот [социјален работник, водител на случај, психолог] може да ме придружува или да дејствува во мое име пред
институцијата/организацијата до која сум упатена.
Моето име и сите информации за мојот случај ќе останат доверливи. Мојот
[социјален работник, водител на случај, психолог] нема да ги сподели овие
информации со никого, освен во следниве исклучоци:
1. Мојот [социјален работник, водител на случај, психолог] може да се
советува во врска со мојот случај со супервизор. Мојот [социјален
работник, водител на случај, психолог] ќе споделува информации
само доколку е потребно да ми помогне и нема да открива никакви
информации преку кои може да бидам идентификувана.
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2. Во случај да споделам какви било мисли или планови физички да се
повредам или да повредам други лица, мојот [социјален работник,
водител на случај, психолог] ќе преземе мерки за да ја заштити мојата и
безбедноста на оние околу мене. Ова може да вклучува разговор и со
други лица во моето опкружување.
3. Доколку постои ризик од опасност за мојот живот и благосостојба,
мојот [социјален работник, водител на случај, психолог] нема да мора да
бара моја согласност, но ќе стори сѐ што може за да ме информира за
преземените мерки.
Име и презиме на корисничка и потпис

Давателка на услуга

Датум:
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С О ГЛ А С Н О С Т З А С П О Д Е Л У В А Њ Е
ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ
Овој формулар мора да ѝ се прочита на корисничката на нејзиниот мајчин јазик. Јасно објаснете ѝ на корисничката дека може да избере која
било или ниту една од наведените опции.
[име на лицето што ја
Јас,
прима услугата], се согласувам [името на организацијата] да открива информации за она што го имам пријавено, на следниот начин:

1. Разбирам дека, со давањето на согласноста, одобрувам [име на организација] да открива специфични информации за мојот случај, врз основа
на моите изјави за инцидентот, до давателот или давателите на услуги што
ги посочив, за да можам да добијам неопходна помош во однос на мојата
безбедност, здравје и психо-социјални или правни потреби.
Разбирам дека откриените информации ќе бидат третирани доверливо и
со почит, и ќе се откријат само доколку е потребно да ми се даде помошта
што ја побарав.
Разбирам дека откривањето на овие информации значи дека вработен/а
на организациите или услугите наведени во полињата подолу можат да ме
контактираат. Имам право да го сменам мислењето во секое време во врска со откривањето на таквите информации на која било од организациите
или лицата за контакт наведени подолу.
Би сакала информациите да бидат откриени на следните институции:
 Полиција (наведете):

 Центар за социјални работи (наведете):

 Медицински или здравствени услуги (наведете):

 Безбедна куќа или засолниште (наведете):
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 Правни советодавни услуги (наведете):

 Јавен обвинител или граѓански/кривичен суд (наведете):

 Услуги за домување (наведете):

 Други (наведете тип на услуга, име и организација):

2. Информирана сум и разбирам дека дел од информациите може да
бидат откриени заради подготвување на извештаи, без да биде откриен
мојот идентитет. Секоја информација користена за таа цел, нема да дава
конкретна информација за мене или за случајот. Никој не треба да може
да ме идентификува врз основа на таквите информации. Разбирам дека
информациите кои се откриени ќе бидат третирани доверливо и со почит.
[Име на лицето што ја прима услугата]
Потпис:
Потпишан на [датум]
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АНЕКС 4: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИ

Студија на случај 1
Жена која доживувала насилство, подолго време доаѓа и добива
поддршка од советувачка. Таа доаѓа самостојно, не го пријавила насилството и не сака да пријавува и има доверба само во
вашата организација. На една средба со себе ја носи својата
малолетна ќерка и на средбата ја споделува својата загриженост дека нејзиниот нов партнер ја допира ќерката – ѝ остава
простор да влезе во тоалетот додека е тој внатре и легнува до
неа навечер на несоодветен начин – така што чувствува дека е
премногу „блиску“ до неа.

Студија на случај 2
Жена која добивала услуги и поддршка после некое време ве
информира дека одлучила да се врати кај сопругот и дека тој ќе
ја носи на средби во советувалиштето. Советувачката забележува дека во денот и терминот кога клиентката доаѓала, нејзиниот
сопруг и кога нема закажано термин со клиентката седи спроти
советувалиштето и ја следи до нејзиниот автомобил.
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Студија на случај 3
Една жена започнува да доаѓа самостојно и да добива услуги на
советување и поддршка во вашето советувалиште. Таа се разведува од сопругот кој бил насилен, и после разводот тој постојано ја пријавува со замерки за нејзиното родителствување,
поточно нејзината неморалност, и бара повеќе права како родител на малолетното дете. Поранешниот сопруг покренува постапка за измена на одлуката за доделување на дете и центарот
за социјална работа ви бара извештај за текот и напредокот од
советувалишната работа со клиентката.

Студија на случај 4
Жена која живее со сопругот и повеќе од 30 години била сурово малтретирана од него, доаѓа по препорака на нејзиниот син
и некое време добива советувалишни услуги. Не сака да го напушти домот и да се разведе, но не може да издржи повеќе ниту
еден ден со насилство. После неколку сесии бара да ѝ помогнете да напише писмо до синот и ќерката, во кое сака да им каже
дека повеќе нема да ги стресува и да не се грижат, бидејќи сѐ ќе
заврши наскоро. Ви споделува дека планира да земе апчиња за
да заврши оваа агонија и ве моли да не кажувате никому.
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Прашања за сите студии на случај:
1. Дали информациите треба да се споделат и зошто?
2. Дали би ја прекршиле доверливоста со клиентката доколку
таа ви ги даде овие информации, а потоа ве замоли да не ги
споделите?
3. Дали спаѓа во категоријата на ограничувања?
4. Објаснете како ја донесовте одлуката. Објаснете ги
чекорите од одлуката до споделувањето на информациите.
Кои информации и со кого ќе ги споделите?
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МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУЧУВАЧ/КАТА

Æ

Кога постои јасен или потенцијален ризик, или загриженост за
дете или деца – Студија на случај 1.

Æ

Кога постои јасен или потенцијален ризик од повреда на некои
други поединци – Студија на случај 2.

Æ
Æ

Кога се бара извештај од трети страни – Студија на случај 3.
Кога постои јасен или потенцијален ризик од повреда на
клиентката – Студија на случај 4.

Кога се соочувате со дилема за објавување информации, се препорачува да обезбедите согласност од клиентот за предложена акција, со тоа
што детално ќе го информирате за загриженоста, ќе потсетите на ограничувањата од принципот на доверливост и вашата обврска да преземете мерки за заштита. Потоа заедно, доколку клиентката се согласува,
договорете планиран тек на дејствување, а доколку таа не се согласува
или ризикот е непосреден и не постои можност за заедничко планирање, накратко информирајте за дејствијата што ќе бидат преземени.
Објавување на информации без согласност се прави само кога се
идентификува непосреден ризик или закана од штета, но и во вакви ситуации обелоденувањето треба да се состои само од информации што
се неопходни и пропорционални со потребата/целта за заштита. И во
случај на објавување на информации без и со согласност, неопходно
е да се почитуваат ставовите, благосостојбата и најдобриот интерес
на клиентите при донесувањето на ваквите одлуки за откривање на информации.
Кога се размислува за потребата од откривање доверливи информации
без согласност, се препорачува советувачките/давателките на услуги
да:
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Æ

се консултираат со колешки/супервизорки и/или да побараат
правен совет кога ќе се соочат со ситуација на барање од суд/
обвинителство или друга институција да се дадат информации,
или во други околности во кои може да биде потребно
споделување на информации без согласност;

Æ

водат јасна и точна евиденција за нивните консултации и
размислувања во процесот на донесување одлуки;
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Æ

го документираат процесот на донесување одлуки во врска со
откривање на доверливи информации, кога утврдиле дека не е
можно или не е соодветно да се информира клиентката и/или
да се добие согласност пред споделувањето на информации;

Æ

ја разгледаат внимателно потребата од преземање
дополнителни активности за заштита на благосостојбата на
клиентката или друго возрасно лице или дете;

Æ

ги ограничуваат информациите што ги откриваат/споделуваат
со внимателно разгледување на оние што имаат суштинско
значење и оние кои се бараат;

Æ

размислуваат внимателно кој треба да биде информиран за
загриженоста и кој најдобро може да го поддржи клиентот;

Æ

да побараат согласност од клиентката пред да вклучат лице за
поддршка на сесијата, ако има потреба да го направат тоа;

Æ

ги информираат клиентките за откривањето на информации и
да обезбедат копии од соодветната комуникација, кога е тоа
соодветно.
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Да се обезбеди основна рамка за разбирање на комуникациските вештини неопходни за обезбедување поддршка на жените кои преживеале насилство, и продлабочено разбирање на асертивната комуникација, техниките и практичните начини на кои жените може да се зајакнат за ваква
комуникација и за придобивките од неа.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
До крајот на овој модул, учесниците ќе можат:
 Да ги идентификуваат и зајакнат основните комуникациски
вештини потребни за работа со жртви на насилство.
 Појасно да го дефинираат значењето на поимот асертивност/
асертивна комуникација.
 Да разберат кои се придобивките и различните техники за
унапредување на вештините на асертивност.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флипчарт хартија, пред и посттест,
евалуација на модулот, копија од презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна вежба и детални насоки за начинот на водење на обуката. Деталните насоки содржат дополнителни информации, примери и сценарија кои ќе ви помогнат
при спроведувањето на обуката.
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Активности

Методи

СЕСИЈА 1: Вовед

Време
15 минути

Вовед

2 минути

Активност 1.1. Цели на модулот

Презентација

Активност 1.2. Вежба: Невербална
комуникација

Работа во парови
Групна дискусија

СЕСИЈА 2: Комуникациски вештини во советување

3 минути
10 минути
105 минути

Активност 2.1. Активно слушање

Презентација

5 минути

Активност 2.2. Парафразирање и
резимирање

Презентација

5 минути

Активност 2.3. Рефлектирање и
афирмирање

Презентација

5 минути

Активност 2.4. Работилница:
Рефлектирање на чувства

Индивидуална работа
Групна дискусија

15 минути

Активност 2.5. Поставување прашања Презентација

5 минути

Активност 2.6. На што треба да се
Презентација
внимава во комуникацијата со жените
кои преживеале насилство

5 минути

Активност 2.7. Работилница: Студии
на случај

Играње на улоги
Групна дискусија

Активност 2.8. Заклучоци од сесијата Групна дискусија
СЕСИЈА 3: Асертивност и техники за асертивна комуникација

60 минути
5 минути
100 минути

Активност 3.1. Дефинирање на
асертивност

Презентација и тест

10 минути

Активност 3.2. Работилница: Колку
сум асертивен/на?

Индивидуална работа
Групна дискусија

10 минути

Активност 3.3. Јас-пораки

Презентација

5 минути

Активност 3.4. Работилница:
Јас-пораки

Индивидуална вежба
Групна дискусија

10 минути

Активност 3.5. Расипана плоча

Презентација

5 минути

Активност 3.6. Напуштање на опасна
ситуација

Презентација

5 минути

Активност 3.7. Работилница: Техники
на асертивна комуникација

Играње на улоги
Групна дискусија

45 минути

Активност 3.8. Зошто е тешко да се
каже НЕ или да се побара нешто?

Презентација
Групна дискусија

10 минути

СЕСИЈА 4: Завршни активности
Активност 4.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

5 минути
Лист за евалуација

5 минути
225 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 15 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со родово заснованото
насилство, релевантното образование на темата и вашата мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на модулот
Претставете ја целта на модулот и целите за изучување поставени на презентација (слајд П1). Потенцирајте дека одредени поими и важноста за нивното
изучување ќе станат појасни по завршување на модулот.

Активност 1.2. Вежба: Невербална комуникација
Пред да ги воведете учесниците во модулот за комуникациски вештини во
советувањето и да дефинирате на што треба да се внимава во комунакцијата
со жените кои преживеале насилство, направете со учесниците една едноставна, но моќна вежба со користење единствено на невербалната комуникација.
Поделете ги учесниците во парови. Објаснете им дека во првиот круг едното
лице ќе биде Набљудувач (А), а другото лице Набљудуван (Б), но дека во вториот круг ќе ги сменат улогите. Потоа дајте им 2-3 минути за првиот круг, во
кој Набљудувачот (А) без зборување остварува контакт и го набљудува оној
којшто е во улога на Набљудуван (Б). Притоа ги забележува и следи неговите невербални реакции. Ова значи дека во првиот круг и Набљудуваниот (Б)
може исто така да му одговара на Набљудувачот (А) со користење на елементите на невербална комуникација. Невербалната комуникација вклучува
користење на разни гестикулации, поставеност на телото, поглед итн. По истекот на овие 2-3 минути, побарајте од парот да ги смени улогите за вториот
круг и да го повторат истото. По завршување на вежбата отворете дискусија
со групата за следниве прашања:

Æ

Како се чувствувавте во секоја од улогите, имаше ли разлика во
доживувањата?

Æ

Дали ви беше тешко да користите само невербална комуникација,
и за што бевте свесни во текот на изведувањето на вежбата?

Æ

Како ја поврзувате вежбата со вашата практична работа со жртви
на насилство/клиенти?

По завршувањето на вежбата, појаснете дека улогата на даватели на услуги
носи со себе и аспект на проценка на клиентите, односно нивно набљуду-
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вање без разлика на степенот на свесност за него, и дека додека го правиме
тоа користиме и вербална и невербална комуникација. Она на што вежбата
нѐ насочува е да внимаваме и на невербалната комуникација во контактот со
клиентите. Треба да внимаваме колку сме доближени до нив, дали седиме
исправено и покажуваме рамноправност, дали покажуваме отвореност и непосредност итн. Она што е сериозен предизвик во работата со жените кои
преживеале насилство е да внимаваме на тоа дали ја истакнуваме разликата
во моќта од улога на професионалци, и дали можеби изгледаме застрашувачки. Ова е важно затоа што на овој начин може да ги намалиме шансите
жртвите да се чувствуваат безбедно, почитувано и да можат да стекнат доверба во нас. Освен тоа, истакнете дека жените кои преживеале насилство
се активни учесници во комуникацијата, а не само пасивни приматели и воедно дека и тие нѐ проценуваат нас врз основа на севкупното наше однесување и комуникација од првиот момент/контакт.

СЕСИЈА 2: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ВО СОВЕТУВАЊЕТО
НА ЖЕНИ КОИ ПРЕЖИВЕАЛЕ НАСИЛСТВО
Времетраење: 105 ми н ут и

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4, П5, П6, П7,
П8, П9, П10, П11 и П12 од Анекс 1 и материјалите од Анекс 2, Анекс
3 и Анекс 4.

Активност 2.1. Активно слушање
Советувањето е разговор или дијалог помеѓу советувачот/ката и клиентката,
и за да биде ефективно и да ја олеснува промената кај клиентот, бара од
советувачите да имаат развиено одредени комуникациски вештини.
Прикажете го слајдот П2 и појаснете дека активното слушање е суштинска
комуникациска вештина што советувачите/давателите на услуги ја користат
за да развијат позитивна и здрава интеракција со клиентот. Тоа подразбира
користење на збир вештини што го поттикнуваат клиентот да зборува, но и
му помагаат да се чувствува слушнато и разбрано. Тоа се нарекува „активно“
затоа што давателот на услугата намерно прави работи за да го поттикне
клиентот да зборува и затоа што го фокусира сето внимание на она што клиентот го зборува, на тоа како се однесува и како се чувствува. Советувачот/
ката кажува многу малку, но пренесува емпатија, прифаќање и искреност.
Советувачот/ката зборува само за да открие дали некоја изјава е правилно
слушната и разбрана.
Како слушател, треба да можете да го повторите со свои зборови она што
тие го кажале, што не значи дека се согласувате, туку дека разбирате што ви
кажуваат. Постојат многу ситуации во кои советувачите/давателите на услуга
можат да користат активно слушање за да изградат однос со клиентите и да
ја подобрат севкупната комуникација. Се препорачува да се користат мали
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сигнали или зборови што му даваат до знаење на клиентот дека слушате и
разбирате – зборови како „да“, „аха“, „мхм“ и мали постапки како кимање
со глава, што покажуваат дека посветено слушате. Важно е и користење на
отворен говор на телото (невкрстени раце и нозе, рацете поставени пред телото, остварен контакт со очите итн.). Ова помага клиентката да се чувствува
удобно и безбедно со вас, но и на одмерен начин да се прави пресликување,
односно незабележиво да усвоите некои аспекти на нивниот говор на тело,
глас и јазик за да можат полесно да се поврзат и да се чувствуваат поудобно.
Се препорачува да повторите некои од зборовите или фразите на клиентката, за да ја поттикнете да каже повеќе.
Прикажете го слајдот П3 и детално објаснете ги четирите вештини кои ги
вклучува активното слушање:

1. Слушање и разбирање на вербалните пораки на клиентот. Кога клиент ви
ја раскажува сопствената приказна, таа обично содржи мешавина од искуства (што се случило со него/неа), однесувања (што направил или не успеал
да направи клиентот) и емоции (чувства или емоции поврзани со искуствата и
однесувањето). Советувачот/давателот на услуга треба да ги слушне/препознае сите аспекти, односно искуства, однесување и чувства што клиентот ги
користи за да ја опише својата ситуација. Исто така, „слушнете“ што клиентот
не кажува.
2. Слушање и толкување на невербалните пораки на клиентот. Советувачите треба да научат како да слушаат и читаат невербални пораки како што
се телесно однесување (држење на телото, движење на телото и гестови),
изрази на лицето (насмевки, намуртено лице, кренати веѓи, искривени усни),
спецификите поврзани со гласот (тон, висина, интензитет, растојание помеѓу
зборовите, нагласувања, паузи, тишини и флуентност), забележливи физиолошки одговори (забрзано дишење, привремен осип, руменило, бледило,
проширување на зениците), општ изглед (чешлање и облекување) и физички
изглед (кондиција, висина, тежина, тен). Советувачите треба да научат како
да ги „прочитаат“ овие пораки без да ги извртуваат или премногу да ги толкуваат.
3. Слушање и разбирање на клиентот во рамки на неговиот контекст. Давателите на услуги треба да ја имаат предвид целокупната личност во рамки на
контекстот на неговата/нејзината социјална средина.
4. Слушање со емпатија. Емпатичното слушање вклучува присуство, набљудување и слушање („да се биде со“) на таков начин што советувачот/ката развива разбирање за клиентот и неговиот/нејзиниот свет. Давателите на услуги
треба да ги остават своите грижи настрана за да бидат целосно „со“ нивните
клиенти.
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Направете пауза и прашајте ги учесниците што според нив може да го попречи активното слушење. Откако ќе добиете повеќе одговори и ќе ги запишете
на флипчарт табла, наведете дека тоа може да биде:

Æ

нашето селективно слушање кога не ја слушаме целата порака туку
само она што сакаме да го слушнеме;

Æ

нашата расеаност, кога изгледаме дека слушаме, а со умот сме на
друго место;

Æ

нашите лични вредности, она што ние сметаме дека е важно, што е
во суштина многу индивидуално;

Æ

она што се случува во нашиот живот, бидејќи може да влијае врз
нашата перспектива за тоа низ што поминува жената;

Æ

нашето подготвување да одговориме, кога се подготвуваме што
следно ќе кажеме, во суштина, не ја слушаме клиентката;

Æ
Æ

ако се чувствуваме загрозено од она што клиентот го кажува;
и на крај, тоа може да биде културата и јазикот; доколку има
разлики меѓу нас и клиентите, може да дојде до тешкотии во
комуникацијата и разбирањето.

На крај, прикажете ја табелата на слајдот П4 и појаснете кога слушаме, а
кога не слушаме. За крај, нагласете дека клиентите можеби нема да запомнат што сме кажале, ама ќе запомнат како сме им направиле да се чувствуваат, и дека активното слушање значи дека сме концентрирани на она што
клиентот го кажува, а не на тоа што ние ќе го кажеме или направиме.

Активност 2.2. Парафразирање и резимирање
Прикажете го слајдот П5 и објаснете дека парафразирањето и резимирањето се суштински техники за ефективна комуникација. Она што некој го кажува и она што ние го слушаме може да биде неверојатно различно. Нашите
лични вредности, претпоставки, ставови и верувања можат да го искриват
она што го слушаме. Парафразирањето е начин да се осигурите дека правилно сте ја разбрале жртвата. Исто така, тоа е начин за идентификување на
различни теми. Парафразирањето покажува дека во што поголем степен се
обидувате да разберете што чувствува жртвата. Парафразирањето вклучува
да го повторите со свои зборови тоа што сте разбрале дека го кажала жртвата, а не само да ги повторувате нејзините зборови. Ова го тестира вашето
сопствено разбирање и избегнува недоразбирања што можат да доведат до
тоа жртвата да ја изгуби довербата во вас. Со парафразирање, на жртвата
ѝ се овозможува да се чувствува слушнато и да се разјасни доколку нешто
погрешно сте разбрале. Претставете ги и целите на парафразирањето.
Набројте кога може да се користи парафразирање: кога имате хипотеза/
претпоставка за тоа што се случува со клиентот; кога клиентот е во конфликт
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во врска со донесување на некоја одлука, и кога клиентката ви презентирала
многу содржина и се чувствувате збунети. Прикажете го слајдот П6 и набројте ги и кратко појаснете ги чекорите кога се парафразира. На крај, прикажете го слајдот П7 и дајте практични примери како може да се започне со
парафразирање.
Потоа прикажете го слајдот П8 и објаснете што е резимирање. Со поврзување на различните елементи од сесијата на клиентот, резимирањето може
да помогне во нивно подобро разјаснување, но и да му помогне на давателот
на услуга да го прегледа целокупниот напредок. Резимирањето, исто така,
може да им овозможи на давателот на услугата и на клиентот да идентификуваат тема на која треба да се фокусираат на следната средба. Потоа набројте ги целите на резимирањето.

Активност 2.3. Рефлектирање и афирмирање
Прикажете го слајдот П9 и објаснете дека рефлектирањето е слично на парафразирањето, освен што целта не е да се сумира она што клиентката го
зборува, туку да покаже дека разбирaте како таа се чувствува. Ова не значи
дека треба да им кажете на жртвите како треба да се чувствуваат. Објаснете
им зошто е важно рефлектирањето, користејќи го слајдот. Важно е да се
запамети дека давателите на услуги треба да слушаат и да рефлектираат не
само вербални пораки, туку и невербално однесување, бидејќи често преку говорот на телото се комуницираат чувствата кои можеби во тој момент
клиентката не е подготвена или за кои не е свесна и не може да ги изрази
преку зборови или точно да ги идентификува. Кога ги рефлектираат чувствата на жртвата, давателите на услуги е неопходно да ја уверат дека нејзините
чувства се сосема природни, иако во моментот можеби изгледаат невообичаени, а исто така треба и да знаат дека со оглед на тоа што го доживеале,
чувствата на гнев, вознемиреност, фрустрација, страв итн. се сосема оправдани. Наведете и неколку примери за рефлектирање.
Потоа прикажете го слајдот П10 и објаснете што е афирмирање. Може да се
започне со афирмирање на жената за одлуката да побара помош и да доаѓа
на советување. Нагласете дека клучната вештина кога се советуваат жени е
да се охрабрат тие самите да се афирмираат за она што го знаат, прават
или одлучуваат, бидејќи ова е нешто што може да го прават за себе наместо
да зависат од советувачката/давателката на услуга. На пример, наместо да
ѝ кажете на клиентката „Многу се гордеам со тебе што...“, може да ѝ кажете
„Треба да се гордееш со себе што...“

Активност 2.4. Работилница: Рефлектирање на чувства
Поделете им на учесниците копија од материјалите за учесници од Анекс 2.
Во материјалите има неколку примери со изјави од жени/клиентки кои зборуваат за своите проблеми. Објаснете им на учесниците дека секој од нив
ќе треба да ги прочита изјавите и да се обиде да ги именува чувствата во
примерите.
152

МОДУЛ 5
Комуникациски вештини
и интервентни техники

Додека учесниците работат индивидуално околу 3 минути, прашајте дали
имаат прашања и одговорете ги. Потоа во групна дискусија разгледајте ги
сите различни одговори за секоја изјава и запишете ги на флипчарт табла.
На крајот поделете копија за секој учесник од одговорите дадени во материјали за обучувачи во Анекс 2.
Потоа во групна дискусија разгледајте ги сите различни одговори за секоја
изјава и запишете ги на таблата, па на крајот споделете ги одговорите од
Анекс 1, материјали за обучувачи.
Активност 2.5. Заклучоци од сесијата
Побарајте секој од учесниците да наведе што било најзначајно од оваа сесија и што ќе применува од неа при директната работа со корисничките на
услуги. Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од секоја од активностите во оваа сесија, односно дефинирањето на законските и етичките
обврски за постапување и заштита на чувствителните/лични информации, за
важноста од почитувањето на принципот на доверливост за жените кои доживеале насилство, за содржината и вниманието кое треба да се посвети
при прибавување на информирана согласност од клиентките.

Активност 2.5. Поставување прашања
Прикажете го слајдот П11 и нагласете дека поставувањето прашања е важен дел од советувањето. Ни помага да ја разбереме ситуацијата во која се
наоѓа клиентот, но и неговата состојба. Објаснете за што сѐ може да помогне поставувањето прашања. Давателите на услуги треба да имаат познавања
за различните видови прашања, вклучувајќи ја и нивната соодветна употреба
и веројатните резултати. Исто така, важно е да се биде свесен и претпазлив
за прекумерното испрашување. При определувањето на ефективни техники
за поставување на прашања, важно е да се земат предвид состојбата и индивидуалните карактеристики на клиентот, меѓутоа и квалитетот на односот со
советувачот/ката.
Отворените прашања најверојатно ќе дадат подолги одговори. Иако секое
прашање може да даде долг одговор, отворените прашања намерно бараат
подолги одговори и се спротивни на затворените прашања. Отворените прашања ја поттикнуваат клиентката да зборува и нудат можност советувачот/
ката да собере информации за неа и нејзините грижи. Вообичаено отворените прашања започнуваат со: што, кога, каде, како или би можело – објаснете за секое од нив. Треба да се забележи дека давателите на услуги мора
да внимаваат кога поставуваат прашања со „зошто“. Ваквите прашања можат
да предизвикаат кај клиентите чувство или потреба да се правдаат или да
се бранат. Оттука, заклучете дека отворените прашања ги имаат следните
карактеристики: бараат од клиентката да размислува и да рефлектира; ќе ве
носат до мисли и чувства; и ќе му ја препуштат контролата на разговорот на
клиентот.
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Затворени прашања се оние на кои може да се очекува краток и брз одговор
(често „да“ или „не“) и им помагаат на советувачите/давателите на услуги да
дојдат до неопходни/конкретни информации и да ги фокусираат клиентите
во нивното споделување кога е потребно. На пример: Дали живееш сам/а?
Дали си вработен/а?. За разлика од отворените прашања, затворените покрај тоа што лесно и брзо се одговараат, ја одржуваат контролата кај давателот на услугата. На крајот, објаснете кои ситуации се погодни за тоа:

Æ

Започнување на разговорот, бидејќи му олеснува на клиентот
да одговори без да чувствува притисок дека треба да открива
премногу за себе.

Æ

Да го проверите нивното разбирање, но и одличен начин за да се
прекине предолго/преопширно зборување.

Æ

За насочување кон посакуваното позитивно преврамување на
гледиштето на клиентот (прашувате последователно прашања со
очигледен одговор, или Да или Не). На пример: Дали сте задоволни
со својот сегашен живот? Дали вашето семејство ви дава сè што
ви треба? Дали би сакале да биде подобро?

Активност 2.6. На што треба да се внимава во
комуникацијата со жените кои преживеале насилство
Советувањето на жените кои преживеале насилство треба да им овозможи
безбеден простор во кој ќе можат да ја раскажат својата приказна. Затоа
е неопходно советувачите/давателите на услуги да одвојат доволно време
и да ја ислушаат целата приказна. Кога има пауза во разговорот, поставете
внимателни прашања за да разјасните или да извлечете повеќе информации
и гледајте на целиот процес како на начин да ѝ се помогне на жената да ги
разбере сопствените тешкотии, меѓутоа, и како на можност да се истражат
решенија и практични можности што би ѝ одговарале. Ако имате проблем
да се концентрирате на она што го кажува жртвата, обидете се во себе да
ги повторувате нејзините зборови откако ќе ги слушнете, што ќе ви помогне
да го задржите фокусот и ќе ја зајакне пораката на жртвата. Бидете подготвени неколкупати да ги повторувате информациите што ѝ ги нудите на жртвата, бидејќи жртвите на траума може да имаат проблеми со концентрација,
разбирање и запомнување информации. Користете повремени тишини за да
соберете информации, така им давате време на жртвите да размислуваат и
можеби ќе бидат поспособни да дадат дополнителни информации. Слушајте
без судење. Многу жртви веќе се стигматизирани и маргинализирани, затоа е
важно вие да покажете почит, разбирање и грижа. Направете кратки белешки, бидејќи тоа може да демонстрира професионалност и грижа, но информирајте ја жртвата зошто правите белешки и дали белешките се доверливи.
Не дозволувајте си да се нервирате од вознемиреноста или повторувањето
на жртвите, и што е најважно, не реагирајте на нивната лутина и не расправајте се со нив.
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Прикажете го слајдот П12 и подетално објаснете што не треба да се прави
кога се даваат услуги за поддршка на жени кои преживеале насилство.

Активност 2.7. Работилница: Студии на случај
За да се подготвите за работилницата, прочитајте ги материјалите од Анекс
3. Во материјалите има пет студии на случај. Објаснете им дека во оваа вежба ќе се работи на одредени студии на случај користејќи го методот на игра
на улоги. Случаите се вистински, од практиката на здруженијата на граѓани
кои обезбедуваат советувалишни услуги. Поделете ги учесниците во групи
од по тројца учесници, и во секоја група одредете еден учесник за улогата на советувач, еден за улогата на жртва и еден за улогата на супервизор.
Објаснете дека учесниците во улогата на жртва добиваат по еден случај и
врз основа на тоа се подготвуваат да влезат во улогата. На учесниците во
улога на супервизори им давате по еден примерок од Анекс 4 – Листа за
проценка на советувачки вештини. Супервизорите треба да ја следат вежбата откако ќе почне одигрувањето на сесијата помеѓу советувачката и клиентката и да ги штиклираат и коментираат во листата вештините на советување
кои се применуваат од страна на советувачката (види инструкции во Анекс
4). На учесниците во улога на советувачи не им давате никакви материјали,
туку единствено инструкции да ги применуваат комуникациските вештини и
други вештини на советување за да ја водат сесијата со клиентката со која
се среќаваат. Објаснете им на учесниците дека за одигрување на сесијата
имаат 15 минути.
На секоја од групите поделете им по една студија на случај од Анекс 3. Пред
да започнат со играњето на улоги, прашајте дали има уште некои нејасности
околу вежбата и одговорете им.
Откако ќе завршат со играњето улоги, дајте им инструкции на учесниците
во следните 10 минути да дискутираат во рамки на групите за следните прашања:

Прашања за учесниците во улога на советувачка/давателка на услуга:

Æ

Дали ви беше тешко да воспоставите контакт и првична доверба
со клиентката?

Æ

Дали успеавте да го поттикнувате и насочувате разговорот и да ги
добиете потребните информации?

Æ

Дали и како успеавте да ѝ помогнете на клиентката во
истражување и разјаснување на проблемот/тешкотиите?

Æ
Æ

Дали ви беше тешко да не ја прекинувате?
Дали успеавте да ги идентификувате однесувањата, мислите и
чувствата и да го проверите ова со клиентката?
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Прашања за учесниците во улога на жртва:

Æ

Дали почувствувавте простор и интерес за да се изразите и
зборувате?

Æ
Æ
Æ

Дали се почувствувавте слушнато?
Дали ви беше тешко да ги одговарате прашањата на советувачот?
Дали се почувствувавте разбрано и прифатено?

Насоки за рефлексија на учесниците во улога на супервизори:

Æ
Æ
Æ

Севкупен впечаток
Позитивни аспекти
Каде/што можело подобро.

За секоја група оставете по 5 минути да ги сподели впечатоците и заклучоците. Притоа, нагласете дека целта не е да се даваат оценки и критики, туку
да се вежбаат основните комуникациски вештини во советувањето. Откако
групата ќе презентира, ги прашувате останатите дали имаат прашања и коментари. Доколку немаат прашања, ја поттикнувате дискусијата со тоа што
на другите им поставувате прашања поврзани со различните аспекти од Листата на проверка на основни советувачки вештини дадена во Анекс 4.
По завршувањето на вежбата поделете им по еден примерок на сите учесници од листата за проверка на советувачки вештини и појаснете им дека е важно да се следи и да имаат одредена структура на процесот на советување, но
и на секоја поединечна сесија. Почетоците се насочени кон воспоставување
на контакт и доверба, што е почетокот во градењето на врската. Потоа следува истражувањето, каде најважна е вештината на активно слушање, и насоченост кон разбирање на клиентите, во што помагаат парафразирањето,
рефлектирањето и резимирањето. Доброто разбирање на перспективата на
жената и нејзините тешкотии овозможува примена на соодветни интервенции и истражување на можни решенија, како и поддршка на жената самата
да направи план и да постави цели. За крај, важно е да се напомене дека е
неопходно да се следи промената/напредокот и да се зголемува нејзината
резилиентност, односно отпорност.
На крајот од сесијата, побарајте секој од учесниците да наведе што било
најзначајно од оваа сесија и што ќе примени од неа во директната работа
со кориснички на услуги. Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од
секоја од активностите во оваа сесија, односно комуникациските вештини
како активното слушање, парафразирање и резимирање, рефлектирање и
афирмирање, како и вештото поставување на прашања. Додајте дека, колку
повеќе вежбаме, толку повешти стануваме во примената.
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СЕСИЈА 3: ТЕХНИКИ ЗА АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА
Времетраење: 100 ми н ут и

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П13, П14, П15, П16, П17,
П18 и П19 од Анекс 1 и материјалите од Анекс 3, Анекс 4, Анекс 5 и
Анекс 6.

Активност 3.1. Дефинирање на асертивност
Прикажете го слајдот П13 и објаснете дека асертивната комуникација вклучува јасно изразување на сопственото мислење, чувствата и потребите, на
она што го сакате, без да се повредуваат правата на другите. Основната
претпоставка во асертивната комуникација е: „Јас и ти можеби имаме свои
разлики, но имаме еднакво право да се изразуваме со почит еден кон друг“.
Потоа набројте ги главните предности на асертивната комуникација. Асертивната комуникација подразбира зборување со мирен, јасен тон на гласот,
остварување на добар контакт со очите, и добро, но опуштено држење на
телото.
Прикажете го слајдот П14, претставете ги принципите на асертивното делување и дополнете дека асертивноста е вештина што може да се научи, а не
особина на личноста со која некои се раѓаат, а други не. Никој не е постојано асертивен, на пример, можеби ќе ви биде лесно да бидете асертивни со
непознати луѓе, но тешко е да бидете асертивни со своите родители. Може
да изберете да бидете асертивни со пријателите во една ситуација, а пасивни или агресивни со нив во друга. Учењето да бидете асертивни значи дека
можете да изберете кога и каде да комуницирате на овој начин.
Зајакнувањето, односно унапредувањето на вештините за асертивна комуникација се препорачува и применува во работа со различни категории на клиенти, а фокусот е на градење на асертивни вештини, моделирање и вежбање.
Запомнете, како и со секоја нова вештина што се учи, на почетокот можеби
нема да оди како што е планирано или однапред дефинирано. Но важно е
да нема обесхрабрување, да им се помогне на клиентите да рефлектираат
што тргнало наопаку и како може да го направат тоа поинаку следниот пат.
Прикажете го слајдот П15, во кој се набројани осумте златни правила на
асертивното делување и додајте дека практикувањето и вежбањето на асертивноста е добро за почеток да се прави во неутрални ситуации, односно
кога емоциите не се премногу силни. Нагласете дека практикувањето на
нови комуникациски вештини и однесувања во безбедна средина ја намалува непријатноста, што е особено важно за жените, бидејќи притисокот
за придржување до родовите стереотипни улоги и очекувања од нив често
наметнува неодобрување на асертивно однесување. Па така, жените често
стравуваат да ги користат асертивните техники на комуникација, бидејќи ќе
бидат обележани како „хистерични, разлутени, луди или непредвидливи“, или,
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пак, дека поставувањето на здрави граници може да резултира со загуба на
пријатели или роднини. Најголема претпазливост и постојано предупредување и потсетување мора да се прави во врска со тоа дека безбедноста на
жените е приоритет во секое време и ситуација. И, затоа, кога се работи
на асертивни техники за комуникација со жени кои преживеале насилство,
секогаш мора да ја нагласувате нивната безбедност, пред какви било други
цели или придобивки од некоја вештина или однесување.
На крај, прикажете го слајдот П16 на кој се прикажани четирите способности што ги поседуваат личностите кои имаат добри асертивни вештини.

Активност 3.2. Работилница: Колку сум асертивен/а?
За да се подготвите за работилницата, користете ги материјалите од Анекс
5. Во материјалите има листа со изјави со однесувања и карактеристики заеднички за личностите со асертивен стил на комуникација. Појаснете им на
учесниците дека ќе треба индвидуално да размислат и да проценат колку
изјавите важат за нив.
Поделете му на секој учесник копија од Анекс 5 и оставете им 3-5 минути за
индивидуална работа.
Потоа во групна дискусија поставете ги следните прашања:

Æ
Æ
Æ

Кои се предностите/придобивките од асертивната комуникација?
Кои се негативните аспекти на асертивноста?
Како луѓето имаат тенденција да реагираат на луѓето кои
применуваат асертивни техники и вештини?

На крај, многу е значајно да ја нагласите разликата и јасно да ги разграничите асертивноста од агресивноста и да ја прикажете табелата во слајдот П17.

Активност 3.3. Јас-пораки
Како и кога да ги користите јас-пораките
Кога сакате да кажете нешто, но не знаете што ќе ви помогне, формулата на
испраќање јас-пораки е добар чекор во вистинската насока. Може да потрошите многу време на размислување и обид да предвидите како другата
личност ќе одговори или нема да одговори, но тоа нема да помогне; важно
е да внимавате да не употребувате обвинувачки јазик, кој најверојатно ќе
предизвика негативен одговор. Целта на испраќањето јас-пораки не е да се
натера/принуди другата личност да го направи тоа што вие го сакате, туку да
се појасни што е она што вам ви е потребно.
Користете јас-пораки кога треба да кажете некому дека имате силни доживувања во врска со некоја ситуација. Другите честопати може да го минимизираат чувството на лутина или повреденост, затоа е корисно да пренесете
што точно се случува со вас, без да ја правите ситуацијата полоша или подобра отколку што е.
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Што не се јас-пораките:

Æ

Не се љубезен или културен начин на изразување, меѓутоа не треба
да бидат ни груби. Тие ви овозможуваат да бидете јасни.

Æ

Тие се начин за да се отвори разговорот, меѓутоа не и да се разреши
некоја проблематична и/или тешка ситуација. Носат можност за
унапредување на релацијата.

Æ

Не се одговор на она што не функционира, ниту пак алатка за
другите да одговорат веднаш како што вие сакате, овие се нереални
очекувања.

Прикажете го слајдот П18 и уште еднаш нагласете што може реално да се
очекува од испратена јас-порака со добра намера, како и кога се препорачува да се користат овие пораки.
Објаснете ги петте чекори при користење на јас-пораки и прикажете ја табелата во слајдот П19. Појаснете зошто е важно најпрво внимателно да слушаат и да ги препознаат своите чувства; потоа дека е клучно да не се користи
обвинувачки јазик/реченици; фокусот треба да е секогаш на однесувањето
на личноста; прецизирање како тоа однесување ни влијае нам; на крај се
завршува со јасно изразување на она што ви е потребно.

Активност 3.4. Работилница: Јас-пораки
Поделете им на учесниците празни листови хартија и замолете ги да размислат за ситуација од минатото кога имале доживување дека нивните лични граници се нарушени, но немале вештини или не се чувствувале сигурно
за да одговорат асертивно. Учесниците треба накратко да запишат како би
сакале да одговорат на таа ситуација, користејќи ги фазите на испраќање
јас-порака:

Æ
Æ
Æ
Æ

Идентификувајте ги своите чувства;
Објаснете го однесувањето;
Објаснете го влијанието на однесувањето врз вас;
Опишете го однесувањето што би го претпочитале.

Оставете 5 минути за да одговори секој од учесниците за сопственото доживување со јас-пораки и потоа отворете групна дискусија за впечатоците од
вежбата и придобивките од користењето на јас-пораки.

Активност 3.5. Расипана плоча
Прикажете го слајдот П20 и елаборирајте дека оваа техника е многу корисна кога поставувате граница и лицата со кои разговарате не ве слушаат или
почнуваат да се расправаат со вас. Тоа е едноставна техника во која давате
асертивна изјава, и повторувате колку што е потребно. Оваа комуникациска
стратегија помага да се спречи понатамошна дискусија со повторување на
истата фраза или реченица, го зајакнува главниот дел од вашата порака и
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спречува другите да ве оддалечат од она што ви е важно. Смиреното повторување на вашата порака ќе ви помогне да стоите цврсто дури и пред
најагресивната личност без да го зголемите нивото на конфликт. Техниката
може да биде особено корисна ако некогаш треба да се справите со упорни
или напорни клиенти. Потоа, објаснете што е техниката на расипана плоча.
Придобивки од користење на оваа техника:

Æ

Првично, лицето може да продолжи со непожелното однесување
или да продолжи да ја оспорува вашата порака, но додека ги
повторувате своите очекувања, вашата порака се зајакнува и
најверојатно лицето ќе почне да се придржува;

Æ

Осигурете се дека начинот на кој ја пренесувате пораката не е
агресивен, бидејќи луѓето имаат тенденција да ја примат полесно
пораката кога не се чувствуваат загрозени;

Æ

Се менува однесувањето, се постигнува усогласеност или
проблемот исчезнува. Не заборавајте да ги уважите подобрувањата/
промените, да пофалите каде што треба или едноставно да кажете
„благодарам“;

Æ
Æ

Други детали што ја поддржуваат оваа техника;

Æ

Известете ги вашите колеги што правите, за да не ги саботираат
ненамерно вашите планови.

Откако ќе одлучите што сакате од некој друг, не премислувајте се и
не попуштајте, зашто тоа праќа порака дека, всушност, не го мислите
она што го зборувате, што може да биде збунувачки;

Активност 3.6. Напуштање на ситуација
која е надвор од контрола
Користејќи го слајдот П21, објаснете го напуштањето ситуација што излегува од контрола – на пример, ако лицето станува непријатно, навредливо,
подбивно, саркастично или агресивно. Во овој случај, треба да се користат
завршни забелешки како наведените во слајдот.
Откако ќе го завршите разговорот, брзо заминете или прекинете го телефонскиот разговор. Ако личноста е навистина заинтересирана за правилна
и еднаква комуникација, најверојатно ќе биде повнимателна во иднина. Ако
ова не се случи, тогаш ќе биде очигледно дека целта им е да ја одржат моќта
и контролата и да ги игнорираат правата на другите.

Активност 3.7. Работилница: Техники на асертивна комуникација
Поделете им на учесниците копии од Анекс 6. Потоа поделете ги учесниците во парови и побарајте секој да избере една од ситуациите за играње на
улоги со цел вежбање на техниките за асертивност. Во првиот круг едниот
од учесниците е во улога на советувач, а во вториот е во улога на советувано
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лице. Оставете 10-15 минути за оваа вежба, со наизменично менување на
улогите.
Потоа поттикнете групна дискусија поставувајќи ги следните прашања:

Æ

Дали успеавте да искористите некоја од техниките за асертивна
комуникација, и која?

Æ
Æ

Дали ви беше тешко да комуницирате на овој начин?

Æ

Дали личното искуство преку вежбата ве освести за некој негативен
аспект?

Æ

Дали во некој момент комуникацијата наместо асертивна стана
агресивна?

Кои се предностите/придобивките од техниките за асертивна
комуникација?

Активност 3.8. Зошто е тешко да се каже НЕ
или да се побара нешто?
Прикажете го слајдот П22, на кој се наведени верувања што нѐ попречуваат
да кажеме „не“. Појаснете дека ќе се држиме до наведените верувања, затоа што веројатно не знаеме да кажеме „не“ на асертивен начин. Можеби е
тешко на одбивањето да се гледа едноставно како на поставување граница.
Наместо тоа, можеби е полесно да се западне во замката на чувство на вина,
или обврската да се согласуваме. Тешко е да се одбие барање, бидејќи може
да се чувствуваме себично ставајќи ги нашите потреби и желби на прво место. Запомнете дека нашето себевреднување треба да биде барем еднакво
на вредноста на другите. Се плашиме дека, ако ги одбиеме барањата, нема
да им се допаѓаме повеќе. Сакаме луѓето да нѐ сакаат, па нашиот страв од
отфрлање често нѐ води кон правење работи што не би ги сакале. Имајте
предвид дека луѓето што навистина се грижат за нас ќе нѐ ценат затоа што
нѐ сакаат такви какви што сме, и ќе нѐ сакаат дури и ако поставиме јасни
граници. На крај, додајте дека зад тешкотијата да се каже „не“ може да стои
и потребата да држиме сѐ под контрола, односно луѓето да гледаат на нас
како на човек кој може да се справи со сѐ и со повеќе барања истовремено.

Може да биде опасно
Ако сме во конфронтација со некој што е агресивен, може да биде опасно
одбивањето на барањето, бидејќи тој може да стане насилен. Во овие околности, нашите стравови може да бидат реални и мора да имаме на ум дека
безбедноста е секогаш приоритет.

Корисни совети за да кажете „не“:

Æ
Æ

Кога ќе кажете „не“, кажете го јасно и без детални објаснувања.
Можете да ја одложите одлуката. Ако не сте сигурни во барањето,
или сакате да го одбиете, но немате храброст, побарајте време да
размислите за тоа. (Ова е многу важно да се запамети!)
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Æ

Намалете ги извинувањата – нема за што да се извинувате.

Прикажете го слајдот П23 и образложете ги различните начини да се каже
„не“:
1. Директно „не“. Кога некој ќе ве замоли да направите нешто што не го сакате, само кажете „не“. Целта е да се одбие без извинување.
2. Рефлектирачко „не“. Оваа техника вклучува признавање на содржината и
чувството на барањето, потоа додавање на вашето асертивно одбивање
на крајот. „Знам дека со нетрпение чекаш да одиме попладне, но не можам да дојдам.“
3. Образложено „не“. Давате многу кратка и вистинска причина зошто одбивате. На пример, „Не можам да ручам со тебе, бидејќи имам извештај што
треба да го завршам до утре“.
4. „Не“ со интерес. Ова не е дефинитивно „не“. Тоа е начин да се каже „не“
на барањето во сегашниот момент, но остава простор да се каже „да“ во
иднина. Користете го само ако искрено сакате да го исполните барањето.
На пример, „Не можам да ручам со тебе денес, но би можел/а следната
недела“. Тоа е можност за да се види дали постои друг начин на кој може
да се исполни барањето. На пример, „Дали би можеле да одиме во некое
друго време?“
5. Расипана плоча „не“. Ова може да се користи во широк спектар на ситуации. Вие само ја повторувате едноставната изјава за одбивање, одново и
одново. Нема објаснување, само повторете го.
Ако кажете „да“ кога навистина мислите „не“, може да таложите во себе
огорченост и лутина кон личноста на која сте ѝ кажале „да“, иако таа не
направила ништо лошо. Дополнително, може да бидете незадоволни и разочарани од себе, па со преземањето на повеќе работи отколку што можете да
исполните да станете преморени и напнати. На другиот крај од спектарот се
луѓето кои лесно можат да кажат „не“, но го прават тоа на агресивен начин,
без да ги земат предвид или да ги почитуваат другите. Ова може да резултира со тоа што луѓето ќе ве отфрлат или ќе бидат лути и огорчени.
На крај, прикажете го слајдот П24 и објаснете од каде доаѓаат тешкотиите
околу тоа да се бара, односно дека обично ни е тешко да побараме нешто
поради недостигот на самопочит. Сметаме дека не заслужуваме или немаме
право да бараме нешто, и мислиме дека времето на другите луѓе е повредно
од нашето. Можеби се плашиме дека лицето ќе нѐ одбие и дека ќе се чувствуваме отфрлени со тоа нивно одбивање. Важно е да имаме предвид дека,
ако личноста не е насилна, тогаш го одбива барањето, а не нѐ одбива нас
како личност. Сите ние сме имале искуства со одбивања во животот, и најверојатно можеме да се справиме со уште едно. Барањето нешто значи дека ни
е потребна помош: сфаќаме дека ние не можеме да контролираме сѐ. За некои жени ова е многу застрашувачка мисла. Многу жртви страдале од хаоти162
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чен и непредвидлив живот, па како резултат на тоа развиле длабока потреба
да ја контролираат својата околина. Сепак, контролата почесто е замислена
отколку реална. Во однос на стравот од искористување на другите, нагласете го фактот дека другото лице има право да каже „не“. Одговорноста да
се биде достапен за другите (или да не се биде) му припаѓа на другото лице.
На крајот, побарајте секој од учесниците да наведе што било најзначајно од
оваа сесија и што ќе примени од неа во директната работа со кориснички
на услуги. Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од секоја од активностите во оваа сесија, односно асертивноста и техниките за асертивна
комуникација, па заокружете со повторување на целите на овој модул.

СЕСИЈА 4: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 5 ми н ут и

Активност 4.1. Евалуација
Поделете им на учесниците по еден примерок од листот за евалуација кој ќе
го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат
формуларот. Им се заблагодарувате за учеството и напоменувате логистички и технички детали, доколку има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на изучување:
 Да ги идентификуваат и зајакнат основните комуникациски вештини потребни за
работа со жртви на насилство.
 Појасно да го дефинираат значењето на поимот асертивност/асертивна комуникација.
 Да разберат кои се придобивките и различните техники за унапредување на вештините на асертивност.

П2
Активно слушање
„Активно“ затоа што давателот на услугата намерно прави работи за да го поттикне
клиентот да зборува и затоа што го фокусира сето внимание на она што клиентот го
зборува, на тоа како се однесува и како се чувствува.
Се препорачува да се користат:
 минимални охрабрувачи,
 отворен говор на телото,
 пресликување, и
 повторување на некои од зборовите или фразите на клиентката.

П3
Активното слушање ги вклучува следните четири вештини:
1. Слушање и разбирање на вербалните пораки на клиентот.
2. Слушање и толкување на невербалните пораки на клиентот.
3. Слушање и разбирање на клиентот во рамки на неговиот контекст.
4. Слушање со емпатија.
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П4
П4.1.
КОГА СЛУШАМЕ

КОГА НЕ СЛУШАМЕ

Кога сме свесни за сопствените чувства и за
начинот на кој одговараме.

Кога зборуваме за сопствените
искуства.

Кога седиме мирно и изгледаме заинтересирано
и преку невербалниот говор и гестикулации
праќаме порака дека слушаме.

Кога постојано мрдаме, стануваме
и се движиме низ просторијата
или правиме нешто друго.

Кога чекаме/оставаме прoстoр клиентот да
зборува откако сме дале некоја информација.

Кога зборуваме со други луѓе или
се јавуваме на телефон.

Кога даваме можност клиентката да ја раскаже
својата приказна на свој начин.

Кога ветуваме дека сѐ ќе средиме.

Кога не ја прекинуваме личноста додека зборува.

Кога ја прекинуваме личноста.

П4.2.
КОГА СЛУШАМЕ

КОГА НЕ СЛУШАМЕ

Кога се чувствуваме опуштено при кратки
и/или соодветни периоди на тишина.

Кога изгледаме иритирано, се
досадуваме или се проѕеваме.

Кога ѝ ставаме до знаење на личноста
дека сме заинтересирани и подготвени да
слушаме и понатаму.

Кога ја сожалуваме личноста и потоа
се обидуваме да ѝ дадеме надеж со
употреба на клише изрази.

Кога поставуваме неколку прашања
– најчесто кога ни недостигаат
информации за да ја разбереме
ситуацијата.

Кога се концентрираме единствено на
фактите и поставуваме многу прашања.

Кога внимаваме дали имаме точно
разбирање за ситуацијата.

Кога го минимизираме проблемот и/или
чувствуваме непријатност од изразените
чувства на клиентот.

Кога ѝ рефлектираме со зборови на
личноста што чувствува и зборува.

Кога осудуваме, држиме лекции или
даваме совети со кои клиентката не се
согласува.

П5
Парафразирањето покажува дека се обидувате што подобро да разберете што чувствува жртвата. Парафразирањето вклучува повторување со свои зборови на тоа што
сте го разбрале дека го кажала жртвата, а не само да ги повторувате нејзините зборови.
Цели на парафразирањето:
 Да ѝ пренесете на жртвата дека ја разбирате.
 Да ѝ помогнете со поедноставување, фокусирање и разјаснување на она што го
кажува.
 Да ја охрабрите да објасни.
 Да обезбедите проверка на точноста на она што вие го забележувате.
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П6
Чекори во парафразирањето:
1. Слушајте и присетувајте се.
2. Идентификувајте ја содржината на дел од пораката одлучувајќи за каков
настан, ситуација, идеја или личност зборува клиентот.
3. Преформулирајте ги, на што е можно поконцизен начин, клучните зборови и
идеи што клиентката ги користи за да ја пренесе својата загриженост, во нова
или различна перспектива.
4. Проверка на перцепцијата на советувачот/ката, што обично е во форма на
кратко прашање.

П7
Започнете го парафразирањето со зборови како што се:
 „Значи, она што ве слушам дека го кажувате е…“
 „Со други зборови…“
 „Она што разбирам дека го кажувате е…“
 „Ако ве разбрав правилно…“
 „Звучи како да...“

П8
Резимирање значи дека советувачката концизно повторува неколку од главните моменти од разговорот на клиентката, односно ги истакнува/издвојува најважните области, чувства во она што клиентката го кажува.
Цели на резимирањето:
 Да се разјаснат емоциите и за советувачот и за клиентот.
 За поврзување на повеќе елементи од пораките на клиентот.
 Да се разгледа досегашната работа и да се прегледа напредокот.
 Да се прекине прекумерно вербализирање и префрлање од тема на тема.
 За започнување на сесија.
 За да завршите сесија.
 Да се забрза сесијата.
 Да служи како преод при менување на теми.

166

МОДУЛ 5
Комуникациски вештини
и интервентни техники

П9
Рефлектирањето има за цел да покаже дека советувачот/давателот на услуга разбира како клиентката се чувствува. Рефлектирањето е важно за повеќе аспекти од
процесот на советување, но можеби најважно е тоа што придонесува за градење на
релацијата помеѓу советувачот/ката и клиентката затоа што на овој начин се комуницира со доверба, разбирање и прифаќање.
Примери за рефлектирање:
 „Она што го доживувате е сосема прифатливо, со оглед на тоа низ што сте поминале“. (ЗАБЕЛЕШКА: На многу професионалци не им се допаѓа употребата на
„нормализација“, бидејќи многу жртви не се чувствуваат нормално, па се чини дека
е патронизирачки да им се каже дека е „нормално“.)
 „Тоа сигурно ве тера да се чувствувате…“
 „Звучи дека навистина се чувствувате…“

П10
Афримирањето e користење на позитивни фрази и изјави за да помогнат во справување со негативните мисли и да се поттикнат позитивни промени. Ова е особено важно при советувалишна работа со жени и нивното зајакнување, бидејќи ги охрабрува
во здравите одлуки и однесувања кои ги избрале, и им помага да продолжат да прават
такви избори.
Значи, може да се афримираат избори, однесувања или знаење.
Пример: „Многу се гордеам со тебе што...“, или уште подобро „Треба да се гордееш
со себе што...“

П11
Поставувањето прашања може да помогне:
 да се отворат нови области за разгледување,
 да се идентификува проблем,
 да се разјаснат информациите што на советувачот на почетокот може да му изгледаат двосмислени,
 да ги поттикне клиентите да размислуваат или да се присетат на информации.
Видови отворени прашања:
 Што? води до факти и информации.
 Кога? го истакнува времето на проблемот.
 Каде? овозможува дискусија за околината и ситуациите.
 Како? помага да се зборува за чувства или процеси.
 Внимателно со прашањата што почнуваат со „зошто“ – можат да предизвикаат кај
клиентите чувство или потреба да се правдаат или да се бранат.

167

МОДУЛ 5
Комуникациски вештини
и интервентни техники

П12
П12.1.
 Да не ги избегнувате жртвите или да избегнувате да ги слушате нивните реакции
на насилството. Слушањето и прифаќањето на искуствата и емоциите се клучни за
жртвите.
 Да не станете нeрвозни поради вознемиреноста или итните барања од страна на
жртвите. Еден од најважните фактори е дека мора да останете смирени, дури и во
криза. Запомнете дека вашата вознемиреност лесно може да се пренесе и на клиентот.
 Да не се плашите од тишината. Искористете ја конструктивно и внимавајте да не
зборувате повеќе од клиентите.
 Да не ги споредувате искуствата на жртвите со други слични искуства, вклучувајќи
ги и сопствените. Од суштинско значење е да се индивидуализира секоја жртва,
секое насилство и реакцијата на тоа насилство.

П12.2.
 Да не се обесхрабрувате ако сметате дека разговорот бил неуспешен. Од вас не се
очекува да ги „решите“ повеќето проблеми со еден разговор. Да не очекувате дека
треба да ги знаете сите „вистински“ одговори. Ваша работа е да слушате и да им
помогнете на жртвите – до степен до кој е возможно – во справувањето со нивните
непосредни тешкотии.
 Да не „заземате страна“ кога жртвите имаат тешки/разочарувачки искуства со другите актери од системот за заштита. Работете на решавање проблеми и уверете ги
жртвите дека ќе дадете сѐ од себе за да ги адресирате нивните потреби. Избегнувајте „озборување“ на други професионалци по секоја цена.

П13
Асертивноста е став на отворено и јасно изразување (застапување) на сопствените
права и потреби, без загрозување на другите (без насилство и манипулација).
Главните предности на асертивната комуникација вклучуваат:
 активно учество во донесување важни одлуки,
 добивање на она што го сакате без отуѓување на другите,
 емоционално и интелектуално задоволство од размена на чувства и идеи со почит,
 и висока самодоверба.
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П14
Принципи на асертивно делување:
 Имам право да се изразам сѐ додека не ги загрозувам другите.
 Кога се залагам за моите права, се почитувам себеси и добивам почит од другите.
 Јасно изразувајќи ги моите права и потреби, јас ја преземам одговорноста за себе
и не ја пренесувам на другите.
 Ако не им кажам на другите како влијае нивното однесување врз мене, им ја ускратувам можноста да променат нешто.
 Со жртвување на моите права и потреби, им давам дозвола на другите да не се
грижат за мене.
 Недозволувањето другите да знаат како се чувствувам е еден вид и начин на контрола врз нив.
 Кога го правам за себе она што сметам дека е правилно, се чувствувам подобро и
градам поавтентична и подобра врска со другите.

П15
Осумте златни правила на асертивноста:
 Внимателно избирајте ги битките. Одредете ги вашите цели и утврдете што е она
што точно сакате да го постигнете или промените.
 Зборувајте во прво лице, бидете кратки и внимателно изберете ги зборовите.
 Не очекувајте на сите да им се допаѓа вашиот нов стил на поставување граници.
Ако има агресивна реакција и работите не функционираат како што сте се надевале, оставете го прашањето/работата и напуштете ја ситуацијата.
 Обидете се да не го повишувате тонот. Бидете смирени, цврсти и со самоконтрола.
 Повторувајте го и вежбајте го она што сакате да го кажете, пред да го направите
тоа вистински.
 Не извинувајте се. Поставувањето на граница е секогаш соодветно.
 Доколку е потребно, повторете ја изјавата.
 По размената, проценете како се чувствувате, како се одвивале работите, кои се
придобивките/што сте добиле, дали во некој момент наместо асертивност имало
агресивност, и како во иднина можете да ги унапредите своите вештини на асертивност.
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П16
Четири способности на личностите кои имаат добри асертивни вештини:
1. способност отворено да комуницираат за сопствените желби и потреби;
2. способност да кажат „не“;
3. способност отворено да комуницираат за сопствените позитивни и негативни
чувства; и
4. способност да се воспостават контакти и да се започнат, одржуваат и
завршуваат разговори.

П17
П17.1.
АСЕРТИВНО

АГРЕСИВНО

 Ги изразувате своите потреби, желби
и чувства без да ги повредите правата
на другите.

 Ги искажувате своите чувства и
потреби на сметка на другите.

 Вие сте искрени и директни.

 Ги кршите правата на другите и се
обидувате да доминирате.

ШТО СЕ ПОСТИГНУВА СО АСЕРТИВНА
КОМУНИКАЦИЈА?

ШТО СЕ ПОСТИГНУВА СО АГРЕСИВНОСТ?

 Поставување граници.
 Барање и добивање почит од другите.

 Лути сте и сакате да ја постигнете
својата цел.

 Одржување на самодовербата и
чувството на зајакнатост.

 Не ве интересираат чувствата на
другите.

 Создавање на искрени и здрави врски.

П17.2.
ПОСЛЕДИЦИ

ПОСЛЕДИЦИ

 Чувство дека сте почитувани, горди и
имате контрола над својот живот.

 Продолжено чувство на лутина, вина
и глад за контрола.

 Одбирате луѓе кои ве поддржуваат,
за разлика од оние кои ги почитуваат
вашите граници.

 Агресивни сте кон другите, а може
да станете и насилни.

 Учите како да за заштитите од
насилство.

170

 Ги уништувате релациите.

МОДУЛ 5
Комуникациски вештини
и интервентни техники

П18
Што можете навистина да очекувате од испратена јас-порака со добра намера:
 Мала веројатност да се направи штета;
 Чекор во добра насока;
 Ќе донесе промена во актуелната ситуација;
 Може да отвори нови можности за кои сѐ уште не сте свесни.
Кога да се користат:
 Кога треба да ги соочиме другите со нивното однесување;
 Кога чувствуваме дека другите не постапуваат соодветно со нас;
 Кога се чувствуваме дефанзивно или луто;
 Кога другите ни се лути нам.

П19
П19.1.
5 ЧЕКОРИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЈАС-ПОРАКИ
Чекор 1: СЛУШАЈ

Примери:

 Не прекинувај

 Она што го слушам е дека...

 Повтори што си слушнал/а

 Дали кажа...

 Користи: да, мхм, аха, за да потврдиш дека слушаш

 Разбрав дека...

 Осигурај се дека и невербално даваш порака дека
слушаш

 Значи, кажуваш дека...

 Не давај совети
Чекор 2: Користи „Јас“, не „Ти“

Примери:
 Кога сум...
 Кога јас...
 Мислам дека јас...
 Чувствувам дека јас...
 Ме загрижува...
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П19.2.
ПОСЛЕДИЦИ

ПОСЛЕДИЦИ

Чекор 3: Фокусирај се
на однесувањето, не на
личноста

Примери:
 Кога ми викаат, јас...
 Кога ме навредуваат, јас...
 Кога мислам дека не сум слушнат/а, јас...
 Кога играчките се оставени на подот, јас...

Чекор 4: Кажи како
однесувањето влијае врз тебе

Примери:
 Се чувствувам неценето кога...
 Загрижен/а сум дека нешто ќе тргне наопаку ако...
 Мојата грижа е дека...
 Многу се вознемирувам кога...
 Многу се плашам кога...
 Се чувствувам повредено кога...
 Се чувствувам уморно кога...

Чекор 5: Кажи што ти е
потребно

Примери:
 Потребно ми е...
 Би сакал/а...
 Би сакал/а да видам дека се случува...
 Би било убаво да...

П20
Што е техниката на расипана плоча?
 Техниката на расипана плоча е форма на асертивно однесување.
 Тоа е вербален одговор што е цврст и јасен и пренесува порака дека го мислите
она што го кажувате.
 Има тенденција да функционира добро во ситуации кога луѓето сакаат да се расправаат, не сакаат да слушаат, не се придржуваат кон третманот, забораваат или
се неорганизирани.
 Вашата цел е да спречите понатамошен конфликт, поефикасно да управувате со
пораката или да ги разјасните информациите.
Го препознавате она што другата личност го зборува или прави, а потоа ги објаснувате вашите очекувања, користејќи исти или слични зборови со учтив, но цврст тон.
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П21
Напуштање на ситуација што излегува од контрола – на пример, ако лицето станува
непријатно, навредливо, подбивно, саркастично или агресивно. Во овој случај, треба
да се користат завршни забелешки како следниве:
 „Ова не функционира. Ајде да разговараме кога работите ќе бидат посмирени.“
 „Имам право да ме слушаат и имам право да ме почитуваат.“
 „Не дозволувам никој да зборува така со мене.“

П22
Верувања кои нѐ попречуваат да кажеме „НЕ“
 Кажувањето „не“ е грубо и агресивно.
 Кажувањето „не“ е нељубезно и себично.
 Кажувањето „не“ ќе ги повреди и вознемири другите и тие ќе се чувствуваат отфрлени.
 Ако кажам „не“ некому, нема повеќе да му се допаѓам.
 Потребите на другите се поважни од моите.
 Секогаш треба да се обидувам да им угодувам на другите и да бидам од помош.

П23
Неколку начини да се каже „не“
1. Директно „не“
2. Рефлектирачко „не“
3. Образложено „не“
4. „Не“ со интерес
5. Расипана плоча „не“

П24
Зошто е толку тешко да се бара?
 Ниска самопочит/себевреднување
 Страв од отфрлање
 Потреба да се има контрола
 Страв од искористување други луѓе
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АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ
– Рефлектирање на чувства

Овие се неколку примери за тоа како неколку клиентки зборуваат за своите проблеми. Обидете се да ги именувате чувствата во
примерите.
1. „Не знам што да правам со мојот син. Има 14 години и
не оди редовно на училиште. Неговата наставничка ме
извести дека често отсуствува од часови во последните
2-3 недели. Исто така, се враќа дома доцна навечер.“
2. „Веќе некој период работите со мојот сопруг навистина
се тешки. Тој работи надвор до градот и сѐ поретко е
дома. Дури и кога е дома, постајно има расправии и ова
не е добро за децата.“
3. „Не можам да ја поднесам газдарицата на работа.
Премногу бара, а и кога и да бара нешто е дрска.
Постојано ме прекинува во она што го правам и бара да
направам нешто друго во тој момент. И кога ќе го завршам
само ме критикува и ми наоѓа замерки.“
4. „Добив отказ во понеделникот. Каде ќе најдам нова
работа на 56 години? Зошто сѐ е против мене?“
5. „Со години сум загрижена за мојата ќерка, дали ќе заврши
училиште, дали ќе најде соодветно друштво, да не заглави
во некоја лоша врска и се омажи млада како мене. Сега
само што го заврши училиштето и некој дополнителен
курс и минатата недела почна со работа во некоја
приватна здравствена установа.“
6. „Многу се радував дека ќе имам дете, ама сега откако се
породив работите излегоа поинакви одошто замислував.
Мислам да не ме разберете погрешно, си го сакам детето,
но не сакам да сум затворена по цел ден сама дома,
ми недостигаат работата, пријателите и заедничките
активности со партнерот.“
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МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУЧУВАЧИТЕ – Одговори на примерите
за рефлектирање на чувства

Овие се неколку примери за тоа како неколку клиентки зборуваат за своите проблеми. Обидете се да ги именувате чувствата во
примерите.
1. (загриженост/вознемиреност)
2. (фрустрираност/незадоволство/загриженост за децата)
3. (омаловажено/потценето/фрустрирано)
4. (исплашено/вознемиреност/анксиозност)
5. (олеснување/гордост)
6. (разочарување/збунетост/осаменост)
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АНЕКС 3: СТУДИИ НА СЛУЧАЈ – МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИ

Случај 1
Марија е на возраст од 40 години, вработена е и живее во стан што е
во заедничка сопственост со сопругот, со кого е во брак околу 15 години. Во бракот имаат две заеднички малолетни деца. Таа споделува дека со сопругот имаат многу чести несогласувања во поглед на
покривање на трошоците околу домот/домаќинството и поделбата
на овие обврски, како и разлики во начинот на трошење и користење
на работите (струја, автомобил, храна...), со повремена употреба од
негова страна на погрдни зборови и закани. Бара поддршка за да се
справи/заштити од секојдневните „тортури“, бидејќи иако се банални ситуации, често ја попречуваат во секојдневното функционирање
и ѝ одземаат многу енергија кога за сѐ треба да се оправдува, расправа и објаснува.

Случај 2
Маја е на возраст од 35 години, таа е вработена и живее во стан
што е во заедничка сопственост со сопругот. Во брак се 8 години
и имаат две малолетни деца. Таа споделува дека во последните две
години имаат постојани расправии со сопругот, кои често прераснуваат во физички пресметки, се случува тој да ја нападне и таа да
возврати. Најмногу е загрижена поради постојаните задолжувања
на нејзиниот сопруг, за кои и не знае колку се во целост и спрема
кого. Загрижена е околу финансиската оптовареност на семејството, односно нејзина и негова, со кредити, но и лута поради тоа што
тој сепак си остава дел од својата плата само за него, и не презема
доволно од домашните обврски и грижата за децата. Кажува дека се
чувствува под огромен притисок поради финансиите и свесна е дека
знае да избувне, но, од друга страна, се обидела на разни начини и
нема промена во неговото однесување и моментално се чувствува во
безизлезна ситуација.
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Случај 3
Фиторе е на возраст од 34 години, има завршено високо образование, но никогаш не работела. Живее во стан сопственост на родителите на сопругот, со кого е во брак околу 10 години, и имаат две заеднички малолетни деца. Со нив живее и свекрвата. Таа кажува дека
сопругот е опседнат со идејата дека го изневерува, со секој маж со
кого доаѓа во контакт, иако таа не се движи сама никаде, или е со
него или ја придружува свекрвата. Не ѝ е дозволено да работи, а се
издржуваат од семејниот бизнис на сопругот. Понекогаш физички
ја напаѓа. Последен инцидент: ја држел во некои непознати простории неколку дена, ја измачувал горејќи ја со врела вода сѐ додека
не признае дека имала афера со неговиот најдобар пријател. Таа
признала за да може да се врати дома, и потоа на едно излегување
од домот се фрлила од колата и избегала.

Случај 4
Марина е на возраст од 22 години, невработена е, живее со партнерот во вонбрачна заедница во куќа која е сопственост на партнерот, со кого е во врска околу 2 години, имаат заедничко малолетно
дете. Таа кажува дека од него постојано доживува навреди, пцовки,
омаловажување и забелешки околу улогата на мајка и за тоа каква
домаќинка е, праќање на доктор да се проверува дали е луда. Тој
поради работата често е отсутен подолги периоди и тогаш ја снима
на камера, а кога е дома знае да ја остава без клуч за да не може да
излезе од домот. Физички ја има нападнато повеќепати, со удирање
шлаканици, туркање и давење, но таа кажува дека знае да се брани
и да возврати со удирање бидејќи општо е доста малтретирана во
животот. Последен инцидент: ја нападнал физички на јавен простор,
со кинење на алиштата и удирање во повеќе предели на телото и
главата.

Случај 5
Усние има 55 години и физичка попреченост, привремено е вработена, со 2 возрасни деца, живее во куќа која е во заедничка сопственост со сопругот. Веќе 37 години е изложена на насилство,
психолошко, физичко и економско. Последен инцидент: физичко
насилство, одземање на финансиски средства и бркање од домот.
Моментално живее во домот кај братот, сака да си ги земе личните
работи од домот и да се врати, но се плаши од повторено насилство.
177

МОДУЛ М
5 ОДУЛ 5
Комуникациски
Комуникациски
вештини вештини
и интервентни
и интервентни
техники техники

АНЕКС 4: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИ – Листа за проверка
на основни советувачки вештини
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ОСНОВНИ СОВЕТУВАЧКИ ВЕШТИНИ
Одвојте неколку минути за да ги прочитате сите прашања наведени подолу. Додека
го гледате одигрувањето на сесијата/играта на улоги и набљудувате демонстрација
на конкретни однесувања, штиклирајте во првата колона ДА покрај однесувањето
доколку го препознаете. Доколку имате потреба да дополните со некој коментар за
конкретното однесување, направете го тоа во десната колона КОМЕНТАРИ.

Да

Однесување
ЗАПОЧНУВАЊЕ СО СЕСИЈАТА
1. Соодветно ја поздравува клиентката
2. Се претставува себе и својата улога
3. Покажува почит
4. Ги утврдува причините/потребите за
сесија
5. Договара рамка за текот и траењето на
сесијата
6. Објаснува за доверливоста

ПРИБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
7. Ако клиентката е нова, ги прибира
потребните основни информации
8. Прашува за расположението и
симптоми на вознемиреност
9. Ако веќе имале сесии претходно,
започнува со сумирање на последната
сесија
10. Го добива гледиштето на клиентката за
проблемите и/или напредокот
11. Дискутира за проблемот и/или
напредокот
12. Соодветно се придвижува од отворени
кон користење на затворени прашања
13. Слуша внимателно (вербално и
невербално потврдување)
14. Ѝ дава време на клиентката да се
изрази (без прекинување)
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15. Користи вербални и невербални знаци
за да го поттикне одговорот на клиентката
16. Користи лесно разбирливи прашања и
коментари
17. Ги проверува/појаснува изјавите на
клиентот

РАЗБИРАЊЕ НА ПЕРСПЕКТИВАТА
НА КЛИЕНТКАТА
18. Ги прeпознава гледиштата на
клиентката за проблемот/ите
19. Ја истражува загриженоста на
клиентката за проблемот/ите
20. Поттикнува изразување на емоции
21. Следи вербални и невербални знаци
22. Ги уважува достигнувањата/напредокот
на клиентката

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СТРУКТУРА
НА СЕСИЈАТА
23. Извлекува заклучок на крајот на секоја
конкретна тема која била истражувана
24. Користи преодни изјави или сумирање
при преминување на следна тема
25. Структурира логичен тек на
разговорот/сесијата
26. Се придржува до времето

ГРАДЕЊЕ НА ВРСКА
27. Покажува соодветно невербално
однесување
28. Ако фаќа белешки, внимава тоа да не
го попречува дијалогот
29. Не осудува
30. Одржува почитувачки тон
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31. Изразува грижа, загриженост и
емпатија кон клиентката
32. Изгледа самоуверено

ЗАТВОРАЊЕ НА СЕСИЈАТА
33. Ја поттикнува клиентката да се
разгледаат дополнителни аспекти
34. Ја затвора сесијата со кратко
сумирање
35. Ги разгледува со клиентката следните
чекори, вклучително и соодветни
упатувања
36. Ја документира сесијата во досието

Севкупен впечаток:

Позитивни аспекти:

Каде можело подобро:
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АНЕКС 5: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУЧУВАЧ/КАТА – Колку сум асертивен?
Ова е листа со изјави со однесувања и карактеристики заеднички за личностите со асертивен стил на комуникација. Прочитајте, па откако ќе размислите, оценете колку важат
лично за вас.
Најчесто

Ова важи за мене:

Понекогаш

Ретко

1. Обрнувам особено внимание моите чувства да ги искажувам
директно и искрено.
2. Луѓето обично знаат на што се со мене и не се чувствуваат дека ги
осудувам.
3. Чувствувам дека ги контролирам сопствените емоции.
4. Се залагам за моите права, почитувајќи ги правата на другите.
5. Кога сум во конфликт, имам тенденција да користам јас-пораки за
да им кажам на луѓето како се чувствувам за ситуацијата, наместо да
ги обвинувам со ти-пораки.
6. Обично имам јасна претстава за тоа што го сакам.
7. Остварувам добар контакт со очите кога разговарам со другите.
8. Имам добро држење на телото.
9. Јас сум способен/на да го слушам и да го земам предвид
гледиштето на друго лице без прекинување, пред да одговорам со
изложување на моето гледиште.
10. Можам да кажам „не“ без да се чувствувам виновен/на.
11. Се обидувам да ги добијам сите факти пред да извлечам заклучоци
или да донесам одлуки.
12. Моите интимни односи имаат тенденција да се базираат врз
еднакви партнерства.
13. Кога имам на нешто да се пожалам, се обидувам да понудам и
решение.
14. Кога имам критика за некого, се обидувам конструктивно да го
критикувам однесувањето на личноста, а не самата личност.
15. Ги одржувам моите личните граници и ги почитувам границите на
другите.
16. Генерално сум уверен/а во себе.
17. Зборувам со јасен, рамномерен тон.
18. Можеби не можам секогаш да го добијам она што го сакам, но
обично ги задоволувам моите потреби.
19. Можам да одговорам на критика без да се лутам или да се бранам.
20. Можам да се извинам кога знам дека грешам.

Бодувајте ја со 2 поени секоја изјава која важи за вас „Најчесто“,
со 1 поен секоја изјава што важи за вас „Понекогаш“, и со 0
поени секоја изјава на која сте одговориле со „Ретко“.
ВКУПНО
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АНЕКС 6: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИ – Техники за асертивност
1. Вашиот адвокат не одговара на вашите повици и вие не сте
информирани до каде се постапките.
2. Вашата колешка редовно си заминува порано од работа и бара од
вас да ја замените/покривате. Би сакале наизменично да заминувате
порано.
3. Вашата сестра често ги остава своите деца кај вас кога оди да
пазарува, но секојпат кога вие ќе ја замолите да се грижи за вашите
деца, таа има некоја причина зошто не може.
4. Вашиот партнер, кој не е насилен, има навика кога се враќа дома од
работа да се истушира, а потоа да си седи на компјутер, велејќи дека
му треба малку време за одмор после работа. За вас би било поубаво
доколку прво вечерате, а потоа заедно да се опуштите. Треба да
дојдете до компромисно решение што ќе ви одговара и на двајцата.
5. Вашиот 17-годишен син се враќа дома од фудбалските тренинзи и ја
остава валканата облека во торбата за вие да ги исперете алиштата
и да го подготвите за следниот тренинг. Мислите дека е време да
преземе одредена одговорност за неговите потреби и активности.
6. Отсекогаш се очекувало да подготвувате оброци за вашето семејство,
а вие би сакале повторно да преговарате околу поделбата на
одговорности во домаќинството.
7. Вашата мајка очекува да ја побарате секоја вечер во 8:30, но за вас тоа
не е секогаш погодно да го направите.
8. Еден од вашите соработници очекува да се погрижите за досадна/
административна работна задача која не е во описот на вашата работа,
туку е во неговиот/нејзиниот опис. Иако неколкупати го направивте тоа,
сега сакате вашиот соработник да ја преземе оваа одговорност.
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Давателите на услуги во центрите за жртви на родово засновано насилство да се стекнат со знаења за домашната законска регулатива и меѓународните правни стандарди за заштита од родово засновано насилство,
како и со вештини за препознавање на потребата од правна помош, давање правни услуги, советување и упатување на жртвите на родово засновано насилство. Дополнително, модулот има за цел да ги оспособи
учесниците за препознавање на сите важни детали од кои се состои случајот и за градење вештини за нивно користење во постапките за правна
заштита.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
На крајот на модулот, учесниците:
 Ги разбираат законските дефиниции за родово засновано
насилство и семејно насилство.
 Можат да препознаат дали конкретна правна ситуација може
да се подведе под поимот на семејно насилство или друг облик
на родово засновано насилство.
 Запознаени се со различните облици на родово засновано
насилство утврдени во домашната законска регулатива и
меѓународните стандарди.
 Ги препознаваат надлежните институции кои се должни да
ја спроведуваат законската регулатива за заштита од родово
засновано насилство и ги распознаваат нивните надлежности.
 Запознаени се со активностите на граѓанските организации
кои работат во оваа област и знаат во кои случаи да упатат
жртва за помош во граѓанска организација.
 Запознаени се со законските мерки за заштита на жртви на
родово засновано и семејно насилство и начинот на нивно
изрекување, опсег на заштита, времетраење и следење.
 Прават дистинкција меѓу судската заштита и заштитата која ја
обезбедуваат други државни органи за жртвите.
 Запознаени се со кривичноправните аспекти на родово
заснованото насилство и знаат да направат разграничување
меѓу кривичноправен и граѓанскоправен случај.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
Лаптоп, пристап до интернет, ЛЦД-проектор, табла, маркери, формулари
за преттест и посттест, пенкала за прет/посттест, формулари со студии
на случај, формулари за евалуација на модулот.
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Сесија/активност

Метод

СЕСИЈА 1: Вовед

10 минути

Вовед
Активност 1.1. Цели на
модулот

Време
5 минути

Презентација

СЕСИЈА 2: Правна заштита на жртви на родово
засновано и семејно насилство

5 минути
100 минути

Активност 2.1. Што вклучува
правната заштита?

Презентација
Прашања и одговори

10 минути

Активност 2.2. Клучни
аспекти на родово
заснованото насилство и
семејното насилство

Презентација
Групна дискусија

15 минути

Активност 2.3. Облици на
родово засновано и семејно
насилство

Презентација
Групна дискусија

15 минути

Активност 2.4. Надлежни
институции и должно
внимание

Презентација

15 минути

Активност 2.5. Мерки за
заштита на жртвите

Презентација

15 минути

Активност 2.6. Општи и
специјализирани услуги за
жртви на родово засновано и
семејно насилство

Презентација

10 минути

Активност 2.7. Анализа на
случај

Работа во групи

10 минути

Активност 2.8. Дискусија

Дискусија

10 минути

СЕСИЈА 3: Кривичноправни аспекти на родово
заснованото насилство

60 минути

Активност 3.1. Кривични дела Презентација
против животот и телото

20 минути

Активност 3.2. Кривични дела Презентација
против слободите и правата
Дискусија
на човекот и граѓанинот

40 минути

СЕСИЈА 4: Завршни активности

10 минути

Активност 4.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

Лист за евалуација

10 минути
180 минути
187

МОДУЛ 6
Правни аспекти на
родово заснованото
насилство

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Модулот детално се фокусира на законската рамка која овозможува заштита
на жртви на родово засновано и семејно насилство, а посебно внимание се
посветува на градење вештини за подведување на конкретна ситуација под
соодветната правна норма и способност за изготвување правна стратегија
за заштита од родово засновано и семејно насилство. Од клучно значење за
учесниците е да изградат вештини за препознавање на потребата од правна
помош и прецизното водење на жртвите низ процесот на заштита. Наведеното ќе се постигне преку правилна информираност за надлежностите на
институциите (Центарот за социјална заштита – ЦСР, полиција, Основно јавно обвинителство – ОЈО, суд и други) и мерките што треба да се преземат во
случај на непостапување во согласност со законот.
Упатството содржи презентации, материјали за групна работа (метеријали
за учесници и материјали за обучувач/ка) и детални насоки за начинот на
спроведување на обуката.

СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 10 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со родово заснованото
насилство и родот, релевантното образование на темата и вашата мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на модулот

Æ За спроведување на оваа активност користете го слајдот П1 од
Анекс 1.
Прикажете го слајдот и претставете ги целите на модулот, односно објаснете
дека модулот се фокусира на законската рамка која овозможува сеопфатна
заштита на жртви на родово засновано и семејно насилство, а посебно внимание се посветува на подведување на конкретна ситуација под соодветната
правна норма и способност за изготвување правна стратегија за заштита од
насилство. Целта на модулот е да се изградат вештини за препознавање на
потребата од правна помош и прецизно водење на жртвите низ процесот на
заштита.
Оставете простор за поставување прашања за целите на модулот од страна
на учесниците и објаснете дека во текот на сесиите ќе добијат простор за
слободно искажување лични ставови, мислења и искуства поврзани со темата. Објаснете дека очекувате во дискусиите да не се споделуваат идентитети
на жртви или сторители или информации кои на кој било начин можат да
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доведат до откривање на нечиј идентитет. Дополнително, нагласете дека во
текот на сесиите не смее да се користи говор на омраза кон која било група
или индивидуа, по кој било основ.

СЕСИЈА 2: ПРАВНА ЗАШТИТА НА ЖРТВИ
НА РОДОВО ЗАСНОВАНО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Времетраење: 90 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4, П5, П6, П7,
П8, П9, П10 од Анекс 1 и материјалите од Анекс 3.

Активност 2.1. Што вклучува правната заштита?
Објаснете ги целите на сесијата со користење на слајдот П2.
Поставете им прашања на учесниците – што вклучува правната заштита на
жртвите на семејно и родово засновано насилство? Кои би можеле да бидат правните потреби на жртвата? Зошто е важно жртвата да биде правно
заштитена?
За секое поставено прашање, оставете простор за одговор од сите учесници
кои се пријавиле да одговорат.
Доколку постои потреба, подетално дообјаснете ги прашањата. Првото прашање: „Што вклучува правната заштита на жртвите на семејно и родово засновано насилство“, се однесува на правните области и постапки кои би можеле да бидат опфатени и користени при нудење правна помош на жртвите.
Наведете ги учесниците да размислуваат пошироко, излегувајќи надвор од
рамката на правна заштита од насилство и согледувајќи ги другите аспекти
на правната помош кои имаат за цел да предизвикаат позитивни промени во
живеењето на жртвата.
Второто прашање кое се однесува на правните потреби на жртвата, поаѓа од
личните, специфични потреби на жртвите со цел постигнување на конкретни
цели (на пример, вклучување на жртвата во системот на социјална заштита,
спречување на постоечкото насилство, оневозможување на контактот меѓу
жртвата и сторителот и друго).
Прашањето „Зошто е важно жртвата да биде правно заштитена“ може да се
дообјасни со споделување на дополнителни прашања со учесниците – Зошто жртвата бара правна помош за заштита од насилство? Кои аспекти на
живеењето ќе се подобрат доколку се спречи постоечко и идно насилство?
Кои би можеле да бидат последиците доколку не се спречи насилството (во
поширока смисла – социјален, здравствен, економски контекст)?
Заокружете ја дискусијата објаснувајќи дека правната заштита на жртвите на
семејно и родово засновано насилство вклучува повеќе аспекти – спречување
на постоечкото насилство и барање одговорност од сторителот, спречување
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идно насилство од истиот сторител, надоместување на штетата причинета со
насилството, користење на законски утврдените државни извори (бесплатна
правна помош, социјална заштита, мерки при вработување и слично) за помош и поддршка на жртвата, водење граѓански постапки за поделба на имот,
развод на брак и утврдување издршка, со цел поголемо осамостојување и
полесно реинтегрирање на жртвата во општествените текови. Потенцирајте дека правните потреби се утврдуваат преку анализа на индивидуалните
потреби на жртвата. Правната заштита на жртвата од постоечкото и идното
насилство има огромно значење за подобрување на различни аспекти од
живеењето. Во зависност од обликот на насилство, неговото надминување
ќе предизвика различен ефект. На пример, кај жртвата која со години се
соочува со физичко и економско насилство од својот сопруг, заштитата од
насилство ќе значи заштита на највисоките правни добра – животот и телесниот интегритет, како и можност за вработување, слободно користење на
личните средства, слобода при донесување одлуки поврзани со заработување и трошење. Од друга страна, кај жртвата која се соочува со психолошко насилство, правната заштита од насилството ќе предизвика отстранување
на изворот на насилство, а со тоа и можност за надминување на траумата и
зачувување на психичкиот интегритет (индиректно, спречување на сериозни
последици кои можат да настанат и за телесното и целокупното здравје на
жртвата која се соочува со психолошко насилство).

Активност 2.2. Клучни аспекти на родово заснованото
насилство и семејното насилство
Побарајте од учесниците да го објаснат начинот на којшто ги разбираат поимите „род“ наспроти „пол“. Очекувајте дел од нив да имаат недоволни познавања и/или предрасуди на оваа тема, но не дозволувајте користење говор на
омраза во текот на сесијата. Објаснете дека родот е општествен конструкт, а
полот е биолошка категорија и дека овие два поими можат да се разликуваат
кај една индивидуа. Односно, личноста може да има телесни карактеристики
од женски пол, а родово да се идентификува со маж (и обратно). Разбирањето на овие поими е од огромна важност при обезбедувањето правна заштита
од насилство – Законот за заштита од родово заснованото насилство и семејно насилство не ги штити само цисродовите туку и трансродовите жени.
Овие поими се утврдени во интерпретативните одредби на Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство:

Æ

„Пол“ ги подразбира физичките карактеристики на поединецот
(репродуктивен систем, хромозоми, хормони) според кои се
назначува полот кој на поединци им се определува при раѓањето,
врз основа на комбинација на телесни карактеристики и
внатрешни репродуктивни органи;

Æ

„Род“ ги подразбира општествено конструираните улоги,
однесувања, активности и атрибути што дадено општество ги смета
за соодветни за жените и за мажите;
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Æ

„Трансродово лице“ е лице кое родово не се идентификува со
полот определен при раѓање.

По утврдувањето на овие поими, презентирајте ја законската дефиниција на
родово засновано насилство прикажана во слајдот П3 и објаснете зошто
овој тип на насилство добива посебно место во правните системи. Од голема важност за разбирање на поимот на родово засновано насилство е да
се објасни суштинската нееднаквост на жените и мажите, која потекнува од
старите традиционални општества (така, pater familias – татко на семејството
и неговата patria potestas – моќта на таткото, му давала највисоки овластувања и можност да располага со животот на останатите членови од семејството, односно да одлучи дали ќе ги задржи, продаде или убие), традиционалната поделба на улоги која ѝ налага на жената да му биде потчинета на
мажот дури и во современите општества, па спротивставувањето на општествените норми значи и создавање погодно тло за насилство кое има за цел
да ја воспостави или повторно да ја врати моќта. Објаснете дека борбата
против родово заснованото насилство не е борба помеѓу жените и мажите,
туку борба против патријархатот кој ја потчинува жената, ја ограничува во
носењето одлуки за сопствениот живот, здравје и благосостојба, не ѝ нуди
можности да напредува и ја прави зависна од мажот, а со тоа и подложна
на сите облици на насилство со цел вршење поголема контрола врз неа и
нејзиното однесување.
Објаснете дека семејното насилство е подвид на родово заснованото насилство, прикажете ја законската дефиницијата на семејно насилство, расчленете ги сите нејзини елементи и детално објаснете ги.

Æ

Æ

Користете го слајдот П4 и објаснете кои семејни односи се
вклучени во дефиницијата за семејно насилство:

»

кон брачен другар, родители или деца или други лица кои
живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко
домаќинство, како и

»

кон сегашен или поранешен брачен другар или вонбрачен
партнер или

»

лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични
односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото
живеалиште со жртвата или не.

Користете го слајдот П5 и објаснете ја законската дефиниција на
„блиски лични односи“.

Дајте пример и прашајте ги учесниците дали станува збор за семејно насилство во следниве случаи:
1. Дали насилство извршено од брат кон сестра кои не живеат во
заедничко домаќинство, може да се подведе под поимот семејно
насилство?
2. Дали насилство од интимен партнер „за една ноќ“, кој е од истиот пол
како и жртвата, може да се подведе под поимот семејно насилство?
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3. Дали насилство од поранешен партнер со кого жртвата не била во
брак и нема деца, а врската ја прекинала пред една година, може да се
подведе под поимот семејно насилство?
При одговарање на секое од наведените прашања, навратете се на законската дефиниција за семејно насилство.

Активност 2.3. Облици на родово засновано и семејно насилство
Со користење на слајдот П6 прикажете ги и објаснете ги сите законски утврдени облици на родово засновано и семејно насилство. Детално објаснете
го секој облик поединечно (на пример, поим за сексуално вознемирување
– објаснете ги сите дејствија кои се подведуваат под поимот на сексуално
насилство со цел препознавање на обликот од страна на учесниците).
Објаснете ја важноста од правилно препознавање на обликот на насилство
заради правилно поставување на стратегијата за обезбедување правна заштита на жртвата.

Æ

Преку пример – доколку се работи за физичко насилство,
почетното подготвително дејствие подразбира медицинска помош
и обезбедување лекарска потврда за сторената повреда која
ќе послужи пред належните органи во натамошната постапка
за заштита. Доколку се работи за демнење кое резултира со
страв за безбедноста на жртвата, од приоритетно значење е
воспоставување соработка со полицијата заради итна заштита на
жртвата.

При презентирање на облиците, користете примери прикажани во слајдот
П7:

Æ

За кој облик на насилство станува збор доколку сторителот
(сопруг) ѝ забранува на жртвата (сопруга) да работи и да остварува
приходи?

Æ

За кој тип на насилство се работи доколку сторителот (поранешен
партнер), иако неповикан, со своето возило секојдневно доаѓа
пред работното место на жртвата и ја чека по неколку часа во
возилото, а потоа ја следи до домот?

Побарајте од учесниците да споделат примери на родово засновано насилство и заеднички утврдете го обликот.

Активност 2.4. Надлежни институции и должно внимание
Накратко објаснете дека принципот на должно внимание се воведе во домашната регулатива како резултат на ратификацијата на Конвенцијата на
Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и
семејното насилство (Истанбулската конвенција), со која се воведоа повисоки стандарди за заштита од родово засновано и семејно насилство. Од
исклучително значење за учесниците е да ги знаат последиците од непочиту192
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вањето на принципот на должно внимание за да бараат отчетност од институциите при нивно непостапување.
Овој стандард подразбира дека органите на државната власт, правните
лица кои вршат јавни овластувања утврдени со закон, функционерите,
службениците и другите овластени лица кои извршуваат работи во име
на државата имаат обврска да се воздржат од учество во дејствие на насилство и да ги преземат сите мерки и активности за да спречат какво
било дејствие на родово засновано насилство врз жените и семејното насилство. Исто така, имаат обврска да ги преземат сите соодветни законодавни, управни, судски и други мерки за да превенираат, да заштитат, да
истражат, казнат и да обезбедат правичен надоместок на жртвите или
враќање во првобитна положба за дејствијата на насилство што се извршени од физички или правни лица. Службените лица во институциите кои
вршат дејност од областа на социјалната заштита, внатрешните работи, здравството, детската заштита и образованието, како и надлежните
судови и обвинителства во постапките за родово засновано насилство врз
жените и семејното насилство се должни да постапуваат итно, со должно
внимание на интересите и потребите на жртвата.
Давателите на услуги во институциите треба да се грижат за почитување
на принципот на должно внимание при постапувањето, бидејќи Законот за
спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство предвидува можност за тужба за утврдување на одговорност за непостапување со
должно внимание со која може да се побара да се утврди одговорност на
тужениот за непостапување со должно внимание, да се досуди надоместок
на штета за жртвата поради непостапување со должно внимание, како и да
се задолжи тужениот да преземе дејствија за заштита на жртвата согласно
одредбите и роковите утврдени со закон.
Користете го слајдот П8 за да ги прикажете надлежностите на полицијата,
центрите за социјални работи, јавното обвинителство и судовите при постапување со случаи на родово засновано и семејно насилство. Користете
понови статистики, наоди од истражувања, изданија на граѓански организации и други релевантни извори, за да прикажете искуства од работата на
надлежните институции при постапување во случаи на родово засновано и
семејно насилство (број на пријавени случаи, број на процесуирани случаи,
број на заведени поплаки итн.).

Активност 2.5. Мерки за заштита на жртвите
Целта на оваа активност е да ги запознае учесниците со надлежностите на
ЦСР и Министерството за внатрешни работи (МВР) при постапување во случаи на родово засновано насилство, како и мерките (итни и привремени) кои
можат да се изречат во постапка за заштита од насилство. Користејќи го
слајдот П9, со структурата дадена подолу, објаснете ги спецификите на секоја мерка, поединечно:
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»
»
»
»
»

мерки за заштита од ревиктимизација
постапување на ЦСР
постапување на МВР
итни мерки за заштита
привремени мерки за заштита

За секоја од мерките, објаснете им на учесниците чија е обврската за нивно
следење и на кој начин се постапува при нивно непочитување од страна на
сторителот на насилство.
Целта на мерките за заштита од ревиктимизација е да се намали можноста
за ставање на жртвите во понеповолна положба поради тоа што презеле
дејствија за заштита од родово засновано насилство и семејно насилство,
односно доколку пријавиле насилство, почнале постапка за заштита од родово засновано насилство и семејно насилство. Надлежните институции
(полициска станица, центар за социјална работа, јавно обвинителство), се
должни да постапуваат со жртвите на начин на кој ќе ги заштитат дополнително од виктимизација или ревиктимизација, преку преземање на следниве
мерки, согласно со своите надлежности:
1. заштита на идентитетот и личните податоци на жртвата;
2. земање на исказ на местото на пријавување;
3. земање на исказот на жртвата во полициска станица или јавно
обвинителство со користење на видео и тонски запис кој се користи
како доказ во постапката по претходно дадена согласност на жртвата;
4. разговор во посебни простории приспособени за разговор со жртви;
5. ограничување на соочување со пријавениот;
6. ограничување на давање исказ на најмногу двапати во текот на
постапката за заштита од насилство и
7. други мерки со кои ќе се заштити интегритетот на жртвата.

Постапување на ЦСР
Центарот за социјална работа има огромна улога во обезбедувањето заштита од насилство која е утврдена со Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство и со Законот за семејството. Центарот
за социјална работа е должен да започне постапка веднаш, а најдоцна во
рок од 12 часа од добиеното сознание дека е сторено родово засновано
насилство врз жена или семејно насилство и да преземе мерки за заштита
на жртвата, согласно со проценката на ризик. Центарот за социјална работа
постапката ја започнува по добиено сознание дека е сторено родово засновано насилство врз жена или семејно насилство, по службена должност,
по барање на жртвата, по пријава од граѓанин, службено лице, институција
и здружение. Центарот за социјална работа во случаи кога како жртва се
јавува дете или лице кое не е во состојба да се грижи за себе или лице со
ограничена или одземена деловна способност, презема мерки за заштита,
без оглед дали постои согласност на родителот или старателот.
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Постапување на МВР
Полицијата, согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз
жени и семејно насилство, има за цел да обезбеди итна и непосредна заштита на жртвата од сторителот на насилство. За таа цел, полициски службеник
секогаш кога има пријава за родово засновано насилство врз жени и семејно насилство, а заради отстранување на непосредна и сериозна опасност
по животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членови на
нејзиното семејство е должен да излезе на местото на настанот и да изготви
полициски извештај веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата
на настанот.
Полицискиот службеник во случаи на родово-засновано насилство врз жени
и семејно насилство, при преземањето на полициските работи и примената
на полициските овластувања, оперативно-технички и превентивни мерки утврдени со Законот за полиција секогаш прави проценка на ризикот за сериозна опасност по животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата
и членови на нејзиното семејство и на ризикот од повторување на насилството, со цел заштита на жртвата, преку соодветно управување со ризикот.

Итни мерки за заштита
Заради отстранување на непосредна и сериозна опасност за животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членови на нејзиното семејство, се изрекува итна мерка за заштита, и тоа отстранување на сторителот
од домот и забрана за приближување до домот по предлог на Министерството за внатрешни работи, без согласност на жртвата. Итната мерка за заштита
се изрекува во траење од најмалку десет, а најмногу до 30 дена. Целта на итната мерка е да ѝ се овозможи на жртвата, преку отстранување на изворот на
насилство, да има можност сама, без притисок од сторителот на насилство,
да донесе одлуки поврзани со кривичниот прогон, како и да побара правна
помош со цел преземање понатамошни чекори за заштита од насилство.

Привремени мерки за заштита
Заради запирање на насилството, отстранување на последиците од извршеното насилство и преземање на ефикасни мерки кон сторителот на насилство, заради елиминирање на причините за повторно вршење на насилството, на сторителот на родово засновано насилство врз жени и на семејно насилство судот може да му ги изрече следниве привремени мерки за заштита:
1. забрана да се заканува дека ќе стори насилство;
2. забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на
друг начин директно или индиректно комуницира со жртвата;
3. забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до
живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое
редовно го посетува жртвата;
4. отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од десет
до 30 дена;
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5. забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде
одземено;
6. задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување
на секојдневните потреби на жртвата и семејството;
7. задолжително законско издржување на семејството;
8. задолжително да посетува советувалиште за сторители на насилство
врз жени или семејно насилство;
9. задолжително лекување на сторителот доколку употребува алкохол,
дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување;
10. сторителот задолжително да ги надомести медицинските и другите
трошоци настанати од насилството;
11. која било друга мерка која судот ја смета за неопходна за да се
обезбеди сигурност и добросостојба на жртвата и другите членови на
семејството.

Активност 2.6. Општи и специјализирани услуги
за жртви на родово засновано и семејно насилство

Æ

За спроведување на оваа активност користете го слајдот П10.
Поделете ги законски утврдените услуги за жртви на родово засновано насилство на општи и специјализирани, па за секоја од услугите објаснете што
вклучува и каде може да се добие.
Дополнително, објаснете ги предностите од користење на овие законски утврдени услуги за жртвите на родово засновано насилство. Наведете дека,
согласно стандардите утврдени во Истанбулската конвенција, услугите за
поддршка на жртвите […] ќе обезбедат, како минимум: (a) информации, советување и поддршка за остварување на правата, вклучително и обесштетување за претрпеното кривично дело, подготовка за сведочење и присуство
на судските процеси; (б) информации или директно упатување во релевантни
сервиси за поддршка; (в) психо-социјална поддршка; (г) советување за финансиски и други практични прашања кои произлегуваат од претрпеното
кривично дело; (д) советување поврзано со ризикот и превенцијата на секундарна и повторна виктимизација или заплашување. Од друга страна, согласно Конвенцијата, „Специјализираните сервиси за поддршка како минимум ќе
обезбедат: (a) засолништа или друг вид на соодветно сместување за жртвите кои имаат потреба од безбедно место поради непосреден ризик од секундарна или повторена виктимизација, заплашување или малтретирање; (б)
таргетирана и интегрирана поддршка за особено ранливи групи како жртви
на сексуално насилство, жртви на родово засновано насилство и жртви на
насилство во блиски врски, вклучително поддршка за надминување на траумите и советување.“
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Активност 2.7. Анализа на случај

Æ За спроведување на оваа активност, користете го Анекс 3.
Активноста има за цел, преку разгледување практична студија на случај, да
им прикаже на учесниците реална животна ситуација која содржи сплет од
различни околности и вклучува повеќе правни аспекти (кривичноправен,
граѓанскоправен, управен). Учесниците преку зададената студија ќе имаат
прилика да ја согледаат важноста на индивидуалниот пристап и темелната
анализа при решавање комплицирани случаи, како и да развијат вештина за
аналитичко размислување, поврзување на сите аспекти во една целина и градење стратегија за решавање комплексен правен проблем.
Поделете ги учесниците во две групи, поделете им примероци од зададената
студија на случај (1 и 2) која е проследена со неколку прашања што треба да
се одговорат во рамки на групата.
Секоја од групите избира по 1 претставник кој накратко ќе ја презентира
студијата и одговорите на прашањата.
Откако двете групи ќе ги изложат одговорите, отворете дискусија за прашањата за кои имале спротивставени размислувања во рамки на групата,
како и за различните пристапи кон решавање на проблемот.

Активност 2.8. Дискусија
За секоја од студиите на случај, споделете ги точните одговори на прашањата. Задржете се на поентите кои поттикнаа најмногу дилеми кај учесниците.
Овозможете им на учесниците да поставуваат прашања и заеднички одговорете ги.

СЕСИЈА 3: КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ
НА РОДОВО ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО
Времетраење: 60 ми н ути

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П11 и П12 од Анекс 1.
Активност 3.1. Кривични дела против животот и телото

Æ За спроведување на оваа активност, користете го слајдот П11.
Во рамки на активноста, објаснете ги кривичноправните аспекти на делата
против животот и телото кои се однесуваат на случаите на родово засновано
насилство, поконкретно:

»

Убиство при вршење семејно насилство (квалифициран облик
на убиство)

»
»
»

Убиство на миг (привилигиран облик на убиство)
Телесна повреда (т.н. обична или лесна телесна повреда)
Тешка телесна повреда
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Објаснете ги елементите за секое од овие кривични дела со цел учесниците
да се оспособат за примена на правилната правна квалификација, наведете
ја предвидената казна и начинот на гонење на сторителот.
Објаснете им на учесниците дека главна карактеристика на нашиот казненоправен систем е построгата казнена политика во однос на семејното насилство. Таа се манифестира со построги казни за кривичните дела што се
сторени при вршење семејно насилство и гонењето на овие кривични дела
се врши по службена должност, т.е. од страна на јавниот обвинител. Отстапувањето од построгото санкционирање на кривичните дела што го регулираат семејното насилство постои само во ситуација кога жртвата на семејно
насилство ќе го повреди насилникот, односно ќе посегне по неговиот живот.
Кога овие дела се сторени како последица на семејно насилство, сторителите (жртвите на семејно насилство) поблаго се санкционираат во однос на
основното дело.
Објаснете дека за процесуирање на кривичните дела сторени при вршење
родово засновано насилство кои се карактеризираат со нанесување телесни повреди, од огромно значење е медицинското документирање на телесните повреди кое треба да се спроведе во најкраток можен рок по сторената повреда. Медицинската потврда треба да содржи јасен и детален опис на
повредата (вид, обем, интензитет) за да им помогне на органите на прогонот
и на судот правилно да го квалификуваат делото.

Активност 3.2. Кривични дела против слободите
и правата на човекот и граѓанинот

Æ За спроведување на оваа активност, користете го слајдот П12.
Во рамки на активноста објаснете ги кривичноправните аспекти на делата
против слободите и правата на човекот и граѓанинот кои се карактеристични за родово заснованото насилство, поконкретно следните кривични дела
утврдени со Кривичниот законик:

»
»
»
»

Присилба
Противправно лишување од слобода
Загрозување на сигурноста
Неовластено снимање

Објаснете ги елементите за секое од овие кривични дела со цел учесниците
да се оспособат за примена на правилната правна квалификација, наведете
ја предвидената казна и начинот на гонење на сторителот.
За секое од овие дела прикажете го начинот на казнување доколку дејствието е преземено при вршење семејно насилство (потежок облик на делото). Објаснете им на учесниците дека раното препознавање на случајот како
„случај на семејно насилство“ ќе влијае низ целата натамошна постапка и
може да доведе до поповолен исход за жртвата, односно построга казна за
сторителот.
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Во текот на последните 20 минути од сесијата отворете дискусија за актуелни случаи на родово засновано насилство (на пример, случајот „Јавна соба“,
фемицидите за време на вонредната состојба поради ковид-19, зголемен
број на евидентирани поплаки за семејно насилство во текот на вонредната
состојба) и анализирајте го постапувањето на институциите. Овозможете им
на учесниците да поставуваат прашања и заеднички одговорете ги.
Објаснете дека во случаи како „Јавна соба“, кога се појавуваат повеќе потенцијални сторители, уделот на секој од нив треба поединечно да се анализира за да се утврди кои кривични дела се сторени, дали има елементи на
кривично дело и која би била одговорноста на сторителите во зависност од
степенот на инволвираност во случајот преку дејствијата што ги презеле или
не ги презеле.

СЕСИЈА 4: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 10 ми н ут и

Активност 4.1. Евалуација
Учесниците се враќаат на своите места. Поделете им по еден примерок од
формуларот за евалуација кој ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот.
Им се заблагодарувате за учеството, напоменувате логистички и технички
детали ако има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРИЛОЗИ

П1
Цели на модулот
 Фокус на законската рамка која овозможува заштита на жртви на родово засновано и семејно насилство, а посебно внимание се посветува на подведување на
конкретна ситуација под соодветната правна норма и способност за изготвување
правна стратегија за заштита од насилство.
 Целта на модулот е да се изградат вештини за препознавање на потребата од правна помош и прецизно водење на жртвите низ процесот на заштита.

П2
Цели на сесијата
Целта на сесијата е:
 да се стекнат знаења за законските дефиниции на родово заснованото и семејното насилство,
 да се осознаат облиците и појавните форми на родово заснованото насилство,
 да се препознаат конкретните правни ситуации и правилно да се подведат под соодветната квалификација,
 да се знаат можностите за правна заштита на жртвите и институциите кои имаат
законски надлежности при обезбедување заштита.

П3
Дефиниции
„Родово засновано насилство врз жените“ е насилство насочено против жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја погодува. Родово заснованото насилство
врз жените ги опфаќа причините и резултатот од нееднаквиот однос на моќта помеѓу
жените и мажите како резултат на општествен, а не индивидуален проблем.
„Семејно насилство“ е малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко, физичко или економско насилство
со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи
и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата или други
лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како
и спрема сегашен или поранешен брачен другар или вонбрачен партнер или лица кои
имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не.

200

МОДУЛ 6
Правни аспекти на
родово заснованото
насилство

П4
Семејни односи (опсег при вршење семејно насилство)
 кон брачен другар, родители или деца или други лица кои живеат во брачна или
вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и
 спрема сегашен или поранешен брачен другар или вонбрачен партнер или
 лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед
дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не.

П5
 Дали насилство извршено од брат кон сестра кои не живеат во заедничко домаќинство може да се подведе под поимот семејно насилство?
 Дали насилство од интимен партнер „за една ноќ“, кој е од истиот пол како и жртвата, може да се подведе под поимот семејно насилство?
 Дали насилство од поранешен партнер со кого жртвата не била во брак и нема
деца, а врската ја прекинала пред една година, може да се подведе под поимот
семејно насилство?

П6
Појавни облици на родово заснованото насилство

П6.1.
 „Физичко насилство“ е секое дејствие на примена на физичка сила или дејствие со
кое се нарушува здравјето и телесниот и психичкиот интегритет на жртвата;
 „Психичко насилство“ е секое однесување со употреба на присилба, заплашување
или закана, кое предизвикува чувство на страв, загрозеност, вознемиреност или
повреда на достоинството и психичкиот интегритет на жртвата;
 „Демнење“ е секое намерно однесување на повторено заканување насочено кон
друго лице што предизвикува лицето да се плаши за својата безбедност;
 „Економско насилство“ е секое дејствие на ограничување или спречување во
остварување и/или располагање со лични приходи и финансиски средства, за одржување на заедничкото домаќинство и за грижа на детето, со што се предизвикува
економска зависност на жртвата;
 „Сексуално насилство и силување“ е секое дејствие од сексуална природа, со кој
било телесен дел или предмет, на телото на друго лице без негова/нејзина согласност. Сексуално насилство постои и кога се наведува или присилува друго лице да
се вклучи во дејствија од сексуална природа со трето лице без негова согласност.
Согласноста мора да е изразена доброволно како резултат на слободната волја на
лицето, проценета во контекст на околностите;
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П6.2.
 „Сексуално вознемирување“ е секое вербално, невербално или физичко однесување од сексуална природа што има за цел или последица повреда на достоинството на лицето, особено кога се создава заканувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива средина;
 „Сексуално вознемирување преку интернет“ е секое вербално, невербално или
друго постапување од сексуална природа, што има за цел или последица, повреда
на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или
застрашувачка средина, пристап или практика, преку електронските средства за
комуникација;
 „Присилен брак“ е присилување, намамување, доведување во заблуда, закана или
на друг начин принудување на возрасен или дете да стапат во брак или вонбрачна
заедница;

П6.3.
 „Женско генитално осакатување“ е отсекување, инфибулација или секое друго
осакатување во целост или делумно на големите усни (labia majora), малите усни
(labia minora) или клиторисот на жената;
 „Присилен абортус и присилна стерилизација“ е прекинување на бременост врз
жена без претходно да биде информирана и даде писмена согласност, како и вршење операција врз жена без претходно да биде информирана и даде писмена
согласност, односно разбирање на постапката чија цел или последица е да се прекине нејзината способност за природна репродукција;

П6.4.
 „Трговија со жени“ е дејствие со кое преку сила, сериозна закана жртвата се доведува во заблуди или други форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ или физичка или
ментална неспособност на друг или со давање или примање пари или друга корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице или на
друг начин врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа
лица заради експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална
експлоатација, порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни
бракови, присилна бременост, незаконито посвојување или нему сличен однос, питачење или експлоатација заради со закон забранета активност или недопуштено
пресадување делови од човековото тело и
 „Присилна контрола врз жените“ е злоупотреба на моќ, употреба на закани, сила
или други форми на присила, измама или погрешно прикажување со цел да се контролира однесувањето и животот на жените.
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П7
 За кој облик на насилство станува збор доколку сторителот (сопруг) ѝ забранува на
жртвата (сопруга) да работи и да остварува приходи?
 За кој тип на насилство се работи доколку сторителот (поранешен партнер), иако
неповикан, со своето возило секојдневно доаѓа пред работното место на жртвата
и ја чека по неколку часа во возилото, а потоа ја следи до домот?

П8
Надлежности на полицијата, центрите за социјални работи
и судовите при процесуирање случаи на родово засновано насилство
П8.1.
Надлежностите на полицијата при постапување со случаи на родово засновано и
семејно насилство:
1. Полициски службеник секогаш кога има пријава за родово засновано насилство врз жени и семејно насилство, а заради отстранување на непосредна и
сериозна опасност по животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата
и членови на нејзиното семејство е должен да излезе на местото на настанот и
да изготви полициски извештај веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата на настанот.
2. Полицискиот службеник во случаи на родово засновано насилство врз жени и
семејно насилство, при преземањето на полициските работи и примената на полициските овластувања, оперативно-технички и превентивни мерки утврдени со
Законот за полиција секогаш прави проценка на ризикот за сериозна опасност
по животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членови на нејзиното семејство и на ризикот од повторување на насилството, со цел заштита на
жртвата, преку соодветно управување со ризикот.

П8.2.
3. Полицискиот службеник обезбедува жртвата веднаш да добие соодветна здравствена заштита од членот 51 од овој Закон.
4. Полицискиот службеник при постапување од ставот (1) на овој член, привремено
го одзема оружјето од сторителот и покренува постапка предвидена со закон за
одземање на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје.
5. Полицискиот службеник по барање на жртвата ја придружува во живеалиштето на жртвата да ги земе личните работи кои се неопходни за секојдневниот
живот, а доколку тоа е оневозможено од страна на сторителот или други лица
кои живеат во истото живеалиште, во соработка со надлежен јавен обвинител и
издадена наредба од судот ги зема личните работи на жртвата.
6. Во случај на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членови на нејзиното семејство полицискиот
службеник е должен веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата на
настанот да го извести надлежниот јавен обвинител.
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П8.3.
7. Полицискиот службеник е должен во рокот утврден во ставот (1) на овој член до
надлежниот суд да достави предлог за изрекување на итна мерка за заштита –
отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот и
полициски извештај изготвен од полицискиот службеник.
8. Полицискиот службеник е должен во рокот утврден во ставот (1) на овој член, да
го извести надлежниот центар за социјална работа заради преземање на итните
мерки за заштита на жртвата.
9. Полицискиот службеник кога ќе процени дека на самото место постои висок
ризик од непосредна и сериозна опасност по животот, физичкиот и психичкиот
интегритет на жртвата и членови на нејзино семејство ќе го лиши од слобода
сторителот во согласност со законот.

П8.4.
Надлежностите на центрите за социјални работи при постапување со случаи на
родово засновано и семејно насилство:
Центарот за социјална работа ги презема следниве мерки за заштита на жртвите:
1. обезбедува привремено згрижување;
2. обезбедува жртвата да добие потребна медицинска помош и по потреба ја придружува во најблиската здравствена установа;
3. обезбедува жртвата да оствари право од социјална и здравствена заштита согласно со закон;
4. дава соодветна психо-социјална интервенција и третман;

П8.5.
5. обезбедува жртвата да добие психо-социјален третман во советувалиште од
стручни лица во центарот за социјална работа, здружение, советувалиште за
жени жртви на насилство и други жртви на семејно насилство;
6. обезбедува помош на семејството за редовно школување на дете;
7. дава правна помош и застапување;
8. ја упатува жртвата до соодветните државни и други органи надлежни за економско јакнење на жртвата и нејзино активно вклучување на пазарот на трудот,
преку надлежен центар за вработување и
9. во случај на висок ризик и преземање на итни мерки за заштита, како и кога
жртвата користи услуги на привремен престој, а најдоцна во рок од 12 часа од
приемот на пријавата, донесува решение за привремено доверување на грижа и
воспитување на деца на родителот жртва.
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П8.6.
Надлежностите на судовите при постапување со случаи на родово засновано и
семејно насилство:
(1) Заради запирање на насилството, отстранување на последиците од извршеното
насилство и преземање на ефикасни мерки кон сторителот на насилство, заради
елиминирање на причините за повторно вршење на насилството, на сторителот на
родово засновано насилство врз жени и жртвите на семејно насилство судот може
да му ги изрече следниве привремени мерки за заштита:
1. забрана да се заканува дека ќе стори насилство;
2. забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин директно или индиректно комуницира со жртвата; забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното
место или определено место кое редовно го посетува жртвата;
3. отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од десет до 30
дена;
4. забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено;

П8.7.
5. задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на жртвата и семејството;
6. задолжително законско издржување на семејството;
7. задолжително да посетува советувалиште за сторители на насилство врз жени
или семејно насилство;
8. задолжително лекување на сторителот доколку употребува алкохол, дрога и
други психотропни супстанции или има психичко заболување;
9. сторителот задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од насилството и
10. која било друга мерка која судот ја смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на жртвата и другите членови на семејството.

П9
Итни и привремени мерки за заштита
 мерки за заштита од ревиктимизација
 постапување на ЦСР
 постапување на МВР
 итни мерки за заштита
 привремени мерки за заштита
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П10
Општи и специјализирани услуги
П10.1.
Општи услуги за жртви
 Жените жртви на родово засновано насилство и жртвите на семејно насилство
имаат пристап до здравствени и социјални услуги.
 Службените лица во институциите кои даваат здравствени и социјални услуги се
должни да им дадат поддршка и помош и да ги упатат до други соодветни специјализирани даватели на услуги.

П10.2.
Специјализирани услуги за жртви
 Специјализираните услуги за жени жртви на родово засновано насилство и семејно насилство се услуги кои одговараат на конкретните потреби на жртвите на различни видови на насилство.
 Специјализираните услуги се обезбедуваат без надоместок на начин на кој се штити приватноста, достоинството и угледот на жртвите.
 Специјализираните услуги се достапни за сите жртви вклучително и нивните деца
независно од волјата на жртвата да сведочи во постапка против сторителот.
 Специјализираните услуги се финансираат од средства од Буџетот на Република
Северна Македонија, од буџетите на единиците на локалната самоуправа и други
извори на финансирање.

П11
Кривичноправни аспекти на родово заснованото насилство
 Убиство при вршење семејно насилство (квалифициран облик на убиство)
 Убиство на миг (привилигиран облик на убиство)
 Телесна повреда (т.н. обична или лесна телесна повреда)
 Тешка телесна повреда

П12
Кривичноправни аспекти на родово заснованото насилство
 Присилба
 Противправно лишување од слобода
 Загрозување на сигурноста
 Неовластено снимање
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АНЕКС 3: СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Студија на случај 1
А. А. се обраќа во вашата организација и бара помош за заштита од
насилство. Наведува дека нејзиниот сопруг често користи алкохол и
дека сите месечни приходи кои таа ги заработува тој присилно ѝ ги
одзема и со нив купува алкохол, додека трите малолетни деца често се
оставени без храна, облека и училиштен прибор. А. А. наведува дека
кога сопругот ќе си дојде дома пијан, мора да биде внимателна, да не
зборува многу, бидејќи под дејство на алкохол тој е лесно раздразлив
и може да биде испровоциран. Доколку дојде до тоа, А. А. објаснува дека тој станува насилен кон неа, а кога децата се обидуваат да ја
одбранат, ги навредува и омаловажува. Домот во којшто живеат е во
сопственост на Н. Н., добиен на подарок од неговите родители. А. А.
нема намера да побара сместување во засолниште за жртви бидејќи од
неодамна добила нова работа, не сака да ја изгуби, а и за децата смета
дека е важно да си продолжат во училиштето каде што веќе имаат свои
пријатели.
Одговорете на следниве прашања:
1. Како би постапиле за да ја заштитите А. А. и нејзините деца од
идно насилство?
2. Кои облици на насилство ги препознавате во случајот?
3. На кој начин влијае на исходот фактот што Н. Н. е сопственик на
домот?
4. Дали постои правно решение за помош на сторителот при одвикување од користење алкохол, а со тоа и превенција од идно насилство?
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Студија на случај 2
С. Б. е Ромка на возраст од 23 години, се занимава со сексуална работа, има 4 деца и живее во вонбрачна заедница во Шуто Оризари. Во
домот, освен нејзиниот вонбрачен партнер и децата, живеат и родителите на партнерот. На 23 септември 2021 година, по средба со нејзин
клиент во Тетово кој одбива да ѝ плати за сексуална услуга, таа е физички нападната и се здобива со телесни повреди. Утрото се обраќа
во Центарот за социјални работи во Тетово за да пријави насилство, но
добива одговор дека Центарот од Тетово не е ниту месно ниту стварно
надлежен бидејќи клиентката е од Скопје, како и дека настанот што се
случил не е семејно насилство бидејќи С. Б. не живее во семејна заедница со сторителот. С. Б. се обраќа во полициска станица во Тетово,
но откако го опишува настанот, објаснувајќи дека била нападната поради тоа што побарала пари за дадената сексуална услуга, полициските службеници почнуваат да се смеат, не ѝ земаат изјава и таа заминува
во Скопје.
Го пријавува настанот во ЈУ МЦСР на Град Скопје (Оддел за заштита од
семејно насилство), каде што службено лице составува записник и го
повикува сторителот на разговор. Сторителот целосно го негира делото и изјавува дека ништо од наведеното во записникот не се случило,
односно дека тој не ја познава С. Б. и никогаш во животот не користел
услуги од сексуални работници.
ЈУ МЦСР на Град Скопје не презема понатамошни дејствија.
Одговорете на следниве прашања:
1. Дали во случајот станува збор за семејно насилство? Објаснете.
2. Дали ЈУ МЦСР Тетово бил надлежен да постапува во случајот?
Објаснете.
3. Кои други мерки можел да ги преземе ЈУ МЦСР на Град Скопје за
да ги утврди фактите на случајот?
4. Дали сметате дека изјавата од сторителот е доволно доказно средство за да се утврди вистината?
5. Како би постапиле вие? Објаснете.
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Користена литература:
Закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно
насилство („Сл. весник на РМ“ бр. 24/21 од 29.01.2021 г.)
Закон за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/2019, 146/2019 и 275/2019 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 302/2020, 311/2020 и 163/2021).
Закон за здравствената заштита (Закон за здравствената заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012,
87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015,
61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019,
180/2019, 275/2019, 77/2021, 122/2021 и 178/2021).
Закон за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015,
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 и 77/2021).
Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006,
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012,
166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014,
115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 196/2015, 226/2015, 97/2017
и 248/2018).
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Стекнување знаења и вештини и сензибилизација за препознавање на дискриминацијата, еднаквоста и видовите еднаквост, заштитата од дискриминација и нејзино спречување, видовите дискриминација и прифаќањето на
различностите како услов за градење на еднакви општества.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
 Да се стекнат знаења за поимот на еднаквост, видовите
еднаквост и нејзиното значење и важност во демократските
општества.
 Да се разбере суштествената еднаквост.
 Да се објаснат дискриминацијата, видовите дискриминација и
клучните поими поврзани со антидискриминацијата.
 Да се стекнат вештини за препознавање на дискриминација.
 Да се стекнат базични компетенции за механизмите за заштита од
дискриминација и за начинот на препраќање на случаи кон нив.
 Да се разбере интерсекциската дискриминација и
интерсекционалноста со нејзиното влијание кон положбата на
интерсекциските идентитети во општеството.
 Да се стекнат знаења за основите и областите на
дискриминација.
 Да се стекнат основни знаења за законската и институционалната
рамка за спречување и заштита од дискриминација.
 Учесниците да се сензибилизираат во однос на различните
дискриминирани групи и повредите на правата со кои се
соочуваат.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флипчарт хартија, лист за евалуација на модулот, копии од материјалите со студии на случаи и копија од
презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна вежба (материјали за учесници и материјали за обучувач/ка) и детални насоки за
начинот на водење на обуката. Деталните насоки содржат дополнителни
информации, примери и сценарија кои ќе ви помогнат при спроведувањето на обуката. Не мора да ги користите сите примери и информации, одлучете се за оние што се најсоодветни за групата.
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Активности

Методи

Време

СЕСИЈА 1: Вовед

5 минути

Вовед

2 минути

Активност 1.1. Цели на
модулот

Презентација

СЕСИЈА 2: Недискриминација

3 минути
100 минути

Активност 2.1. Еднаквост и
недискриминација

Прашања и одговори

5 минути

Активност 2.2. Теоретски
аспекти на еднаквоста

Презентација

5 минути

Активност 2.3. Суштествена
еднаквост

Презентација

10 минути

Активност 2.4.
Антидискриминација

Презентација

5 минути

Активност 2.5. Правна рамка

Презентација

5 минути

Активност 2.6. Поим за
дискриминација

Презентација

5 минути

Активност 2.7. Видови
дискриминација

Презентација

15 минути

Активност 2.8.
Интерсекционалност

Презентација
Групна дискусија

10 минути

Активност 2.9. Основи на
дискриминација

Презентација

5 минути

Активност 2.10.
Афирмативни мерки

Презентација

10 минути

Активност 2.11. Други клучни Презентација
концепти

10 минути

Активност 2.12.
Механизми за заштита од
дискриминација

15 минути

Презентација
Групна дискусија

СЕСИЈА 3: Интерактивна работилница
по студии на случај
Активност 3.1.
Недискриминација – студии
на случај

Работа во групи
Прашања и одговори
Групна дискусија

СЕСИЈА 4: Завршни активности
Активност 4.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

65 минути
65 минути

10 минути
Лист за евалуација

10 минути
180 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 5 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со антидискриминацијата,
релевантното образование за темата и вашата мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на обуката
Претставете ја целта на модулот и целите за изучување поставени на презентација (слајд П1). Прашајте дали некој има прашања поврзани со целите,
но кажете дека одредени поими и важноста за нивното изучување ќе станат
појасни по завршување на модулот.
Објаснете дека на сесијата ќе се дискутираат поими и појави околу кои сѐ
уште постои големо ниво на стигма, дека е нормално учесниците да имаат
веќе изградено ставови, да не се согласуваат со сѐ, но очекувате отворено
да дискутираат, да прашуваат и да бидат отворени кон промената на сопствените ставови. Истакнете дека во дискусиите очекувате да не се употребуваат
навреди или говор на омраза, и дека во тој случај веднаш ќе ги прекинете.

СЕСИЈА 2: НЕДИСКРИМИНАЦИЈА
Времетраење: 100 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4, П5, П6, П7,
П8, П9, П10, П11, П12, П13, П14 и П15 од Анекс 1.

Активност 2.1. Еднаквост и недискриминација
Прикажете го слајдот П2, на кој се прикажани прашања за дискусија. Целта е
да ги воведете учесниците во темата, да видите колку се запознаени и какви
се нивните ставови. Читајте прашање по прашање и барајте по еден учесник
да одговори на секое прашање. Не мора да ги надополнувате, освен ако не
чуете нешто сосема спротивно и погрешно.

Активност 2.2. Теоретски аспекти на еднаквоста
Прикажете го слајдот П3 и образложете. Во оваа активност е важно е да им
ја претставите еднаквоста и нејзината централна важност во демократското
општество. Претставете ја еднаквоста од повеќе перспективи: еднаквоста
како идеал, како општествена и споделена вредност и како позитивно право.
Важно е да ја елаборирате еднаквоста во однос на социјалната правда, да
истакнете дека покрај редистрибутивните елементи на социјалната правда
(намалување на класните разлики преку еднаква распределба на ресурси и
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добра), клучна улога играат и различните идентитетски позиции на луѓето
поради кои се дискриминирани и не можат под еднакви услови да пристапат до правата и ресурсите. Сѐ додека одредени идентитети се изложени на
стигма и дискриминација, не може да се оствари социјалната правда за нив
и во општеството во целост.
Објаснете ги термините „еднаков третман“, „еднаквост на можностите“ и „еднаквост на резултатите“. Суштествената еднаквост е објаснета подоцна. Наведете дека еднаквиот третман ја штити формалната еднаквост според која,
без разлика на вашата заднина, важно е сите и секаде да ве третираат еднакво. Еднаквоста на можностите ги зема предвид и факторите кои влијаат
врз состојбата на индивидуата, а не се поврзани со нејзините лични потенцијали. На пример, жените и мажите немаат еднакви можности на пазарот на
труд, поради тоа што жените трпат штетни последици за кариерата поради
бременоста и раѓањето. За нееднакви можности придонесуваат и родовите
стереотипи, според кои жените се посрамежливи, недоволно амбициозни и
недоволно посветени на работата, па дури и сѐ уште опстојува верувањето
дека жените се поглупави од мажите. На пример, една Ромка и една Македонка од урбана средина немаат еднакви можности на пазарот на труд.
Од Ромката семејството очекувало да се омажи порано, не ја стимулирале
да оди на училиште и не ѝ ги овозможиле еднаквите услови, се очекувало
многу повеќе да работи во домот итн. Додека родителите на Македонката
ѝ ги овозможиле сите услови за образование и ја поддржувале и морално и
финансиски. Оттука, овие две жени немаат еднакви можности, односно за
Ромката било многу потешко да го заврши образованието и се сретнала со
бројни препреки. Кај еднаквоста на резултатите важен е крајниот резултат и
таа е тесно поврзана со партиципативноста, бидејќи е потребно да се измери. На пример, еднаквоста на резултатите е постигната доколку еднаков број
мажи и жени имаме во Парламентот, доколку вработеноста е процентуално
еднаква кај сите етнички заедници и сл.
Клучно е да објасните дека во општеството нормите се скроени согласно
потребите на мнозинството. На пример, пазарот на труд е скроен согласно
потребите на мажите, со претпоставката дека мажите треба да работат, а
не жените, па оттука, грижата за децата и постарите членови на семејството
треба да се одвива надвор од пазарот на трудот. Целата инфраструктура
е скроена согласно потребите на мнозинството кое нема попреченост (на
пример, по скали можат да се движат само лица без попреченост, а ако се
постави рампа наместо скали, неа ќе можат да ја користат сите). Уште еден
пример се државните празници за кои има неработни денови. Тие се скроени согласно потребите на религиозното население, додека голем дел од
нив не им значат ништо на атеистите. На пример, за жените атеистки би било
подобро да добијат неработен ден за 8 Март за да можат да отидат на марш
за женските права.
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Активност 2.3. Суштествена еднаквост
Прикажете го слајдот П4 и образложете. Во продолжение детално е објаснета суштествената еднаквост со цел да ја разберете и да им ја пренесете
на учесниците согласно нивните потреби. Накратко објаснете ги четирите
димензии и истакнете дека треба заедно да се земат предвид за да се дојде
до посакуваниот резултат – постигнување на суштествената еднаквост.
Сандра Фредман предлага четиридимензионален пристап кон суштествената еднаквост: надминување на неповолната положба на маргинализираните, адресирање на стигмата, стереотипите, предрасудите и насилството,
социјално вклучување и политичка партиципација, приспособување кон различностите и постигнување на структурна промена. Четиридимензионалниот
пристап на Фредман означува дека сите овие димензии треба да се земат
предвид заедно, а во случаите кога нивната примена би довела до спротивставени резултати, да се бара синтеза или компромис. Надминувањето на
неповолната положба зборува за потребата суштествената еднаквост да се
фокусира на групи кои се наоѓаат во неповолност (жени, луѓе со попреченост, ЛГБТИ, етнички малцинства итн.), наместо да се зема т.н. „неутрална“
позиција. Неутралната позиција е сама по себе невозможна, бидејќи тоа што
се смета за неутралност вообичаено ја рефлектира нормата на привилегираните. Притоа, треба да се има предвид природата на состојбата на неповолност која најчесто произлегува од социо-економски услови и од структурите на моќ што им се наметнуваат на индивидуалци поради нивниот статус. Надминувањето на стигмата, стереотипите и насилството е поврзано со
признавањето кое се однесува на централната важност на афирмацијата на
идентитетот, како социјално конструиран на повеќе начини од општеството
и социјалните норми. Суштествената еднаквост не е можна во услови во кои
различни групи се изложени на постојано негирање на нивното достоинство
и дехуманизација преку стигматизација, говор на омраза и насилство, што
резултира со намалена самодоверба, ниски очекувања и амбиции и нарушено здравје. Партиципативната димензија на Фредман содржи два аспекта:
политичка партиципација, т.е. партиципација на групите чии интереси и потреби не се застапени во донесувањето на одлуки; и социјална инклузија и
солидарност сфатени како барања за спроведување на активни мерки за интеграција во различни општествени сфери. Последната димензија, приспособување кон различностите и структурна промена, ја вклучува претходната
дискусија за нормализацијата наспроти овозможувањето на различностите.
Фредман истакнува дека во одредени ситуации не е доволно да се направат
исклучоци од нормата за да се овозможат различностите, туку нормата мора
да се промени, особено кога станува збор за родовите норми кои влијаат
врз половина од населението. Исклучоците не овозможуваат промена на нееднаквата дистрибуција на моќ и на дискурсот на доминација, па така, не
можат да доведат до структурни промени. Важно прашање кое се отвора под
оваа тема се трошоците за да се приспособи општеството кон различноста.
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Централниот заклучок е дека од аспект на суштествената еднаквост треба да
се постави прашањето кој треба да го плати трошокот, а не дали да го платиме. Доколу трошоците за различноста не се платат од страна на општеството
(државата и одредени приватни тела), трошокот паѓа на товар на различните. Од друга страна, општеството веќе ги плаќа трошоците за акомодирање
на потребите на мнозинството, како неработните денови за христијанските
празници или инфраструктурата направена за луѓе без попреченост. Суштествената еднаквост има за цел да ги редистрибуира овие трошоци на пофер
начин за сите.

Активност 2.4. Антидискриминација
Прикажете го слајдот П5 и образложете. Во оваа активност е важно да истакнете дека со антидискриминацијата се штити правото на еднаквост, т.е.
дека му се дава практично знаење. Не е доволно во уставот да пишува дека
сме еднакви, треба да има механизми, институции и правила со кои ќе се
овозможи и заштита еднаквоста. Оттука, антидискриминационото право е
збир на норми, позитивно право содржано во повеќе закони, подзаконски
акти и конвенции. Со антидискриминацијата се признава и препознава дека
различниот третман и нееднаквостите не се проблем на поединецот, туку
дека станува збор за општествен проблем како последица на нееднаквите
односи на моќ меѓу различни групи. Нормите во општеството овозможуваат
привилегии за одредени групи (најчесто мнозински), а маргинализација на
други. Фокусот на антидискриминацијата во поголема мера треба да биде на
структурните форми на дискриминација, наместо на инцидентите. Секогаш
во општеството ќе постои дискриминација за која треба да има соодветни
заштитни механизми. Но структурните форми на дискриминација, како родова дискриминација на пазарот на труд, сегрегација на Роми во посебни
населби со лоши услови, непристапна инфраструктура за лица со попреченост итн., се структурни форми кои треба проактивно да се решаваат. За нив
не е потребно некој да ги пријави, со голо око е видливо дека се случуваат
или постојат многубројни статистички податоци и истражувања кои го покажуваат тоа.

Активност 2.5. Правна рамка
Прикажете го слајдот П6 и образложете. Задржете се на Законот за спречување и заштита од дискриминација, наведете дека последниот закон е донесен во 2020 година и според него е формирана Комисија за спречување и
заштита од дискриминација. Комисијата се состои од 7 члена, кои постапуваат по претставки од граѓаните, но имаат и многу пошироки надлежности
во однос на промоција на еднаквоста, превенција од дискриминација, известување и истражување.
Истакнете дека дискриминацијата е забранета и со многу други закони кои
уредуваат различни сектори. Недискриминацијата е право само по себе, но
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и составен дел од сите останати човекови права. На пример, правото на образование сите треба да го уживаат под еднакви услови за да кажеме дека е
остварено.

Активност 2.6. Поим за дискриминација
Прикажете го слајдот П7 и прочитајте ја дефиницијата за дискриминација.
Елаборирајте ги нејзините елементи. Образложете го давањето првенство
како начин на вршење на дискриминација. Најзастапен пример за тоа се
партиските вработувања, кои претставуваат дискриминација извршена со
давање првенство на некој само поради тоа што има партиска книшка или е
близок до некој член на партијата на власт.

Активност 2.7. Видови дискриминација
Прикажете го слајдот П8 и образложете ги дефинициите за директна и индиректна дискриминација. Кај директната дискриминација кажете дека претежно штити од инциденти на дискриминација и овозможува формална еднаквост. Кај директната дискриминација е важно да има компаратор, односно
лице кое се наоѓа во иста состојба, ја нема заштитената карактеристика на
дискриминираното лице и за разлика од него е поповолно третирано. На
пример, на оглас за вработување се јавуваат лице без попреченост и лице во
количка кои имаат речиси исто образование, лицето во количка има поголемо работно искуство, но работодавачот ќе одлучи да го вработи лицето без
попреченост поради дискриминаторски ставови кон лицата со попреченост.
Пример, во кафуле не им дозволуваат влез на Роми со изговор дека треба
резервација, додека оние кои не се Роми влегуваат во кафулето и седнуваат
без резервација. Кај директната дискриминација нема потреба некој директно да каже дека, на пример, не пушта некого да влезе бидејќи е Ром/геј/
лице со ХИВ и слично. Тоа речиси никогаш не се случува. Важно е некого да
третираат различно во однос на друго лице кое ја нема заштитената карактеристика.
За индиректната дискриминација нагласете дека, за да ја препознаеме, треба да размислиме како одредено правило или практика ќе влијае врз состојбите на различни групи. На пример, доколку во оглас за вработување на
проектен координатор чија работа е претежно канцелариска, ставиме како
критериум поседување на дозвола за управување со моторно возило, индиректно ги дискриминираме лицата со попреченост, а самото поседување ваков тип дозвола не е оправдан критериум за тоа работно место. На пример,
воведување на правило според кое за вработување во војска потребна е височина од најмалку 170 см. На ваков начин индиректно се дискриминираат
жените, па затоа, за да се обезбеди еднаков пристап, треба да се определи
различна минимална височина за жени и за мажи.
Прикажете го слајдот П9. Објаснете ги дефинициите и дајте ги следните примери. Поттикнувањето на дискриминација најчесто се случува преку медиу218
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мите и социјалните мрежи кога се шири говор на омраза кон одредена група.
Пример за давање инструкции за дискриминација е кога сопственикот на кафулето му вели на келнерот да не пушта трансродови луѓе. Вознемирувањето го вклучува и говорот на омраза, но може да се случува и во јавен простор,
на работно место, во училиште итн. На пример, имате колега кој постојано
прашува, коментира, ја истакнува вашата религиозна припадност, ја исмева
итн. Исто така, учебниците кои имаат содржини со кои ЛГБТИ луѓето се претставени како штетни, неморални и болни претставуваат вознемирување врз
основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Виктимизација, пак, е
кога, на пример, ќе ве избркаат од работа ако пријавите дискриминација на
работното место.
Прикажете го слајдот П10. Објаснете ги претставените видови дискриминација и дајте ги следните примери. Како пример за сегрегација може да
се даде физичката одделеност на Ромите во посебни населби, со полоши
инфраструктурни услови за живот, или, пак, одделеноста на децата со попреченост во посебни училишта. Дискриминација по асоцијација е кога, на
пример, во кафулето не дозволуваат влез на цела група во која има и Роми
и припадници на други етнички заедници. Во тој случај оние кои не се Роми
ќе бидат дискриминирани по асоцијација. Дискриминација по перцепција е,
на пример, кога некое лице има потемна боја на кожата и не го пуштаат на
базен бидејќи мислат дека е Ром.
За останатите форми на дискриминација во прилог се дефинициите:
Повторена дискриминација е дискриминација вршена кон едно лице или
група повеќепати, врз исти дискриминаторски основи. На пример, жена во
репродуктивен период на повеќе места не ја вработуваат поради тоа што
мислат дека наскоро ќе има деца.
Продолжена дискриминација е дискриминација што е вршена врз едно лице
или група непрекинато, во подолг временски период, врз дискриминаторски
основи. Ова одговара на структурни форми на дискриминација, како, на пример, сегрегација на Роми.

Активност 2.8. Интерсекционалност
Прикажете го слајдот П11. Бидејќи интерсекционалност е покомплициран
концепт за да се објасни, освен слајдот, користете го следниот приказ. Кажете им на учесниците да замислат влез на врата во кафуле. Повремено излегува обезбедувањето и вика: нека влезат сите Роми, потоа нека влезат сите
ЛГБТИ, па сите лица со попреченост итн. Едните се внатре, а другите чекаат
да бидат препознаени како еднакво вредни како останатите, за да влезат. Но
доколку од почеток излезе обезбедувањето и дозволи да влезе трансжена,
Ромка со попреченост, тогаш влезот е слободен за сите. Ако во општеството
се вклучени оние кои имаат повеќе маргинализирани идентитети, тогаш оние
со по еден идентитет се секако акомодирани.
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На пример, феминистичкото движење се борело да им се овозможи право на работа на жените, не земајќи предвид дека црните и сиромашните
жени, всушност, секогаш работеле, и тоа на ниско платени работни места
и во лоши услови (како чистачки, земјоделки на ниви, сексуални работнички
и слично). Па оттука, доколку феминистичкото движење не ги земе предвид
нивните барања за подобри работни услови, пристап до образование итн.,
ќе го продолжи угнетувањето врз нив.
Во Република Северна Македонија, на пример, жртви на интерсекциска дискриминација најчесто можат да бидат Ромките и жените со попреченост во
пристапот до гинеколошки услуги. На пример, Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација утврди интерсекциска дискриминација во базен
во Прилеп врз основа на раса и социјално потекло. Базенот пуштал да влезат богати Роми и сиромашни (и богати) лица кои не се Роми, но не пуштал
да влезат сиромашни Роми.
На крајот, прашајте ги учесниците дали ја разбираат интерсекционалноста.
Одговорете им доколку имаат прашања.

Активност 2.9. Основи на дискриминација
Прикажете го слајдот П12 и објаснете ги основите за дискриминација. Кажете дека законот предвидува отворена листа, во која можат да се вклучат и
основи кои не се наброени.

Активност 2.10. Афирмативни мерки
Прикажете го слајдот П13. Примери за афирмативните мерки се законски
предвидените квоти за учество на жени на изборните листи, на советничките
листи и на листите за парламентарци/ки. Потенцирајте дека за да има некој
полза од афирмативна мерка, треба да исполнува исти или слични услови со
лицето кое ја нема заштитената карактеристика.
Објаснете дека афирмативните мерки можат да доведат до постигнување
на суштествена еднаквост ако се применуваат заедно со други мерки. На
пример, доколку квотата за вработување на Ромки се применува заедно со
квотата за бесплатно високо образование, програми за заштита од насилство, работа со заедницата за намалување на стигмата кон жените, пристап
до репродуктивни права за превенција на малолетничка и на несакана бременост и слично. Но доколку со афирмативната мерка се вработат Ромки на
минимално платени позиции како хигиеничарки, нема да се постигне никакво поместување од маргинализираната позиција.

Лизгав терен:
Афирмативните мерки се непопуларни во РС Македонија и може да се случи
учесниците да не ги одобруваат. Од почеток нагласете дека спроведувањето
на квотите за вработување на етничките заедници е лош пример, бидејќи тие
се искористија за партиски вработувања. Квотата подразбира дека двајца
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кандидати имаат речиси исти или многу слични способности (образование и
искуство), па за да се обезбеди еднаквост и партиципација, предност му се
дава на оној кој припаѓа на малцинската заедница.
Објаснете дека квотите се наменети за решавање на проблеми со структурна
дискриминација за групи кои биле маргинализирани со години. На пример,
во САД на црните луѓе со векови им било забрането да се запишат на факултет. Откако сегрегацијата формално завршила и факултетите се отвориле за
нив, не може да се очекува дека наеднаш ќе почнат сите црни луѓе да се запишуваат на факултет. Тоа се луѓе чии предци никогаш не биле на факултет и
не очекувале ниту за себе дека ќе се запишат, немаат доволно самодоверба
дека можат да го завршат високото образование и да бидат успешни. Па за
да се постигне фактичка еднаквост и за да се надомести за т.н. „стари гревови“, се воспоставуваат квотите. Лицата од мнозинската заедница неправедно ги означуваат квотите како нефер или неправедни, бидејќи не се свесни
дека тие низ годините имале полза од дискриминацијата и исклучувањето
на малцинските заедници. Односно, соодветно на дадениот пример, со тоа
што на црните луѓе им било забрането да се запишуваат на факултет, имало
повеќе места за бели луѓе, кои потоа можеле да дојдат до повисоко платени
позиции, повисок општествен статус, учество во донесувањето одлуки итн.

Активност 2.11. Други клучни концепти
Прикажете го слајдот П14. Образложете ги другите клучни концепти.
Во однос на товарот на докажување, можете да појасните дека, бидејќи доказните средства се во рацете на дискриминаторот, тој треба да докаже дека
не сторил дискриминација. На пример, доколку се работи за дискриминација
во аптека, сопствениците се тие кои знаат како се вика лицето кое тој ден
било на смена, дали му дале инструкции да дискриминира или имаат внатрешни правила кои се дискриминаторски, тие имаат пристап до снимката
од камерата со која можат да докажат дали дискриминирале некого или не.
Пример за исклучоците поради суштествени карактеристики при вработување се, на пример, снимање филм за Мартин Лутер Кинг за кој се бара црн
маж за главната улога. Во овој случај оправдано е да се дискриминираат
оние кои ги немаат потребните карактеристики.

Активност 2.12. Механизми за заштита од дискриминација
Прикажете го слајдот П15. Во презентацијата најголемо внимание обрнете
на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Објаснете ја постапката по претставки. Претставката треба да ги содржи следниве елементи: податоци за подносителот, податоци за лицето против кого се поднесува
претставката, околностите и фактите врз кои се темели претставката, податоци за правните дејства што претходно ги вложил подносителот, доколку ги
има, и потпис на подносителот. Претставката може да се поднесе најдоцна
во рок од шест месеци од дознавањето за актот на дискриминација или нај221
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доцна една година од денот кога била сторена повредата. Комисијата дава
мислење во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на претставката. Комисијата препорачува начин на отстранување на повредите на правото, а
лицето на кое е упатена препораката е должно да постапи по препораката
и да ја отстрани повредата во рок од 30 дена од денот на приемот на препораката. Доколку лицето не постапи по препораката, Комисијата поднесува
барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежниот суд за
прекршоци. Претставката може да се прати писмено или усно во просториите на Комисијата на ул. „Даме Груев“ бр. 1.
Прашајте ги учесниците дали им се јасни механизмите за заштита од дискриминација, а ако имаат прашања, одговорете им. Ако немаат прашања, за да
поттикнете дискусија, може да им ги поставите следните прашања:
1. Дали досега сте се соочиле со случаи на дискриминација при
овозможувањето на услуги за жртви на родово засновано насилство?
2. Дали знаете здруженија на граѓани кои работат на темата
дискриминација?
Можете да кажете дека жртвите на дискриминација за бесплатна правна помош можат се упатат во здруженијата како што се Мрежата за заштита од
дискриминација, ХЕРА, Коалицијата Маргини, Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници. Можете да ги
запишете имињата на овие организации на флипчарт таблата.

СЕСИЈА 3: НЕДИСКРИМИНАЦИЈА – СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Времетраење: 65 ми н ути

Æ За оваа сесија ќе го користите методот работа во групи, за што
ќе ги употребите материјалите за интерактивна работилница по
студии на случај од Анекс 2.

Активност 3.1. Кривични дела против животот и телото

Æ За спроведување на оваа активност, користете го слајдот П11.
За да се подготвите за работилницата, прочитајте ги материјалите од Анекс
2, материјали за учесници и материјали за обучувач/ка. Во материјалите се
вклучени пет студии на случај. Зависно од големината на групата, одберете
три-четири случаи. Притоа, одберете случаи што содржат различни форми
на дискриминација. Од Анекс 2, материјалите за обучувачот/чката, содржат
детални одговори на прашањата под случаите кои служат за вие добро да се
подготвите за работилницата.
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Подгответе ја просторијата со четири маси и доволен број столчиња во различни делови од просторијата. На секоја маса оставете флипчарт хартија
и маркери. Објаснете дека работилницата се состои од работа во групи на
студии на случаи. Случаите се вистински, од практиката на здруженијата на
граѓани кои се занимаваат со недискриминација, само се сменети имињата и
местата. Поделете ги учесниците во групи од 4 до 6 лица. Доколку не станува збор за хомогена група, во секоја група назначете учесници од различен
профил. Објаснете дека треба заеднички да го прочитаат случајот, да дискутираат и да ги запишат одговорите на прашањата под случајот на хартијата,
за што имаат 15 минути. Потоа треба да назначат еден член од групата кој ќе
ги презентира одговорите.
Поделете ги испечатените листови со студии на случај и прашања (Анекс
2, материјали за учесници). Додека учесниците се распоредуваат во групи,
прашајте дали има прашања и одговорете.
Учесниците самостојно работат во групи. Поминувајте низ групите за да проверите дали имаат прашања.
На секоја група дајте ѝ по 5 минути за презентација и оставете 5 минути
за дискусија. Откако групата ќе презентира, ги прашувате останатите дали
имаат прашања и коментари. Доколку немаат прашања, ја поттикнувате дискусијата со тоа што им поставувате прашања поврзани со презентираниот
случај на оние кои не презентирале. На пример, дали мислат дека одреден
одговор е точен и зошто. На крајот, вие заклучувате со кажување на точните
одговори, доколку групата згрешила, и ги образложувате. Во оваа фаза користете ги материјалите од Анекс 2, материјали за обучувачот/ката. Нема
потреба да давате детални образложенија како во материјалот, тој служи за
вие добро да се подготвите. Но, доколку забележите дека на учесниците им
се потребни детали за да разберат подобро, задржете се на нив.
Ги прашувате учесниците дали имаат прашања и коментари во врска со презентацијата и работилницата. Завршувате со заклучокот дека, како даватели
на услуги на жртви на родово засновано насилство, не смеат да се однесуваат со стигма и предрасуди кон која било група или нееднакво да ги третираат клиентите. Уште повеќе, треба да ја препознаваат дискриминацијата, да
ги мотивираат и препраќаат жртвите за да побараат заштита од дискриминација со помош на здруженијата за бесплатна правна помош. Пријавувањето
на случаи и воспоставувањето на практика на Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација е исклучително важно за промена на дискриминаторските норми и политики. Нееднаквата положба на жените која произлегува од родовите норми е клучната причина за родово заснованото насилство. Со унапредување на еднаквоста на жените и недискриминацијата, ќе се
намали и бројот на случаи на родово засновано насилство.
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СЕСИЈА 4: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 10 ми н у т и

Активност 4.1. Евалуација
Учесниците се враќаат на своите места. Поделете им по еден примерок од формуларот за евалуација кој ќе го најдете на крајот на
Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот.
Им се заблагодарувате за учеството, напоменувате логистички и технички детали ако има потреба.

224

МОДУЛ 7
Недискриминација
и различност

АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
 Да се стекнат знаења за поимот на еднаквост, видовите еднаквост и нејзиното значење и важност во демократските општества.
 Да се разбере суштествената еднаквост.
 Да се објаснат дискриминацијата, видовите дискриминација и клучните поими поврзани со антидискриминацијата.
 Да се стекнат вештини за препознавање на дискриминација.
 Да се стекнат базични компетенции за механизми за заштита од дискриминација и
препраќање на случаи кон нив.
 Да се разбере интерсекциската дискриминација и интерескционалноста со нејзиното влијание кон положбата на интерсекциските идентитети во општеството.
 Да се разберат и препознаваат вознемирувањето, говорот на омраза и поттикнувањето дискриминација.
 Да се стекнат знаења за основите и областите на дискриминација.
 Да се стекнат базични знаења за законската и институционалната рамка за спречување и заштита од дискриминација.
 Учесниците да се сензибилизираат во однос на различните дискриминирани групи
и повредите на правата со кои се соочуваат.

П2
 Еднаквост и недискриминација.
 Како ја разбирате еднаквоста во општеството?
 Што значи еднаквоста во општество на различни групи со различни потреби и мислења?
 Што мислите за состојбата со еднаквост во Република Северна Македонија?
 Што мислите дека треба да се смени и подобри за да станеме поеднакво општество?
 Кои се опонентите на идејата за еднаквост?
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П3
Теоретски аспекти на еднаквоста
 Еднаквоста како општествена и споделена вредност, уставен принцип и претпоставка за демократија и владеење на правото.
 Еднаквоста како човеково право и дел од човековите права (позитивно право).
 Еднаквоста како барање на социјалната правда.
 Формална наспроти фактичка еднаквост.
 Еднаков третман, еднаквост на можностите, еднаквост на резултатите и суштествена еднаквост.
 Нормите скроени согласно потребите на мнозинството.

П4
Суштествена еднаквост
Сандра Фредман – четридимензионален пристап на суштествена еднаквост
1. Надминување на неповолната положба на маргинализираните (фокус на маргинализираните наспроти „неутрални“ позиции).
2. Адресирање на стигмата, стереотипите, предрасудите и насилството (афирмација на идентитетот на маргинализираните).
3. Социјално вклучување и политичка партиципација.
4. Приспособување кон различностите наспроти нормализација (кој ќе плати за
различноста) и постигнување на структурна промена.

П5
Антидискриминација
 Негативно изразено право на еднаквост.
 Трансформација на дискриминацијата од индивидуален во општествен проблем.
 Инциденти на дискриминација наспроти структурна дискриминација.
 Збир на норми од националното законодовство и европско антидискриминационо
право (ЕКЧП, директиви на ЕУ, конвенции на ООН).
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П6
Правна рамка
 Устав на РСМ – ја гарантира еднаквоста на сите.
 Закон за спречување и заштита од дискриминација – ја забранува дискриминацијата во сите области и по сите основи.
 Антидискриминаторски клаузули во други закони (Закон за работните односи, Закон за основното образование, Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Закон за заштита на правата на пациентите, Закон за социјалната заштита и др.).

П7
Дефиниција за дискриминација
Дискриминација е секое разликување, исклучување, ограничување или давање првенство што се заснова на дискриминаторска основа, со сторување или несторување,
што имаат за цел или резултат спречување, ограничување, признавање, уживање или
остварување на правата и слободите на одредено лице или група на еднаква основа
со други.

П8
Видови дискриминација 1
 Директна дискриминација постои кога со едно лице или со група се постапува, се
постапувало или би се постапувало понеповолно во однос на друго лице или група
во фактичка или можна споредлива или слична ситуација, врз дискриминаторска
основа.
 Индиректна дискриминација постои кога преку навидум неутрални прописи, одредби, критериуми, програми или практики, се става некое лице или група во понеповолна положба врз дискриминаторска основа во споредба со други лица или група
лица, освен кога произлегува од легитимна цел, а средствата за постигнување на
таа цел се пропорционални, односно се соодветни и неопходни.
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П9
Видови дискриминација 2
 Повикување, поттикнување и инструкција за дискриминација е секоја активност со
која посредно или непосредно се повикува, охрабрува, дава упатства или поттикнува да се изврши дискриминација врз дискриминаторска основа.
 Вознемирувањето претставува несакано постапување кон лице или група лица врз
дискриминаторски основи што има за цел или последица, повреда на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка
средина, пристап или практика. (Сексуално вознемирување).
 Виктимизација претставува трпење на штетни последици од страна на лице поради
преземање дејства за заштита од дискриминација, односно пријавило дискриминација, почнало постапка за заштита од дискриминација, сведочело во текот на постапката или на друг начин учествувало во постапка за заштита од дискриминација.

П10
Видови дискриминација 3
 Сегрегација е физичко одделување на лице или група лица врз дискриминаторска
основа без легитимна или објективно оправдана цел.
 Дискриминација по асоцијација е секое разликување, исклучување или ограничување на едно лице поради поврзаност со друго лице или група врз која било дискриминаторска основа.
 Дискриминација по перцепција е секое разликување, исклучување или ограничување на едно лице поради претпоставена припадност кон одредена група врз која
било дискриминаторска основа.
 Повеќекратна дискриминација е дискриминација вршена кон едно лице или група
врз повеќе дискриминаторски основи.
 Повторена, продолжена, интерсекциска дискриминација и оневозможување на соодветно приспособување.
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П11
Интерсекционалност
 Потекнува од политичката теорија на Кимберли Креншоу, од каде се добива практично значење во позитивното антидискриминационо право.
 Неуспехот на феминизмот да ја преиспитува расата значи дека феминистичките
стратегии на отпор ќе ја реплицираат, односно удвојат и зајакнат потчинетоста
на црните луѓе, а неуспехот на антирасизмот да го преиспита патријархатот значи
дека антирасизмот ќе ја репродуцира субординацијата на жените.
 Интерсекционалноста како фокус на најмаргинализираниот идентитет кој има потенцијал да ги акомодира сите останати по принципот ако влезат тие, сигурно ќе
влезат и сите останати.
 Интерсекциска дискриминација – е секоја дискриминација врз две или повеќе дискриминаторски основи што се истовремено и неразделно поврзани.

П12
Основи на дискриминација
 Т.н. заштитени карактеристики
 Се забранува секоја дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која било друга основа.

П13
Афирмативни мерки/позитивни акции
 Нема да се сметаат за дискриминација мерките и дејствата што се преземаат со
единствена цел да се отстрани нееднаквото уживање на човековите права и слободи сè додека не се постигне фактичка еднаквост на лице или група, ако разликувањето е оправдано и објективно, а средствата за постигнување на таа цел се
пропорционални, односно соодветни и неопходни.
 Позитивните акции треба директно да влијаат врз подобрувањето на еднаквите
можности, а најчесто се мерат преку еднаквоста во резултатите.
 Имаат потенцијал да предизвикаат општествени промени, особено ако се применуваат заедно со другите аспекти на суштествената еднаквост.
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П14
Други клучни концепти
 Област на дискриминација (државна управа, здравство, образование, медиуми,
здруженија и синдикати, социјала итн.).
 Товар на докажување (prima facie случај) – тужителот кој тврди дека е сторена дискриминација е должен да ги изнесе фактите што го прават тврдењето веројатно и
тогаш товарот на докажување преминува на тужениот да докаже дека не постои
дискриминација.
 Исклучоци – нееднаков третман што не претставува дискриминација (суштествени
карактеристики за вработување/ангажман, нееднаков третман на странци и афирмативни акции).

П15
Механизми за заштита од дискриминација
 Комисија за спречување и заштита од дискриминација
 Бесплатна постапка, претставки, донесува мислења и препораки
 Народен правобранител
 Бесплатна постапка, дискриминација во јавен сектор
 Кривичноправна заштита (КЗ – расна и друга дискриминација)
 Пријава во полиција или кривична пријава до обвинителство
 Граѓанска постапка за заштита од дискриминација пред надлежен суд (ослободена
од судски трошоци)
 Министерства, управни органи, инспекторати
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АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНТЕРАКТИВНА
РАБОТИЛНИЦА ПО СТУДИИ НА СЛУЧАЈ

1. Материјали за учесници
Студија на случај – Семра
Семра е Ромка, сексуална работничка која живее во социјални бараки. На
ден 07.12.2016 година вечерта околу шест часот, кога жртвата се враќала
дома, соседите и обезбедувањето од Центарот за социјални работи кај социјалните бараки ѝ кажале дека лицето Ерџан, поранешен вонбрачен партнер на Семра, дошол со пет луѓе и ја зел вратата од бараката и на нејзината
мала ќерка ѝ се заканил со зборовите „ако не си одите од баракава и ако
таа курвата, мајка ти, не ми даде 5.000 евра до сабајле, ќе види што ќе ти
направам тебе“. Жртвата се јавила во полиција, каде што ѝ кажале да отиде
во полициската станица во Лисиче. Откако отишла во полициската станица, службеното лице почнало да се смее, им кажал на другите колеги дека
е дојдена Семра и што ѝ се случило, и сите почнале да се смеат. Другите
полицајци искоментирале „аман веќе од неа, го знаеме тој случај, нонстоп
се јавуваат и нонстоп истите проблеми“, а на Семра ѝ довикнале „аман од
вас Ромите, само се карате, циганска работа“ и потоа ѝ кажале да почека
бидејќи во тој момент имале промена на смените. После 20 минути дошол
полицаец Ром и почнал со жртвата да разговара на ромски и додека жртвата
го објаснувала случајот изреагирал друг полициски службеник што бил во
просторијата: „што, да не треба јас да одам да ти купам врата, знаеме дека
си работиш, купи си една врата“. Семра им одговорила дека сака само да го
фатат, да ѝ ја врати вратата и да го предупредат да не ја малтретира повеќе.
Исто така, додека жртвата го опишувала случајот, кажала дека Ерџан пред
нејзината куќа оставил две возила кои не знае од кого се и дали се крадени.
Откако кажала за возилата, полициските службеници ѝ кажале да си оди и
дека тие подоцна ќе дојдат. Откако жртвата си заминала во својот дом, по
еден час, полициските службеници дошле пред нејзиниот дом, ги разгледувале автомобилите одредено време и си заминале.
Насилството, односно заканите и малтретирањето што ги трпела Семра од
Ерџан траеле континуирано три години. Малтретирањето најчесто се состои
од закани за животот, уцени за пари, навреди, уцени за иселување од бараката и закани дека, ако не се исели, ќе ја убие заедно со нејзините деца. Неколкупати се има случено и физичко насилство. Во најголем број од случаите
кога Ерџан ќе дошол да ѝ се заканува на жртвата, таа пријавува во полиција
(досега најмалку 20 пати) барајќи помош, но полицијата воопшто не ја сфаќа
сериозно.
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Дискутирајте за одговорите по прашањата, запишете ги
на флипчарт хартија и одберете член од групата за да ги
презентира.
1. Дали во случајот се повредени човекови права? Ако се,
кои? Кој е сторител на повредата на правата? Зошто сметате дека се повредени?
2. Дали во случајот има дискриминација? Ако има, врз која
основа, кој вид/облик на дискриминација и кој е сторителот на дискриминацијата? Образложи!
3. Што би презеле за да ѝ помогнете на Семра, до кои институции би се обратиле? Образложете зошто.
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Студија на случај – Елена и Ана
Елена и Ана се две млади жени со физичка попреченост, од кои едната е во
количка, а другата се движи со помагала. Елена и Ана се договориле заедно
да одат на гинеколог, но бидејќи знаат дека речиси никаде нема гинеколошки стол приспособен за нивните тела, се јавиле во здружението ХЕРА за да
прашаат каде има ваков стол. Од здружението ги известиле дека го има само
една ординација во Скопје, во една државна амбуланта. Жените се јавиле и
закажале преглед.
Кога стигнале во Поликлиника „Јане Сандански“ се обиделе да дојдат до гинеколошкото одделение, но вработените ги известиле дека одделението се
наоѓа на вториот кат, а лифтот во зградата не работи, а и за да се стигне до
лифтот има повеќе скали кои не можат сами да ги поминат.
Се побуниле пред медицинскиот персонал и прашале зошто не ги известиле кога закажале преглед дека гинеколошкото одделение е непристапно за
нив. Побарале од медицинскиот персонал да им помогне, но биле одбиени
со образложение дека не нудат такви услуги, немаат соодветни носилки и
дека самите треба да си обезбедат помош за да стигнат до ординацијата.
Жените се почувствувале понижено и не сакале повеќе да молат за да им се
излезе во пресрет, па си заминале без да ја добијат гинеколошката услуга.

Дискутирајте за одговорите по прашањата, запишете ги на флипчарт
хартија и одберете член од групата за да ги презентира.
1. Дали во случајов се повредуваат некои човекови права? Кои права се
повредуваат и зошто?
2. Дали во случајов има дискриминација? Ако има, кој е основот, обликот/
видот на дискриминација, кој е дискриминаторот? Зошто сметате дека
има дискриминација?
3. Што би презеле за да им помогнете на Ана и Елена, каде би се обратиле
и каде би го пријавиле случајот? Образложете.
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Студија на случај – Трансжена
Трансжена (лице кое тразитирало од маж во жена) завршила средно стручно
училиште. Во врска со ова, училиштето ѝ издало уверение (диплома) за стекнато звање со нејзиното поранешно машко име. Потоа ова лице започнало
постапка за родова транзиција, преку низа медицински интеревенции, хормонска терапија, хируршки операции со цел потврдување на родот. Во правната постапка, надлежната институција му издала решение со кое личното
име и презиме му е променето во типично женско име.
Потоа побарала од училиштето да ѝ издаде ново уверение со нејзиното постојно женско име. Училиштето го тоа одбило со образложение дека уверението го издавале само еднократно. Училиштето никогаш нема направено
исклучок од ова правило. Наместо нова диплома/уверение, училиштето ѝ издало документ со изјава за нејзиното дипломирање со постојни иницијали
на името. Таа наведе дека таква изјава, во тек на интервју за работа, побудува сомнеж. Во таков случај, таа или мора да ја каже вистината или пак да
лаже. Ако ја каже вистината дека го променила полот, се изложува на ризик
да биде дискриминирана од страна на потенцијалниот работодавач и да не
може да најде работа.

Дискутирајте за одговорите по прашањата, запишете ги на флипчарт
хартија и одберете член од групата за да ги презентира.
1. Дали во случајов се повредуваат некои човекови права? Кои права се
повредуваат и зошто?
2. Дали во случајов има дискриминација? Ако има, кој е основот, обликот/
видот на дискриминација, кој е дискриминаторот? Зошто сметате дека
има дискриминација?
3. Како би помогнале во овој случај, каде би го пријавиле случајот? До која
институција би се обратиле? Образложете!
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Студија на случај – Дневен весник
Еден дневен весник подолг период објавува текстови со содржина со која
луѓето со хомосексуална ориентација се претставени како лица кои имаат
психички проблеми и растројства и имаат потреба од медицинска помош.
Дел од текстовите се посветени на заканата од ХИВ-епидемија која, според
авторот на текстот, лесно се шири преку хомосексуалците. Кон текстовите се
објавени и фотографии на познати естрадни уметници, новинари и политичари за кои дневниот весник открива дека се хомосексуалци.
Еве еден извадок од текстовите објавувани во дневниот весник.
„...Немам ништо против секој човек за пердашење да одбере партнер по
своја воља. Тоа е негова приватна работа. И, сѐ додека е приватна, јас го
штитам неговото право на тоа. Но, штом од приватна сака да ми ја наметне
за општо прифатено правило, за стандард, јас се спротивставувам. Ако не
за друго, затоа што педерите се закана за човештвото. На кутијата цигари,
како закана, пишува да го одбегнуваш пушењето затоа што може да создаде
стерилитет. Да те остави без деца. По таа аналогија, секој педер треба да
носи маица дека сексот со него може да ти донесе СИДА, и дека е апсолутна
закана за наталитетот. Педерите, имено, не можат да прават деца. Секој има
право на јавен собир. Па и хомосексуалците. И никој нема право да ги тепа
заради тоа. Но, ако некој провоцира со наметнување на сопствената интима
врз туѓите нерви, тоа без конкуренција се педерите. Провоцираат ептен...“

Дискутирајте за одговорите по прашањата, запишете ги на флипчарт
хартија и одберете член од групата за да ги презентира.
1. Дали во овој случај се повредуваат човековите права? Чии права се повредуваат? Образложете!
2. Дали има дискриминација? Ако има, која е основата и видот (обликот) на
дискриминација?
3. Каде би го пријавиле случајот? До кои институции би се обратиле за заштита? Образложете!
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Студија на случај – Дејан
Дејан е лице кое порано употребувало дроги и успешно се лекувал со супституциска метадонска терапија. Но во здравствената книшка сѐ уште стои
дијагнозата Ф11 која означува зависност од опијати. Отишол на Стоматолошката клиника во Скопје за поправка на забите, но кога сестрата ја видела
ознаката Ф11, му рекла дека треба да донесе нови тестови за ХИВ и хепатитис Ц пред да ја добие услугата. Дејан образложил дека пред 10 години
го надминал проблемот со зависноста, дека повеќе не употребува никакви
дроги, а не, пак, да инјектира. Исто така, образложил дека пред шест месеци
направил ХИВ-тест кој бил негативен. Се обидел да ѝ докаже по датумите
наведени во здравствената книшка, но медицинската сестра не прифатила.
Дејан отишол на Инфективната клиника, направил тестови и за неколки дена
со негативните резултати отишол на Стоматолошката клиника и ја добил услугата. Тој објасни дека лицата кои имаат позитивни резултати на ХИВ или
ХЦВ ја добиваат услугата во подрумска просторија, со постара опрема, докторите се облекуваат во заштитни скафандери и користат по два пара ракавици. Потоа на лицата им наплаќаат дополнителни 300 денари за заштитна
опрема.

Дискутирајте за одговорите по прашањата, запишете ги на флипчарт
хартија и одберете член од групата за да ги презентира.
1. Дали во овој случај се повредуваат човековите права? Чии права се повредуваат? Образложете!
2. Дали има дискриминација? Ако има, која е основата и видот (обликот) на
дискриминација?
3. Каде би го пријавиле случајот? До кои институции би се обратиле за заштита? Образложете!
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2. Материјали за обучувач/ка
Студија на случај – Семра
1. Дали во случајот се повредени човекови права? Ако се повредени,
кои? Кој е сторител на повредата на правата? Зошто сметате дека се
повредени?
Во случајот се повредува правото на еднаквост, безбедност и заштита од
насилство на Семра и нејзините деца. Сторители на повредите се најнапред
Ерџан, како сторител на семејното насилство, а потоа полициските службеници кои одбиваат да постапат и ја дискриминираат Семра. Согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот за спречување и
заштита од насилство врз жени и семејно насилство, полициските службеници требало да постапат по првата пријава на Семра и не смеат различно да
постапуваат зависно од етничката припадност, односно да не постапуваат
само поради тоа што таа е Ромка и сексуална работничка. Преку непостапувањето овозможиле Ерџан 3 години континуирано да врши насилство врз
неа и нејзините деца.

2. Дали во случајот има дискриминација? Ако има, на која основа, кој
вид/облик на дискриминација и кој е сторителот на дискриминацијата?
Образложи!
Семра е дискриминирана од страна на полициските службеници. Во случајот
станува збор за директна интерсекциска дискриминација. Директната дискриминација се врши преку различниот третман, т.е. полициските службеници решиле да не постапуваат и покрај бројните пријави, не ја сфаќаат сериозно бидејќи е Ромка, односно нејзините права и живот не ги валоризираат
еднакво со другите. Интерсекционалноста се гледа во родот и етникумот
на Семра. Доколку стануваше збор за маж, немаше да биде жртва на ваков
вид насилство, а ако стануваше збор, на пример, за Македонка, полициските
службеници најверојатно ќе постапеа и немаше да ѝ кажат „вие Ромите цело
време се тепате, па се мирите“. На нејзините маргинализирани идентитети се
надоврзува и фактот што е сексуална работничка. Со исказот „купи си врата,
знаеме дека си работиш“ полицискиот службеник нееднакво ја третира, ја
навредува и ѝ праќа суптилна закана и навреда. Доколку жена која работи
како касиерка или службеничка во банка пријави дека поранешниот партнер
ѝ ја украл вратата, нема да ѝ кажат „купи си, си работиш“. Без разлика на тоа
што работи, полицајците имаат задача да го заштитуваат имотот и здравјето
на сите.
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3. Што би презеле за да ѝ помогнете на Семра, до кои институции би се
обратиле? Образложете зошто.
Во однос на дискриминацијата и нееднаквиот третман, случајот може да се
пријави во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Непостапувањето на полицајците и дискриминацијата можат да се пријават до
Народниот правобранител и до Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на МВР. Исто така, може да се покрене судска постапка
за заштита од дискриминација.
Бидејќи Семра е жртва на насилство врз жени, насилството може да се
пријави во Центар за социјална работа и повторно во полиција, со помош на
здруженија на граѓани. Може да се започне судска постапка за изрекување
на привремени мерки за заштита, бидејќи насилството од Ерџан е постојано
и акутно, и да се поведе кривична постапка против него.
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Струдија на случај – Елена и Ана
1. Дали во случајов се повредуваат некои човекови права? Кои права се
повредуваат и зошто?
Во случајот се повредува правото на здравје и здравствена заштита на жените со попреченост. За да се оствари ова право, здравствените услуги мора
да бидат пристапни и достапни. Воедно се повредува и правото на еднаквост, бидејќи амбулантата нема направено разумно приспособување.

2. Дали во случајов има дискриминација? Ако има, кој е основот, обликот/
видот на дискриминација, кој е дискриминаторот? Зошто сметате дека
има дискриминација?
Во случајот станува збор за дискриминација врз основа на попреченост.
Оневозможувањето на соодветно приспособување претставува посебен вид
на дискриминација.
„Соодветно приспособување“ е неопходно и соодветно изменување и приспособување потребно во одреден случај, што не предизвикува несразмерно или непотребно оптоварување, а со цел обезбедување на уживањето или
остварувањето на сите човекови права и слободи на лицата со попреченост,
на еднаква основа со другите. Тоа подразбира поставување рампи, лифтови,
пошироки врати и тоалети за лицата со физичка попреченост, приспособување на формата на информациите во Брајово писмо, соодветно релјефно
обележување на инфраструктурата итн.
Клучно е да се овозможи самостоен пристап на лицата со попреченост. И
покрај тоа што Ана и Елена побарале помош, како крајно решение, постојано да им се помага на лицата со попреченост за да пристапат не претставува
еднаков третман. Ова е пристап заснован врз милосрдие, наместо пристапот
заснован врз човекови права со кој се овозможува еднакво учество и почитување на достоинството на луѓето со попреченост.

3. Што би презеле за да им помогнете на Ана и Елена, каде би се
обратиле и каде би го пријавиле случајот? Образложете.
Дискриминацијата во овозможувањето на здравствената заштита може да
се пријави до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, до
Народниот правобранител бидејќи станува збор за државна амбуланта и
до Државниот здравствен и санитарен инспекторат. За случајот може да се
започне и судска постапка за заштита од дискриминација. Со овој случај,
покрај Законот за спречување и заштита од дискриминација, се прекршуваат
и Законот за здравствена заштита и Законот за заштита на правата на пациентите.
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Студија на случај – Трансжена
1. Дали во случајов се повредуваат некои човекови права? Кои права се
повредуваат и зошто?
Во случајот се повредува правото на образование, бидејќи стекнувањето
со соодветна диплома која го докажува образованието е составен дел на
правото на образование. Исто така, се повредува правото на еднаков третман, бидејќи со воспоставеното правило од страна на училиштето „диплома
издаваме само еднаш“, трансродовите лица се доведуваат во понеповолна
положба.

2. Дали во случајов има дискриминација? Ако има, кој е основот, обликот/
видот на дискриминација, кој е дискриминаторот? Зошто сметате дека
има дискриминација?
Случајот е пример за индиректна дискриминација, во која имаме едно навидум неутрално правило кое важи за сите (се издава диплома само еднаш),
кое доведува во нееднаква ситуација една група (трансродовите лица). Се
работи за индиректна дискриминација врз основа на родов идентитет во областа на образованието. Доколку цисродови лица поради брак или друга
причина го променат презимето, тоа воопшто не е сомнително за работодавачите бидејќи станува збор за културно прифатлива практика. Ако, пак, се
прикаже документ со иницијали кој не претставува диплома, работодавачот
ќе се сомнева во веродостојноста на документот, а доколку лицето ја приложи и старата диполома, ќе мора да открие приватни информации за промената на родовиот идентитет и да ризикува да не биде вработена поради тоа.
Родовиот идентитет е дел од правото на приватност, па никој нема обврска
да го соопштува на трети лица.

3. Како би помогнале во случајов, каде би го пријавиле случајот? До која
институција би се обратиле? Образложете!
Случајот може да се пријави во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, до Народниот правобранител бидејќи станува збор за државно
средно училиште, до Министерството за образование и наука и до Државниот просветен инспекторат. Може да се покрене и судска постапка за заштита
од дискриминација.
Во постапките треба да се бара промена на правилото на училиштата и воведување на обврска за издавање на нова диплома по приложено решение
за промена на лично име од надлежен орган.
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Студија на случај 4 – Дневен весник
1. Дали во овој случај се повредуваат човековите права? Чии права се
повредуваат? Образложете!
Во случајот се повредуваат правата на цела група, на ЛГБТИ луѓето. Случајот
претставува пример за хомофобичен говор на омраза, со кој се повредува
достоинството на цела група луѓе, се создава заканувачка и застрашувачка
средина и се поттикнува дискриминација. Со текстот се негираат правата
на ЛГБТИ луѓето и тие се прикажуваат како штетни за општеството и како
виновници за ХИВ.
Не постои единствена дефиниција за говорот на омраза, но на регионално
ниво најприфатена е дефиницијата на Советот на Европа, Комитетот на министри:
„Говорот на омраза ги вклучува сите форми на изразување кои шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на омраза заснована на нетолеранција, вклучително и нетолеранција изразена како агресивен национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство кон малцинствата, мигранти и луѓе
со имигрантско потекло.“
Регулацијата на говорот на омраза претставува ограничување на слободата
на изразување како човеково право. Членот 10 од Европската конвенција
за човекови права ја гарантира слободата на изразување и ги определува
можностите за нејзино ограничување: „Остварувањето на оваа слобода, коешто вклучува обврски и одговорности, може да биде предмет на одредени
формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во
едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за државната
безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на
редот и спречувањето на нереди и кривични дела, заштитата на здравјето
или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на ширењето
на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството.“ Оттука, не се работи за апсолутно право кое може да
се користи без да се сносат последиците од кажаното. Но, како кај секое
ограничување на правата, санкционирањето на говорот на омраза мора да
биде пропорционално, односно да има легитимна цел, потребна во демократското општество, како на пример, правата и достоинството на ЛГБТИ
луѓето, да биде соодветно на целта, неопходно и пропорционално во тесна
смисла (т.е. придобивките од ограничувањето да се поголеми или поважни
од негативните последици за личните права).
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2. Дали има дискриминација? Ако има, која е основата и видот (обликот)
на дискриминација?
Во случајот има дискриминација, во облик на вознемирување, врз основа на
сексуална ориентација. Со текстот се повредува достоинството на една група и се создава заканувачка, непријателска и застрашувачка средина. И според Европскиот суд за човекови права во случајот Вејдланд против Шведска,
се наведува дека не мора да има експлицитни повици за насилство за да се
санкционира ваквиот говор. Претставувањето на ЛГБТИ луѓето како штетни
и пренесувачи на ХИВ-вирусот претставува дискриминаторски и вознемирувачки говор.

3. Каде би го пријавиле случајот? До кои институции би се обратиле за
заштита? Образложете!
Во случајот се работи за извадок од колумна објавена во дневен весник,
чија работа е регулирана со Законот за медиуми. Оттука, случајот може да
се пријави во телата за саморегулација како Советот за етика во медиумите. Исто така, случајот може да се пријави во Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација или со тужба во граѓанска постапка за заштита
од дискриминација. Случајот може да се пријави и во Обвинителството со
кривична пријава за делото „Расна и друга дискриминација“ или „Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и
друга дискриминаторска основа“.
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Студија на случај 5 – Дејан
1. Дали во овој случај се повредуваат човековите права? Чии права се
повредуваат? Образложете!
Во случајот се повредува правото на еднаков третман во здравствената заштита. Повредени се правата на Дејан, но и на лицата кои употребуваат дроги, лицата кои живет со ХИВ и/или ХЦВ. Сторител на повредата е Стоматолошката клиника.

2. Дали има дискриминација? Ако има, која е основата и видот (обликот)
на дискриминација?
Во случајот станува збор за директна дискриминација врз основа на здравствен статус. Добивањето на здравствена услуга се отежнува и се условува
со тестови за ХИВ и ХЦВ. Дополнително, оние кои се позитивни услугата ја
добиваат во полоши услови, сегрегирано од другите, и за истата услуга треба да платат дополнителни 300 денари. Ваквата практика не е медицински
оправдана, бидејќи клиниката има обврска да ги дезинфицира средствата
за работа по секој пациент и за секој пациент персоналот треба да носи
соодветна опрема. Освен тоа, ваквата практика е штетна затоа што постојат
и многу други вируси, а лицата кои немаат Ф11 дијагноза можат да имаат
ХИВ или хепатит, дотолку повеќе што ХИВ-вирусот има период на инкубација
во кој може да не се појави на тест. Оттука, ако клиниката ги дезинфицира
инструментите по секој пациент, нема оправдување различно да ги третира
лицата кои употребуваат/ле дроги, а во спротивно, не ги почитува медицинските протоколи.

3. Каде би го пријавиле случајот? До кои институции би се обратиле за
заштита? Образложете!
Случајот може да се пријави во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Народниот правобранител (Стоматолошката клиника е од јавното здравство), Министерството за здравство и Државниот здравствен и
санитарен инспекторат. Со случајот се повредува и Законот за заштита на
правата на пациентите и Законот за здравствена заштита. За случајот може
да се покрене судска постапка за заштита од дискриминација.
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Давателите на услуги во центрите за жртви на родово засновано насилство да се стекнат со знаења за расположливите сервиси за помош и поддршка за жртви на родово засновано насилство во нашата држава, да ги
разбираат целите на услугите што се нудат во нив и да развијат вештини
за правилно препознавање на потребите на жртвите и упатување до соодветната услуга.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
На крајот на модулот, учесниците:
 Се запознаени со услугите утврдени со закон (општи и
специјализирани) наменети за жени жртви на родово засновано
насилство и семејно насилство и знаат каде да ја упатат жртвата
за да ги користи;
 Се запознаени со правата од здравствена и социјална заштита за
жени жртви на родово засновано и семејно насилство;
 Се запознаени со начинот на одобрување бесплатна правна
помош од подрачните единици на Министерство за правда;
 Прават разграничување меѓу општите и специјализираните
сервиси за жени жртви на родово засновано насилство;
 Можат да ги препознаат потребите на жртвите и да ги поделат по
приоритети;
 Ги разбираат целите на услугите што се нудат во сервисите за
помош и поддршка за жртви на родово засновано насилство;
 Запознаени се со одговорните институции за нудење на општи
и специјализирани услуги и знаат како да постапат во случај на
прекршување на обврските за помош и поддршка на жени жртви
на родово засновано насилство;
 Ја разбираат важноста од пристапот кон жртвата, охрабрувањето
и истрајноста на жртвата за користење на расположливите
сервиси;
 Располагаат со прецизни информации за локацијата на сервисот,
работното време и контакт од одговорното лице од сервисот.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
Лаптоп, пристап до интернет, ЛЦД-проектор, табла, маркери, формулар за
евалуација на модулот.

248

МОДУЛ 8
Достапност на сервиси
за жртви на родово
засновано насилство

Сесија/активност

Метод

СЕСИЈА 1: Вовед

10 минути

Вовед
Активност 1.1. Цели на модулот

Време
5 минути

Презентација

СЕСИЈА 2: Општи услуги за жртви
на родово засновано насилство

5 минути
50 минути

Активност 2.1. Здравствени услуги за жртви
на родово засновано насилство

Презентација

15 минути

Активност 2.2. Социјална заштита за жртви
на родово засновано насилство

Презентација

15 минути

Активност 2.3. Работилница: Препознавање
и одговор на предизвици со кои се соочуваат
жртвите на родово засновано насилство при
добивање здравствена и социјална заштита

Групна дискусија

20 минути

СЕСИЈА 3: Специјализирани услуги за жртви
на родово засновано насилство

90 минути

Активност 3.1. Услуги на информирање и
упатување

Презентација

15 минути

Активност 3.2. Услуга за советување

Презентација

15 минути

Активност 3.3. Услуга за привремен престој

Презентација

15 минути

Активност 3.4. Услуга за заштита и поддршка
на жени жртви на сексуално насилство и
силување

Презентација

10 минути

Активност 3.5. Услуга за долготраен третман
на жени жртви на сексуално насилство и
силување

Презентација

10 минути

Активност 3.5. Услуга за бесплатна правна
помош

Презентација
Групна дискусија

25 минути

СЕСИЈА 4: Реинтеграција и рехабилитација
на жртви на семејно насилство

65 минути

Активност 4.1. Цели на процесот на
реинтеграција и рехабилитација

Презентација

15 минути

Активност 4.2. Клучни компоненти на
реинтеграција и рехабилитација на жртви на
семејно насилство и предизвици во текот на
овие процеси

Презентација

20 минути

Активност 4.3. Работилница: „Како
да одговориме на предизвиците при
реинтеграција и рехабилитација на жртви
на семејно насилство?“

Индивидуална
работа
Групна дискусија

30 минути

СЕСИЈА 5: Завршни активности
Активност 5.1. Евалуација
ВКУПНО ВРЕМЕ

10 минути
Лист за
евалуација

10 минути
225 минути
249

МОДУЛ 8
Достапност на сервиси
за жртви на родово
засновано насилство

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Модулот е посветен на запознавање на учесниците со целта и функцијата на
општите и специјализираните сервиси за жртви на родово засновано насилство и нивната расположливост во нашата држава. Преку користење практични примери и групна дискусија, учесниците стекнуваат вештини за приоретизирање на потребите на жртвите и соодветно упатување до или нудење
на расположливите сервиси.
Во прилог на модулот се приложени презентации и анекси кои ќе ги користите како насока при спроведување на активностите.

СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 10 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ги користите слајдовите П1, П2 и П3 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето образование и искуство релевантно за темата, како и личната мотивација за спроведување обуки од оваа област.

Активност 1.1. Цели на модулот

Æ

За спроведување на оваа активност користете ги слајдовите П1,
П2 и П3 од Анекс 1.
Претставете ги целите на модулот користејќи го слајдот П1.
Во воведот направете дистинкција меѓу општи и специјализирани сервиси
(прикажани во слајдот П2), односно објаснете дека Законот за спречување
и заштита од насилство врз жени и семејно насилство предвидува општи и
специјализирани услуги за жени жртви на родово засновано насилство.
Користејќи го слајдот П3 објаснете зошто се важни специјализираните сервиси.
Потенцирајте дека, согласно стандардите на Истанбулската конвенција, потребно е да се воспостават достапни сервиси и услуги за сите жени жртви
на насилство. Посебно се нагласува пристапноста на сервисите за жени и
деца со специфични попречености какви што се визуелен и слушен хендикеп, вклучувајќи и адаптирана инфраструктура и пристап до информации.
Пристапноста, исто така, значи дека сите жени кои ќе побараат поддршка ќе
ги добијат потребните услуги без дискриминација врз која било основа. Овој
принцип значи дека жените во сите делови на земјата еднакво ќе имаат пристап до услугите, вклучително и во руралните средини. Член 22 од Конвенцијата бара „непосредни, краткорочни и долгорочни специјализирани услуги на поддршка“ кои се достапни на „секоја жртва подложена на кој било од
актите на насилство опфатени со оваа Конвенција“, присутни со „соодветна

250

МОДУЛ 8
Достапност на сервиси
за жртви на родово
засновано насилство

географска дистрибуција“, и „сите жени жртви на насилство и нивните деца“
бидат обезбедени со такви услуги.
Член 23-25 од Конвенцијата поставува критериуми за специјализирани сервиси на поддршка на жените жртви на насилство и нивните деца. Член 23 –
Засолништа: „Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки
за воспоставување лесно достапни и соодветни засолништа во доволен број
заради обезбедување безбедно сместување и проактивна помош на жртвите,
особено на жените и нивните деца.“ Член 24 – Телефонски линии за помош:
„Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување нонстоп (24 часа на ден) бесплатни телефонски линии за помош
ширум државата за сите жртви на насилство опфатени со Конвенцијата, кои
на повикувачите ќе им даваат совети во доверливост или со должно почитување на нивната анонимност.“ Член 25 – Поддршка на жртвите на сексуално
насилство: „Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки
за воспоставување, во доволен број, на лесно достапни и соодветни кризни центри при силување или центри за упатување на жртви при сексуално
насилство, заради обезбедување медицински и форензички преглед, поддршка при траума и советување за жртвите.“

СЕСИЈА 2: ОПШТИ УСЛУГИ ЗА ЖРТВИ
НА РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО
Времетраење: 50 ми н ути

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П4 и П5 од Анекс 1.

Активност 2.1. Здравствени услуги за жртви
на родово засновано насилство
Со помош на слајдот П4 прикажете ги обврските на здравствените установи
при нудење здравствени услуги за жртви на родово засновано насилство.
Објаснете дека здравствените права на жртвите на родово засновано насилство се содржани во повеќе законски и подзаконски акти и презентирајте ги
посебно, бидејќи секој од законите пристапува кон оваа услуга од различни
аспекти. Објаснете дека здравствената заштита на жртвите кои преживеале
насилство има за цел да обезбеди помош при лекување на телесни повреди предизвикани од насилството, правилно документирање на повредите со
цел обезбедување правна заштита од насилството во натамошните правни
постапки, како и помош при надминување на трауми и други психолошки состојби кои настанале како последица на насилството. Во поширока смисла,
здравствените услуги опфаќаат и обезбедување на целокупна здравствена заштита која не е директно поврзана со последиците од насилството,
но влијае врз благосостојбата на жртвата (слободно одлучување за своето
тело, право на прекинување на бременост, заштита од сексуално преносливи инфекции, поголема грижа за сопственото здравје преку вршење редовни
здравствени прегледи итн.).
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Активност 2.2. Социјална заштита за жртви
на родово засновано насилство

Æ

За спроведување на оваа активност користете го слајдот П5.
Со оваа активност се опфатени специфичните права за жртви на семејно
насилство, согласно Законот за социјална заштита.
Објаснете дека законот го регулира начинот на пресметување на висината
на гарантираната минимална помош, ги вклучува самохраните родители, самохраните бремени жени, лица кои се неспособни за работа поради интелектуална попреченост, телесна попреченост, душевно заболување или поради
трајни промени во здравствената состојба, но не ги вклучува жените жртви
на семејно насилство при зголемувањето на коефициентот на еквивалентната скала за пресметка на висината на месечниот износ на помошта. Единствено, согласно членот 32 од Законот, како член на домаќинството не се
смета сторител на семејно насилство. Односно, неговите приходи и имотот
не се засметуваат при одлучувањето за помошта.

Активност 2.3. Вежба: „Дали законските обврски функционираат
во пракса кога се работи за жртвите на родово засновано
насилство при добивање здравствена и социјална заштита?“
Поттикнете ги учесниците да размислат за можните предизвици со кои се
соочуваат жртвите на родово засновано насилство при добивање здравствена и социјална заштита. Поставете ги следниве прашања:
1. Дали законските обврски за заштита од родово засновано насилство
функционираат во практика и на кој начин?
2. Дали постои граѓанска организација која може да понуди решение за
сместување на жртви и кои се условите за пристап до услугата?
3. Дали можноста за еднократна парична помош за жртви согласно
Законот за социјална заштита (до 15.000 денари) се применува во
практика? Каква е праксата на центрите за социјални работи по ова
прашање?
Целта на дискусијата е учесниците да споделат искуства и сознанија за можните предизвици за да можат полесно да ги надминат во практика. Информирајте се за тековните услуги кои ги нудат граѓанските организации како
замена или како дополнување на услугите што директно ги обезбедува државата. Разговарајте со учесниците дали еднократната парична помош во законски утврдениот износ може да ги задоволи потребите на жртвата и колку
жртвите се информирани за овој облик на поддршка.
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СЕСИЈА 3: СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЖРТВИ
НА РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО
Времетраење: 90 ми н ути

Æ За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П6, П7, П8, П9 и П10 од
Анекс 1.

Активност 3.1. Услуги на информирање и упатување

Æ За спроведување на оваа активност користете го слајдот П6.
Објаснете дека согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз
жени и семејно насилство, услугата на информирање и упатување се обезбедува преку СОС-линија. СОС-линијата обезбедува 24-часовна точна, навремена и доверлива информација за заштита на жртвите и достапните услуги,
и телефонско советување на жени жртви на насилство и на жртви на семејно
насилство. Оваа услуга се обезбедува од даватели на социјални услуги согласно со Законот за социјалната заштита.
Обезбедете актуелни информации за функционирањето на СОС-линијата и
споделете ги со учесниците – информации за контакт, информации за јазиците на кои се нуди поддршка и слично. Информирајте се за тековните предизвици со кои се соочуваат СОС-линиите во нашата држава: дали освен
на македонски јазик, се обезбедуваат услуги и на јазиците на националните
малцинства? Ако не се обезбеди услугата на јазиците на малцинствата, дали
тоа би влијаело врз квалитетот на самата услуга што се нуди во СОС-линиите?

Активност 3.2. Услуги на советување
Објаснете што опфаќа услугата и на кој начин се обезбедува:
Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно
насилство, услугата советување опфаќа психо-социјална поддршка, советување и третман на жени жртви на родово засновано насилство, деца жртви
на родово засновано насилство и жртвите на семејно насилство. Услугата
за советување на деца жртви на злоупотреба, занемарување и насилство се
обезбедува преку спроведување на индивидуален план кој го изготвува центарот за социјална работа согласно со Законот за социјалната заштита. Услугите на децата жртви на кривични дела се обезбедуваат во согласност со
Законот за правда за децата. Во рамки на услугата за советување, жртвите
може да добијат и упатување и/или придружување до институции или здруженија согласно Законот за социјалната заштита.
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Æ

Индивидуално и групно советување и психотерапија за жени жртви
на насилство

Æ
Æ

Советување за родителски вештини за жени жртви на насилство
Советување на деца кои биле директни или индиректни жртви на
насилство.

Во рамки на оваа активност набројте неколку даватели на услуги за советување и наведете во кој домен нудат помош и поддршка.
За спроведување на оваа активност користете го слајдот П7, на кој се прикажани организации, фокусот на нивната работа во областа на родово засновано насилство, како и информации за контакт. Информациите кои ќе ги
содржи презентацијата треба да бидат тековно ажурирани, имајќи предвид
дека типот на поддршка што го нудат граѓанските организации се менува во
зависност од ресурсите што им се на располагање.

Активност 3.3. Услуга за привремен престој
Објаснете што опфаќа услугата и на кој начин се обезбедува, а притоа користете го слајдот П8.
Интервентно сместување се обезбедува во акутна состојба на насилство,
кога постои сериозна реална закана за животот и здравјето на жртвата во
траење од 24 до 72 часа.
Покрај згрижувањето во центарот за привремен престој, жртвите добиваат
заштита, психо-социјална помош и поддршка, третман за надминување на
траума, правно советување, вклучување во активните мерки за вработување
на жртвата со цел вклучување во пазарот на трудот и постигнување на финансиска независност, и други услуги во зависност од потребите на жртвата
согласно со закон.
Услугата за привремен престој може да трае најмногу три месеци, со можност за продолжување најмногу до една година.
Обезбедуваат пристап до безбедно сместување на жртви на насилство (жени
и деца), во истиот момент кога тоа ќе им биде потребно, односно кога веќе
нема да бидат безбедни во своите домови.

Æ
Æ

Сместувањето е најчесто од 3 до 6 месеци.
Засолништата обезбедуваат храна, облека, средства за хигиена,
лекови и друго.

Услуги за привремен престој се нудат во:
1. Центар за жени жртви на родово засновано/семејно насилство – Скопје
2. ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Скопје
3. Шелтер центар за жртви на семејно насилство – Скопје
4. Организација на жени на Град Скопје.
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Активност 3.4. Услуга за заштита и поддршка
на жени жртви на сексуално насилство и силување
На почетокот најпрво објаснете што опфаќа услугата и каде се обезбедува:
Услугата за заштита и поддршка на жените жртви на сексуално насилство и
силување се врши во рамките на центарот за упатување на жртви на сексуално насилство. Во здравствената установа се обезбедува идентификација,
проценка, медицински преглед, психолошка кризна поддршка, упатување на
жените жртви на сексуално насилство и силување. Услугата се обезбедува
согласно со Стандардна оперативна процедура која ја донесува министерот
за здравство.
За да ги прикажете центрите за упатување жртви, засолништето за жртви на
сексуално насилство и центарот за жртви на трговија со луѓе, користете го
слајдот П9.

Активност 3.5. Услуга за долготраен третман
на жени жртви на сексуално насилство и силување
Објаснете која е целта на долготрајниот третман на жени жртви на сексуално насилство и силување. Согласно Законот за спречување и заштита од
насилство врз жени и семејно насилство, услугата за долготраен третман на
жени жртви на сексуално насилство и силување се обезбедува во центар за
долготрајно советување и психотерапија на жени жртви на сексуално насилство и силување.
Услугата вклучува индивидуална и/или групна психотерапија, психосоцијално советување, поврзување со другите општи и специјализирани услуги, придружба до институции и организации и застапување на жртвите во други институции и организации. Услугата се обезбедува во согласност со Стандардна оперативна процедура која ја донесува министерот за здравство.

Активност 3.6. Услуга за бесплатна правна помош
Пред да започнете со презентација, поставете им прашање на учесниците:

Æ

Kои институции/лица/организации се даватели на бесплатна
правна помош во нашата држава и како се финансираат?

Целта на дискусијата која ќе се отвори со ова прашање е да се добијат информации за начинот на одобрување, критериумите и финансирањето на
бесплатната правна помош, имајќи предвид дека за жртвите на родово засновано насилство (особено жените жртви на семејно насилство кои ја напуштаат насилната средина и се соочуваат со финансиски тешкотии) од исклучително значење е информираноста за начинот на подмирување на сите
трошоци во постапката.
Потоа презентирајте ги критериумите за одобрување на бесплатна правна
помош и постапката за одобрување, согласно Законот за бесплатна правна
помош.
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За да ги прикажете граѓанските организации кои се примарни даватели на
бесплатна правна помош, користете го слајдот П10.
Учесниците треба да се оспособат да направат разлика помеѓу бесплатната
правна помош која е финансирана од државниот буџет и правната помош
која бесплатно се добива во неколку граѓански организации кои располагаат со средства за таа намена.
Потребно е да се објасни дека бесплатната правна помош која се одобрува
од државниот буџет подлежи на критериуми, побавно одлучување и ограничена е на неколку постапки, додека здруженијата кои нудат бесплатна
правна помош дејствуваат брзо и преку нивните стручни тимови утврдуваат
приоритети при нудење правна помош – за кого, во кои постапки и во кој
обем. Притоа, здруженијата не се ограничени на конкретни правни постапки
– флексибилни се, даваат фокус на жртвата и нејзините правни потреби, а со
тоа се зголемува можноста за позитивен исход на случајот.
На крајот од сесијата, во текот на последните 10 минути, отворете дискусија
за искуствата и предизвиците со кои се соочуваат жртвите при пристап до
специјализираните сервиси за жртви на родово засновано насилство.
Прашањето кое треба обучувачот/чката да го отвори во текот на дискусијата
се однесува на диспаритетот помеѓу стандардите кои ги воспоставува Истанбулската конвенција и одредбите на Законот за спречување и заштита од
насилство врз жени и семејно насилство, наспроти практиката при спроведување на услугата за привремен престој на жртвите и нивните деца. Дали
во практика постои реална можност за продолжување на привремениот престој повеќе од 3 месеци или во секој случај сместувањето завршува по истек
на законски утврдениот минимум од 3 месеци? На кој начин се обезбедени
засолништата во физичка смисла? Дали навистина жртвите кои се сместени
во засолништето се безбедни од сторителот на насилство? Какви информации добиваат жртвите за условите во засолништата? Дали жртвите добиваат
правна помош додека се сместени во засолништата? Како основа за дискусија, користете податоци од истражувања, лични сведоштва од жртви, како и
студии на случаи.
Во однос на услугата за советување, разговарајте дали во праксата на центрите за социјални работи се почитува нивната обврска за изготвување на
индивидуален план за жртвите и дали услугата советување може да се добие
во советувалиштата на центрите за социјални работи.
Во однос на бесплатната правна помош, специфичните аспекти кои треба
да се разгледаат во текот на дискусијата се: дали бавното одлучување по
барања за бесплатна правна помош од страна на Министерството за правда
влијае врз пристапот до услугата и на кој начин? Дали бесплатната правна
помош која ја нудат граѓанските организации се разликува од една до друга
организација во доменот на услугите и на кој начин организациите вршат
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процена за потребата од правна помош за жртви, со оглед на нивните ограничени ресурси? Преку пример, на кој начин организацијата донесува одлука дали жена која се обратила за правна помош при развод на брак е жртва
на насилство и треба да добие бесплатна правна помош финансирана од
организацијата? Разговарајте за важноста на тимскиот пристап, а особено
за улогата на психолозите и психотерапевтите при вршење правилна проценка пред донесување одлука за преземање правни дејствија.

СЕСИЈА 4: РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Времетраење: 65 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдот П11 од Анекс 1 и
материјалите од Анекс 2.

Активност 4.1. Цели на процесот на реинтеграција
и рехабилитација
Објаснете ја целта на процесот на реинтеграција и рехабилитација – закрепнување од преживеаното насилство, надминување на траумата и намалување
на можноста од повторно вклучување во насилни врски, реинтеграција во
општеството, можност за самостоен живот, економска независност преку
помош при вработување и личен/професионален развој со цел градење и
напредување во кариерата.
Реинтеграцијата на жртвите на насилство вклучува модели за привремено
домување, психичко советување со менторство, различни видови на финансиска помош специфично наменети за жени жртви на насилство, можности
за образование и обуки во различни области, како и мерки за вработување
утврдени со закон.

Активност 4.2. Клучни компоненти на реинтеграција
и рехабилитација на жртви на семејно насилство и предизвици
во текот на овие процеси
Во рамките на оваа активност објаснете ги клучните аспекти на процесите
на реинтеграција и рехабилитација, кои се објаснуваат преку главните компоненти на реинтеграцијата и рехабилитацијата на жрвите на семејно насилство (користете го слајдот П11 од Анекс 1).
Објаснете ги основите и значењето на секоја од наведените компоненти и
прикажете ја состојбата со ваков тип на поддршка во нашата држава, без
оглед дали се нуди институционално или од страна на граѓански организации. Споделете успешни примери за жени жртви кои добиле поддршка и
успешно се реинтегрирале/рехабилитирале по преживеаното насилство.
Особено треба да се истакне индивидуалниот пристап кон утврдување на
257

МОДУЛ 8
Достапност на сервиси
за жртви на родово
засновано насилство

приоритетите, бидејќи секоја жена има различни потреби и тие често се менуваат.
На крајот објаснете дека, и покрај законски утврдените обврски за воспоставување и функционирање на квалитетни сервиси за жртви на родово засновано и семејно насилство, сепак, постојат низа предизвици за нивната
успешна примена:

Æ

Неупатување или несоодветно/ненавремено упатување (даватели
на услуги)

»
Æ

Одбивање или отпор кон специјализирани сервиси (кориснички/
жртви)

»
Æ

причини: нема информации; нема добра процена; нема следење
на случајот.

причини: неинформираност; страв; анксиозност; депресија итн.

Неквалитетна услуга (специјализирани сервиси)

»

причини: недостиг на ресурси (кадар, простории, возила,
материјали); лоша координација и раководење.

Активност 4.3. Што лично ќе сторам за да одговорам
на предизвиците за реинтеграција и рехабилитација
на жртвите на семејно насилство
Целта на вежбата е да се наведат учесниците да се фокусираат на своето
работење со жртви, можноста за личен придонес кон подобрување на услугите за жртвите, како и унапредување на целокупното работење на организацијата/институцијата во која припаѓаат. Со оваа вежба секој учесник ќе
изработи личен план (Анекс 2: Материјали за учесниците) со кој ќе ги утврди
активностите за унапредување на услугите за жртвите на семејно насилство.
При подготвување на личниот план учесниците ги имаат предвид следниве
прашања кои им служат како насока за идентификување на активностите за
промена, односно унапредување на личниот придонес, или оној на организацијата во подобрување на пристапот и квалитетот на услугите за семејно
насилство:
1. Кои промени сакам да ги спроведам во мојата работна институција/
организација?
2. Кои промени треба да се направат при нудење услуги за жртви на
родово засновано насилство во мојата организација/институција?
3. Што сакам да променам во мојот пристап на работа со жртви?
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Откако учесниците ќе го подготват својот личен план, им се дава можност во
текот на групна дискусија да ги споделат меѓусебно искуствата од нивната
работа со жени жртви на семејно насилство и да ги согледаат предизвиците
со кои се соочуваат при процесот на закрепнување од преживеаното насилство. Дополнително, учесниците наведуваат некоја од активностите кои ги
поставиле во личниот план со кои сакаат да направат промена. Низ групната
дискусија учесниците ќе треба да дадат препораки и можни чекори кои ќе
одговорат на предизвиците што се јавуваат при реинтеграцијата и рехабилитацијата на жртвите на семејно насилство.

СЕСИЈА 5: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 10 ми н ут и

Активност 5.1. Евалуација
Учесниците се враќаат на своите места. Поделете им по еден примерок од
формуларот за евалуација кој ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат формуларот.
Им се заблагодарувате за учеството, напоменувате логистички и технички
детали ако има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на модулот
 давателите на услуги во центрите за жртви на родово засновано насилство да се
стекнат со знаења за расположливите сервиси за помош и поддршка за жртви на
родово засновано насилство во нашата држава;
 да ги разбираат целите на услугите кои се нудат во сервисите за жртви на родово
засновано насилство и да развијат вештини за правилно препознавање на потребите на жртвите и упатување до и нудење на соодветната услуга.

П2
Општи и специјализирани сервиси
Општи сервиси се здравствените и социјалните услуги кои може да ги користат жртвите на родово засновано насилство, а специјализираните се посебно приспособени
за нивните потреби.
Специјализирани сервиси се:
 информирање и упатување;
 советување;
 привремен престој;
 заштита и поддршка на жени жртви на сексуално насилство и силување;
 долготраен третман на жени жртви на сексуално насилство и силување;
 бесплатна правна помош.

П3
Зошто се важни специјализираните сервиси?
 Да се спречи акутниот ризик од насилство, повреди, трауми, фемициди;
 Да се спречи идно насилство од истиот сторител или од нов партнер;
 Да се спречи трансгенерациско насилство;
 Жртвите да се рехабилитираат и реинтегрираат како активни чинители во општеството и на пазарот на трудот;
 Долгорочно да се намалат трошоците за здравствена и социјална заштита и да се
унапреди положбата на жените во општеството.
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П4
Здравствени услуги за жртви на родово засновано насилство

П4.1.
Æ Согласно Законот за спречување и заштита од насилство
врз жени и семејно насилство:
Здравствената установа и здравствените работници се должни веднаш да преземат
мерки за заштита на жртвата, и тоа:
 преглед на повреди и обезбедување медицински третман;
 документирање на повреди и собирање докази за постоење на повреда на телесен
и психички интегритет;
 медицинска документација за констатираната повреда што јасно и разбирливо ги
опишува видот и обемот на повредите;
 информирање на жртвите за нивните права, постапката за заштита и достапните
услуги за помош и поддршка.
За овие мерки, жртвите се ослободени од плаќање на трошоци.

П4.2.
Æ Согласно Законот за здравствено осигурување, задолжително се осигуруваат:
Корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за работа; корисник на надоместок заради попреченост; корисник на надоместок за помош и нега
од друго лице; лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита;
корисници на вонсемејна заштита; лице жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа за превенција, спречување
и заштита од семејно насилство; лице жртва на трговија со луѓе; корисник на право
на социјална сигурност за старите лица и дете со пречки во развојот и со специфични
потреби за кое се користи право на посебен додаток согласно со Законот за заштита
на децата, ако не може да се осигураат по друга основа.

Æ

Согласно Законот за правата на пациентите:

Со цел унапредување на правата на пациентот, секоја општина, како и Град Скопје
формираат постојана Комисија за унапредување на правата на пациентите, во согласност со прописите од областа на локалната самоуправа.
Комисијата, за подрачјето на општината за која е формирана, односно за Град Скопје, ги унапредува правата на пациентите кои се жртви на насилство.
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П4.3.
Æ Согласно Законот за правата на пациентите:
Пациентот има право лично, преку неговиот родител, законскиот застапник, односно
старателот, и на писмена поплака до директорот на здравствената установа, во рок
од 15 дена од денот на повредата на правото или од сознавањето за повреда на правото.
Директорот на здравствената установа е должен да ги испита наводите во поплаката
и во рок од 15 дена од денот на приемот на поднесокот да го извести пациентот или
неговиот законски застапник.
Æ Согласно Законот за социјална заштита:
„Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 12.000 денари за
задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на социјален ризик во случај на подолго лекување во здравствена установа, како и за лице
жртва на семејно насилство за остварување на право на здравствена заштита и медицински третман.“

П5
Социјална заштита за жртви на родово засновано насилство
Согласно важечкиот Закон за социјална заштита (2019): „Износот на еднократната
парична помош може да изнесува до 15.000 денари за потребите на лице жртва на
семејно насилство за обезбедување на итна заштита и згрижување“.
„Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 12.000 денари за
задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на социјален ризик во случај на подолго лекување во здравствена установа, како и за лице
жртва на семејно насилство за остварување на право на здравствена заштита и медицински третман“.
Водејќи се од важноста на социјалната заштита за реинтеграцијата и рехабилитацијата на жртвите на родово засновано насилство, потребно е да се опфати и кратка
презентација со основни информации за остварување на правото на гарантиран минимален приход.

П6
Услуги за информирање и упатување
 Телефонски линии за помош што им овозможуваат на жртвите да побараат и пронајдат помош и поддршка.
 СОС-линија што овозможува поддршка и т.н. кризно советување (достапно 24 часа),
како и упатување до други услуги – сместување, советувалишта, полициска интервенција, и која е, всушност, основата на секој вид услуга за сите форми на насилство.
 СОС-линијата треба да овозможува поддршка на сите јазици што се говорат во
заедницата.
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П7
Граѓански организации (даватели на услуги за родово засновано насилство)
Назив на
организацијата

Услуги за РБН

Локација

Контакт

ХЕРА – Асоцијација за
здравствена едукација
и истражување

Психо-социјална
поддршка и правна
помош

Скопје

02/3200-007
070-249 596

Здружение ЕХО

Правна помош

Штип

032/384-143

Македонско
здружение на млади
правници

Правна помош

Скопје

02/322-0870

Хелсиншки комитет за
човекови права

Правна помош

Скопје

02/311-9073

Коалиција МАРГИНИ

Правна помош

Скопје

02/3214-269

Шелтер-центар

Сместување и
психосоцијална
поддршка

Скопје

02/2772-400
070/520-639

Здружение ЕСЕ

Правна помош

Скопје

02/3117-866

Организација на жени
Свети Николе

Правна помош

Свети Николе

032/444-620

Сојуз - Национален
совет за родова
рамноправност

СОС линија

Скопје

070/141-700
075/141-700
077/141-700

Организација на жени
на Град Скопје

СОС линија

Скопје

15700

Кризен центар
„Надеж“

Сместување и
поддршка

Скопје

02/3175-516
02/3173-424

Здружение „Скај Плус“

Сместување и
поддршка

Струмица

078/453-190

Здружение
Субверзивен фронт

Психо-социјална
поддршка и правна
помош за ЛГБТИ
луѓе

Скопје

075/241-124
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П8
Ууслуги за привремен престој
Услугата за привремен престој обезбедува згрижување во центар за привремен престој кога постои сознание за реална закана за животот и здравјето на жртвата или во
отсуство на други можности за згрижување на следниве категории лица:
1. жени жртви на родово засновано насилство и семејно насилство и нивните деца;
2. жени жртви на сексуално насилство и силување;
3. жртви на трговија со луѓе и
4. жртви на насилство поради сексуална ориентација и родов идентитет.

П9
Центри за жртви на сексуално насилство и силување

Æ

Центри за упатување на жртви на сексуално насилство се:

Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје, Општа болница
Тетово и Општа болница Куманово
 24/72 часа кризно сместување; гинеколог, медицинска заштита, форензика, полиција, ОЈО.
Центар за жртви на трговија на луѓе и жртви на сексуално насилство – Скопје,
Отворена порта Ла Страда. Контакт: lastrada@lastrada.org.mk, +389 02 2700 107
 засолниште за жртви на сексуално насилство, СОС-линија: 0800 11111

П10
Даватели на примарна правна помош
Граѓански организации – овластени даватели
на примарна правна помош:

Телефонски броеви за контакт:

Хелсиншки комитет за човекови права

02/311-9073

Македонско здружение на млади правници

02/322-0870

Женски форум Тетово

044/337-440

Здружение „Организација на жените
на Општина Свети Николе“

077/653-637

П11
Компоненти на реинтеграцијата и рехабилитацијата на жртвите на РБН
 Домување
 Психо-социјално советување
 Финансиска помош
 Економско јакнење
 Образование и вештини
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Достапност на сервиси
за жртви на родово
засновано насилство

АНЕКС 2: ВЕЖБА: МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ
ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН за подобрување
на услугите за жртвите од семејно насилство
АКТИВНОСТ

Потребни ресурси/
информации

Партнери за
соработка и
реализација

Временска
рамка (месец и
година)

1. Пр. Курс
за заштита и
менаџирање од
„прегорување“
во работата со
жртви на семејно
насилство

Листа на терапевти
кои нудат курсеви
за заштита од
„прегорување“.
Колку дена се
спроведува обуката
и каква е агендата?
Цена на курсот.

Школа за
семејна и
систематска
терапија

Мај 2022

2.

3.

Користена литература:
Закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство
(„Сл. весник на РМ“ бр. 24/21 од 29.01.2021 г.).
Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството
врз жените и семејното насилство (Совет на Европа, Истанбул, 11.V.2011).
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ЦЕЛ НА МОДУЛОТ:
Да се обезбеди основна рамка за разбирање на концептот на зајакнување на жените и неговото значење за жените кои преживеале насилство, и како давателите на услуги долгорочно да ги поддржуваат жените
од перспектива во која тие се во центарот на сите активности.

ЦЕЛИ НА ИЗУЧУВАЊЕ:
До крајот на овој модул, учесниците ќе можат:
 Појасно да го дефинираат значењето на поимот зајакнување.
 Да разберат кои се придобивките и различните аспекти од
процесот на зајакнување.
 Да идентификуваат пристап и обезбедување на услуга во
насока на зајакнување на жените кои преживеале насилство.
 Да се запознаат со алатката за жени кои преживеале родово
засновано насилство и можностите за нејзина примена во
советувалишната работа.
 Да објаснат зошто е важно следењето на овој принцип во сите
фази од поддршката на жени кои преживеале насилство.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:
ЛЦД-проектор, лаптоп, табла, маркери, флипчарт хартија, пред и посттест,
евалуација на модулот, копија од презентираниот материјал.

УПАТСТВА ЗА ОБУЧУВАЧОТ/КАТА
Упатството содржи презентации, материјали за интерактивна работилница и детални насоки за начинот на водење на обуката. Деталните насоки
содржат дополнителни информации, примери и сценарија што ќе ви помогнат при спроведувањето на обуката.
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Активности

Методи

СЕСИЈА 1: Вовед

Време
20 минути

Вовед

2 минути

Активност 1.1. Цели на модулот

Презентација

3 минути

Активност 1.2. Работилница за
загревање: „Порака од иднината“

Групна работа

15 минути

СЕСИЈА 2: Зајакнување на жени
кои преживеале насислство

90 минути

Активност 2.1. Дефинирање на
терминот „зајакнување“

Презентација

5 минути

Активност 2.2. Како
специјализираните услуги/програми
за поддршка да ја унапредат својата
улога во зајакнувањето на жените

Презентација

5 минути

Активност 2.3. Проценка на жени
кои преживеале родово засновано
насилство – алатка за советување

Презентација

5 минути

Активност 2.4. Работилница: Студии
на случај за утврдување на фаза во
процесот на советување

Работa во групи
Групна дискусија

40 минути

Активност 2.5. Работилница: Студии
на случај во врска со директна
примена на алатката за советување
во работа со клиентка

Игра на улоги
Групна дискусија

30 минути

Активност 2.6. Заклучоци од сесијата Групна дискусија
СЕСИЈА 3: Процес на зајакнување

5 минути
60 минути

Активност 3.1. Процес на
зајакнување

Презентација

Активност 3.2. Работилница: Студии
на случај за водење низ процесот на
зајакнување

Работа во групи
Игра на улоги
Групна дискусија

Активност 3.3. Заклучоци од сесијата Заклучоци
Групна дискусија
СЕСИЈА 4: Завршни активности

5 минути
50 минути

5 минути
10 минути

Активност 4.1. Евалуација на модулот Лист за евалуација

5 минути

Активност 4.2. Посттест

5 минути

ВКУПНО ВРЕМЕ

Тест

180 минути
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СЕСИЈА 1: ВОВЕД
Времетраење: 20 ми н ут и

Æ

За оваа сесија го користите слајдот П1 од Анекс 1.

Вовед
Претставете се себеси, своето искуство поврзано со родово заснованото
насилство, релевантното образование за темата и вашата мотивација поради која работите на темата и спроведувате вакви обуки.

Активност 1.1. Цели на обуката
Претставете ја целта на модулот и целите за изучување поставени на презентацијата (слајд П1). Нагласете дека одредени поими и важноста за нивното
изучување ќе станат појасни по завршување на модулот.
Објаснете дека учесниците сигурно се запознаени со зајакнувањето и имаат
свое разбирање за него, но иако се чини дека зајакнувањето на жртвите се
провлекува како главна цел и тема во движењето против насилство врз жените, сепак, дефинирачките карактеристики на концептот сѐ уште остануваат
нејасни и неконзистентни. Затоа, значајно е да ги споделат своите ставови
и искуства, да дискутираат и да прашуваат, да бидат отворени кон продлабочување на разбирањето за процесот на зајакнување и, што е најважно, да
умеат да идентификуваат можности за унапредување на праксата на обезбедување советувалишни услуги.

Активност 1.2. Работилница за загревање: „Порака од иднината“
Објаснете им на учесниците дека секој од нив ќе треба да си дефинира улога што ќе ја има доколку ги постигне личните цели што си ги поставува, на
пр. писател/ка, сопственик/чка на бизнис, адвокат/ка, или некоја друга цел.
На спротивниот празен крај од просторијата се поставуваат столови. Секој
учесник размислува кон каква улога се стреми и замислува дека тоа негово/
нејзино идно „јас“ седи на празниот стол на спротивниот крај од просторијата. Потоа дајте им насоки на учесниците, еден по еден да одат до тој стол,
да седнат и да ја преземат улогата, како веќе да се тоа кон што се стремеле
да бидат, и од таа улога да ги опишат сопствените успеси и начините на кои
ги надминале пречките за да дојдат до нив. Тие потоа даваат порака од иднината до сегашното „јас“ назад во групата. Дијалогот помеѓу двете „јас“ се
охрабрува за да открие кои вештини, моќи и поддршка им се потребни во
сегашноста за да се движат во насока на постигнување на сопствените цели,
и што друго притоа треба да развиваат или откриваат.
Оваа активност поттикнува поврзување, креативност, спонтаност и им овозможува на членовите на групата да експериментираат со моќта на позитивната имагинација како техника за самоподдршка (ова е особено важно во
работата со трауматизирани жени).
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СЕСИЈА 2: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИ
КОИ ПРЕЖИВЕАЛЕ НАСИЛСТВО
Времетраење: 90 ми н ут и

Æ

За оваа сесија ќе ги користите слајдовите П2, П3, П4, П5, П6, П7,
П8, П9 и П10 од Анекс 1 и материјалите од Анекс 2 и Анекс 3.

Активност 2.1. Дефинирање на терминот „зајакнување“
Прикажете го слајдот П2 и појаснете дека постојат неколку причини зошто
организациите против насилство врз жените го прифатија зајакнувањето
како основна цел во нивната работа. Наједноставно, употребата на терминот
зајакнување соодветствува со вредностите на феминистичкото и движењето
за социјална правда: личен избор, наоѓање глас и, конечно, фокус на силни
страни наспроти фокус на недостатоци, и издигнување над угнетувањето.
Истражувањата кои се фокусираат на зајакнувањето укажуваат на неговата
поврзаност со идните клучни исходи, како што е благосостојбата на жртвите. На пример, истражувањата покажуваат дека кога жртвите имаат поголемо
чувство на контрола во текот на процесот на барање помош, позадоволни
се од полицијата, судскиот систем и специјализираните услуги за жртви на
родово засновано насилство. Понатаму, кога жените имале чувство дека се
слушнати во текот на постапките за заштита, тие потоа со поголема веројатност пријавуваат доколку има повторени инциденти. Дополнително, лонгитудиналните студии покажуваат дека жените кои во судските постапки имаат
чувство дека биле слушнати и дека го добиле она што им било потребно,
покажале помалку депресивни симптоми и подобар квалитет на живот шест
месеци по завршувањето на постапките, без оглед на тоа дали во меѓувреме
имало повторени инциденти на насилство.
Прикажете го слајдот П3, на кој се претставени главните историски и современи термини и концепти поврзани со одговорот на жените на насилството
во интимните врски. Истакнете ја важноста на големиот број истражувања од
изминатите три децении, кои даваат богати и корисни информации за комплексноста и резилентноста на стратегиите и однесувањата на жените во
одговорот кон насилството во интимните релации, или во обидот да ја прекинат или да се ослободат и да останат надвор од релацијата во којашто се
случува злоупотреба. Современaта литература, пред сѐ, квалитативните истражувања со феминистичка ориентација, за одговорот на жените вклучува
резилентост и модели на преживеани, два пристапa кои ги зeмаат предвид
силните страни и социјалната поддршка.
Прикажете ги слајдовите П4 и П5 и прочитајте ги дефинициите за терминот
„зајакнување“. Додаjте дека терминот „немоќност“ се однесува на неможноста да се насочува текот на сопствениот живот поради: општествените услови и динамиката на моќ, недостиг на вештини, или немањето верба дека некој
може да го промени својот живот. Објаснете што значи да се стане свесен/
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на за динамиката на моќ, односно дека тоа може да вклучува идентификување на феномените како што се предрасуди, дискриминација, стереотипизирање на родовите улоги и социјализација. Нагласете ја важноста од акцентирање на динамиката на моќ, што подразбира дека проблемите лежат во
системот, а не кај жртвите (немоќните), додека нивно решение може да биде
и дејствувањето на жртвите, но и системските промени. Така, дајте пример
дека советникот/чката ѝ помага на жртвата да види „дека не е луда“, односно
да го конципира своето однесување како средство за справување со својата
реалност. Со други зборови, жртвите не треба да се гледаат како „нездрави“,
туку како индивидуи кои се обидуваат да се справат најдобро што можат во
неповолните општествени услови во кои функционираат.
Кога жените кои преживеале насилство се зајакнуваат, тие „се ослободуваат
од чувството на одговорност за нивната негативна ситуација“. Оттука, намалувањето на самообвинувањето е значаен чекор во праксата на зајакнување
на жени жртви на насилство. Давателките на услуги/советничките треба да
прават значајна разлика меѓу преземањето вина за насилството и за однесувањето на насилникот и преземање на лична одговорност за нивната иднина со активни обиди за промена на ситуацијата. Прикажете го слајдот П6 и
објаснете дека на табелата се илустрирани различни психолошки димензии
на зајакнувањето (ефикасност, групна свесност, намалување на самообвинувањето и преземање одговорност), и дадени се примери од изјави на жени
пред процесот на зајакнување и после него, откако се зајакнати, и тоа на
три системски нивоа (интраперсонално, интерперсонално и институционално). Жените кои преживеале насилство и кои низ процесот успеале да повратат дел од чувствата на моќ и контрола, даваат изјави што прикажуваат
нови силни страни и капацитети. На пример, изјавата „Јас не сум виновна“
прикажува зајакната жена која веќе не прифаќа одговорност за насилното
однесување на нејзиниот партнер и препознава дека таа не може да направи
речиси ништо за да го контролира неговото однесување, но станува одлучна
за потребата да се заштити себеси.

Активност 2.2. Како специјализираните услуги/програми
за поддршка да ја унапредат својата улога во зајакнувањето
на жените
Прикажeте го слајдот П7 и појаснете дека, иако многу организации и услуги во својата мисија или цели на работење истакнуваат дека работат на
зајакнување на жените, во основа, не дефинираат што точно подразбираат
под зајакнување, односно што значи тоа за жените, туку само ги излистуваат
услугите што ги нудат. Програмите/специјализираните услуги осмислени за
поддршка на жени кои преживеале насилство, сами по себе, не ги зајакнуваат жените. Ако програмите се насочени кон тоа да ги зајакнат жените, тие
треба да се темелат врз јасна концептуализација на зајакнувањето, која ќе
вклучува и евалуација на тоа како им помагаат на некои жени, дали некои ги
оставаат без помош, и како со својата работа да не прават штета.
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Жените може да се обратат до услугите во различни фази од процесот на
зајакнување, односно во долгиот процес на промена, а давателите на услуги
се само потенцијални олеснувачи на тој процес. Во оваа рамка, давателките
на услуги се тука да соработуваат, да ја разберат референтната рамка на
жената и да ја изнесат својата експертиза кога е потребно. Советничките/
давателките на услуги зајакнуваат кога покажуваат верба во способноста на
клиентките да направат делотворни промени во сопствениот и во животите
на другите луѓе. Од друга страна, советувачките кои се исцрпени или прегорени можат наместо тоа да пренесат еден генерален цинизам за човековата
природа, што е потенцијално обесхрабрувачки за клиентките.
Системот за поддршка на жените кои преживеале насилство, вклучително и
специјализираните услуги, треба да обезбеди поддршка, тргнувајќи првенствено од конкретните околности на жената и нејзината надеж за иднината.
Ова значи дека согласно капацитетите на жената и преовладувачките ризични фактори кои таа сака да ги нагласи, специјализираните услуги ќе им понудат на некои жени само информирање и советување, додека на некои жени
ќе им понудат детално информирање, придружување и силно застапување
пред институциите на системот низ текот на целиот процес на зајакнување.
Ваквиот пристап ќе им помогне на услугите да ја избегнат замката во која
често влегуваат, а тоа е да им нудат на сите жени „ограничено мени на опции
за помош“, и тоа зависно, пред сѐ, од достапноста на услугите или поставената цел на организацијата. Но и дополнително ќе влијае кон тоа услугите
да не трошат средства и енергија застапувајќи на еднаков начин и жена која
има искуство со системот и вештини да се снаоѓа во институциите, а можеби
ѝ се потребни само практични и конкретни информации во некоја фаза, и
од друга страна, жена која може да е целосно преплавена од сложеноста
на системот и да ѝ е потребна огромна поддршка во врска со обезбедување
информации, но и во градењето на вештини (на пример, со помош на игра на
улоги за тоа како да даде изјава или како да се обрати пред судија).
Уште еден значаен аспект кој треба да се нагласи е дека зајакнувањето не
подразбира да се постигне конечен успех, односно да се напушти насилникот.
Наместо тоа, треба да се гледа на тоа дека некоја жена се зајакнува доколку
е вклучена во процес на поставување цели, градење вештини, анализирање
и потпирање на ресурсите во заедницата и генерално дејствување во насока
на самоодредување.

Активност 2.3. Проценка на жени кои преживеале
домашно/интимно партнерско насилство – алатка за советување
Прикажете го слајдот П8, на кој се изнесени главните карактеристики и придобивките од употребата на алатката за проценка на жени кои преживеале
родово засновано насилство. Појаснете дека во процесот на создавање на
оваа алатка биле вклучени практичари од повеќе програми, консултирани
биле жени кои преживеале насилство и темелно била прегледана литературата, односно достапните истражувања.
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Прикажете го слајдот П9, во кој се излистани дефинираните цели за жените
кои преживеале насилство и кон кои, според авторите на алатката, треба
да се стремиме во процесот на зајакнување. Дополнете дека алатката е направена така за да може да ја долови реалноста на жените и да им помогне
на советувачките во процесот на водење на клиентките кон подлабоко разбирање на она што го доживуваат, препознавање на насилството и колку е
тоа штетно за нив и нивните деца, но и дека постојат можности за помош со
кои можат да ги сменат своите животи. Целта е зајакнување на жртвите, што
е сложено исто толку колку што се сложени и нивните околности. Ова може
да биде бавен и нерамномерен процес, но сепак, зајакнувањето може да се
постигне и притоа да се следи и евалуира.
Водејќи се од овие пет специфични цели, информациите во алатката се организирани во четири главни домени, и тоа: безбедност, култура (вредносна
заднина), здравје и лични сили и вештини. Овие главни домени понатаму се
разработени низ 13 редови со поконкретни аспекти. На пример, доменот
безбедност се следи низ четири посебни аспекти, и тоа: како гледа на насилството, справување со насилството, барање законски мерки за заштита и
пристап до заштита.
Прикажете го слајдот П10 и појаснете дека алатката се заснова на два модела, транстеоретскиот модел на промена првично разработен од Прошаска
(Proschaska 1979) и процесот на заробување и закрепнување од насилната
врска на Ланденбергер (Landenberger 1989). Комбинацијата од овие два теоретски модела и практичното искуство во работата со жените довело до дефинирање на 5 фази, со нагласка дека не е неопходно жените во исто време
да се во истата фаза во однос на сите области. Петте фази се претставени
во пет колони, и со помош на податоци од праксата на директна работа со
жени кои преживеале насилство и податоци од истражувања за процесот
на справување на жените, низ карактеристични кратки, но богати изјави, се
следат промените во секоја област низ процесот на зајакнување.

Активност 2.4. Работилница: Студии на случај за утврдување
на фаза во процес на советување
За да се подготвите за работилницата, прочитајте ги материјалите од Анекс
2 и Анекс 3, материјалите за учесници и материјалите за обучувач/ка. Во
материјалите има четири студии на случај. Подгответе ја просторијата со четири маси со столчиња во различни делови. Објаснете дека работилницата
се состои од работа во групи на студии на случаи. Случаите се вистинити,
од практиката на здруженијата на граѓани кои обезбедуваат советувалишни
услуги. Поделете ги учесниците во групи. Објаснете дека треба заеднички да
го прочитаат случајот, да дискутираат и користејќи ја Проценката на жени
кои преживеале родово засновано насилство како алатка за советување да
ја утврдат фазата во процесот на справување со насилството во која се наоѓа секоја од жените, за што имаат 10 минути. Потоа треба да назначат еден
член од групата кој ќе ги презентира одговорите.
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Им ги делите испечатени листовите со студиите на случај и алатката (Анекс
2, Анекс 3, Материјали за учесници). Додека учесниците се распоредуваат во
групи, прашајте дали има прашања и одговорете.
Учесниците самостојно работат во групи во текот на 10 минути. Поминувате
низ групите за да проверите дали имаат прашања.
На секоја група дајте ѝ по 5 минути за презентација. Откако групата ќе презентира, ги прашувате останатите дали имаат прашања и коментари. Доколку
немаат прашања, ја поттикнувате дискусијата со тоа што на другите им поставувате прашања поврзани со презентираниот случај и давате општи насоки за можна примена на алатката согласно материјалот за обучувач/ка.

Активност 2.5. Работилница: Студии на случај во врска
со директна примена на алатката за советување во работа
со клиентка
Откако сите групи ќе презентираат, побарајте да одредат по двајца учесници од групите кои работеле на првата и втората студија на случај и објаснете
им деќа ќе треба да одиграат улоги на жена – жртва на родово засновано
насилство и давателка на услуга за поддршка на жртви на родово зановано
насилство. Притоа, ќе треба да ги користат истите студии на случај од претходната вежба и да прикажат како би ја направиле проценката. На двата
пара учесници кажете им дека имаат по 10 минути за одигрување на индивидуалната средба. По завршувањето на играта на улоги оставете 10 минути за
дискусија користејќи ги следните прашања:

Æ

Прашајте ги најпрво учесниците кои биле во улога на жени кои
преживеале насилство, како се чувствувале и дали и како им
помогнало советувањето од давателката на услуга според алатката
по кое тоа се одвивало.

Æ

Потоа прашајте ги учесниците кои биле во улога на даватели
на услуга, како се чувствувале во улогата, дали им помогнала
алатката и дали им било тешко во разговорот да водат сметка да
се придржуваат до пристапот на зајакнување.

Æ

На крајот, прашајте ги сите учесници, дали пристапот и
обезбедената поддршка на жените биле во насока на зајакнување.

Активност 2.6. Заклучоци од сесијата
Побарајте секој од учесниците да наведе што било најзначајно од оваа сесија и што ќе примени од неа во директната работа со кориснички на услуги.
Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од секоја од активностите во
оваа сесија, односно дефинирање на зајакнувањето, кои се замките при давањето специјализирани услуги за жртви на родово засновано насилство да
се „згреши“ во врска со зајакнувањето, користејќи ја алатката за советување
на жени кои преживеале родово засновано насилство.
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СЕСИЈА 3: ПРОЦЕС НА ЗАЈАКНУВАЊЕ
Времетраење: 80 ми н ут и

Æ За оваа сесија ќе го користите слајдот П11 од Анекс 1 и материјалите
од Анекс 3.

Активност 3.1. Ограничувања/исклучоци
од принципот на доверливост
Прикажете го слајдот П11 и појаснете дека, кога на зајакнувањето се гледа
како на процес наместо само како на конечен резултат, тоа се дефинира
како: значајно поместување во личното искуство на осознавање и доживување на моќта, кое се постигнува преку интеракција во општествениот свет,
и иако е лично, се протега многу подалеку од интрапсихичката реалност.
Низ процесот на зајакнување, лицето кое нема моќ поставува лично значајна
цел ориентирана кон зголемување на моќта, презема акција и напредува кон
таа цел потпирајќи се на својата развојна самоефикасност, знаење, вештини
и ресурси, како и на поддршката во заедницата, ги набљудува сопствените
постапки и размислува за нивното влијание.

1. Поставување на цели
Процесот на зајакнување вклучува размислување преку разгледување на
можности и избор на најдобрата опција врз основа на уникатните околности
со кои секоја жена се соочува во даден момент. Исто така, често вклучува
преиспитување на целите и потцелите, кога контекстот или другите фактори
во процесот се менуваат. На пример, жената може да сака да најде начини
да остане безбедна во рамки на врската; да го напушти насилниот партнер
и да најде ново место за живеење; да стекне финансиска независност за да
ги зголеми своите можности за осамостојување; да обезбеди поддршка за
своите кои биле сведоци на насилство; или да ја намали сопствената изолација. Во контекст на вака широко поставените цели, постои понатамошна
разновидност. На пример, жената која е насочена кон зголемување на финансиската независност може: да посака да најде работа, да напредува во
тековната работа, да оствари права од социјална заштита за да ѝ се олесни
грижата околу децата, или да ги намалите трошоците со тоа што ќе се пресели кај некој член од семејството. Помагањето на жените да ги утврдат нивните приоритетни цели може да биде едноставен или многу сложен процес
кој бара многу време и напор; некои цели може да им бидат позначајни, но
во исто време и да бидат потешки за постигнување. Важно е да се специфицираат различните домени под кои различните цели припаѓаат, на пример,
безбедност, работа, деца итн. Притоа, треба да се внимава како напредокот
во еден домен влијае врз останатите. Битно е да се нагласи дека поради
разорните ефекти на траумата врз сликата за себе, за многу жени самото
поставување или идентификување на целите што сакаат да ги постигнат во
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процесот на зајакнувањето може да биде значаен напредок и завршување на
значајна работа.

2. Самоефикасност, знаење, вештини
и ресурси и поддршка во заедницата
Откако жената ќе дефинира една или повеќе цели, нејзината способност
да дејствува и ефективноста на постапките зависи од нејзината самоефикасност, вештини, знаење и од ресурсите во заедницата. Самоефикасноста
е увидена способност за остварување на конкретни задачи и се дефинира
како посредник помеѓу целите и постигнувањата. Тоа не значи дека жената
мора да прави сѐ сама; верувањето во сопствената способност да се постигне одредена цел може лесно да вклучува и верување дека е потребно да
се соработува со други за да се надминат препреките. Самоефикасноста е
силно поврзана со актуелните вештини што жената ги поседува во однос на
својата цел, но не е иста со нив. Вештините се конкретни способности потребни за остварување на одредени цели, и може да се движат од релативно
директни, како што е користење на компјутер, до посложени групни способности како барање работа или грижа за децата кои страдаат од последиците
од траумата. Жената заинтересирана за финансиска независност, на пример, можеби нема вештини за пишување биографија што ќе ѝ помогне да најде работа. Жената која сака да го подобри односот со своето дете можеби
нема вештини соодветно да одговори на бесот на детето. Знаењето е разбирање на она што треба да се направи за да се остварат целите. Во контекст
на насилството, знаењето често значи разбирање за тоа како функционира
системот и може да се постигне преку неформални мрежи или официјални
извори на информации, како веб-страници или брошури. За да направи чекори кон стекнување финансиска независност, на пример, жената мора да
биде свесна за достапните ресурси, како што се огласи за работа или обуки,
и како да пристапи до нив. Градење и/или пристап до ресурси на заедницата,
вклучувајќи ги и формалните системи и неформалната поддршка како што се
пријатели, соседи, соработници или семејство, исто така е дел од процесот
на зајакнување. Социјалната интеракција може да се претвори во искуство
на зголемена моќ многу полесно за некои жени отколку за други, во зависност од достапните ресурси, кои, пак, зависат од структурите на макрониво.
На пример, жена која е во истополова врска може да сфати дека ресурсите
какви што се, на пр., засолништата, не се толку достапни за неа, и да ги редефинира своите цели на друг начин – од барање специјализирани услуги
до барање услуги во заедница што е пријателска за ЛГБТИ популацијата наместо специјализираните услуги за родово засновано насилство, меѓутоа во
исто време да добие поддршка во застапување за изнаоѓање или создавање
достапни ресурси за неа. Важно е да се напомене дека на некои жени ќе
биде потребно да им се помогне во градење на конкретни вештини потребни за нивните цели, додека за други жени со потешки последици врз сликата за себе како резултат на доживеаната траума, ќе биде потребно повеќе
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пружање емоционална поддршка и придружба за да ја вратат или зголемат
вербата во своите способности.

3. Влијание на постапките
Конечно, клучно е прашањето за влијанието на постапките на жената врз
процесот на нејзино зајакнување. Процесот на зајакнување вклучува размислување за сопствениот напредок, како од аспект на внатрешното искуство
така и низ призмата на надворешна промена. Овој процес, исто така, вклучува и размислување за најразновидни други последици – без разлика дали
се непредвидени штети или неочекувани придобивки. Социјалниот контекст
повторно игра важна улога овде, затоа што истото дејствување може да резултира со различни нивоа на напредок во зависност од социјалната припадност на жената. На пример, на жената кој е сиромашна може да ѝ треба
повеќе време да се вработи затоа што нема соодветна облека или не може
да си дозволи стоматолошки услуги. Иако е пожелно, постигнувањето на
крајните цели не треба да биде единственото дефинирање на „напредокот“;
напротив, идејата за потцелите е тука за да помогне во бележење на промените и движењето напред.

Активност 3.2. Работилница: Студии на случај
за водење низ процесот на зајакнување
За оваа работилницата повторно ќе ги користите материјалите за учесници од Анекс 3. Појаснете им на учесниците дека ќе работат на истите студии на случај од претходната интерактивна работилница. Поставете четири
маси со столчиња во различни делови од просторијата. Објаснете дека работилницата се состои од работа во групи на студии на случај. Поделете ги
учесниците во групи. Објаснете дека треба заеднички да го прочитаат случајот, да дискутираат и, согласно информациите обезбедени за процесот на
зајакнување, ќе биде потребно за секоја жена од посебните студии на случај
да идентификуваат, односно да ѝ помогнат да постави најмалку по 2 цели,
да прецизираат вештини, знаења и ресурси во заедницата кои се потребни
за остварување на одредените цели, за што имаат 10 минути. Потоа треба
да назначат еден член од групата кој ќе ги презентира одговорите. Додека
учесниците се распоредуваат во групи, прашајте дали има прашања и одговорете. Исто така, додека трае работата во групи поминувате низ групите за
да проверите дали имаат прашања.
На секоја група дајте ѝ по 5 минути за презентација. Откако сите групи ќе
презентираат, побарајте по двајца учесници од групите кои работеле на 3
и 4 студија на случај, да одиграат улоги на жената од студијата на случај и
давателката на услуга и низ интерактивен процес да прикажат како би го
воделе процесот на поставување на цели, прецизирање/утврдување на вештини, знаења и ресурси во заедницата кои се потребни за остварување на
одредени цели. На двата пара учесници кажете им дека имаат по 10 минути
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за одигрување на индивидуалната средба. По завршувањето на двете одигрувања на студии на случај и правење проценка, оставете 10 минути за следните прашања:

Æ

Прашајте ги најпрво учесниците кои биле во улога на жените
кои преживеале насилство, како се чувствувале и дали и како им
помогнало советувањето од давателката на услуга.

Æ

Потоа прашајте ги двајцата учесници кои биле во улога на даватели
на услуга, како се чувствувале во улогата и дали им било тешко во
разговорот да водат сметка за да се придржуваат до пристапот на
зајакнување.

Æ

На крајот, прашајте ги сите учесници, дали пристапот и
обезбедената поддршка на жените биле во насока на зајакнување.

Активност 3.3. Заклучоци од сесијата
Побарајте секој од учесниците да наведе што било најзначајно од оваа сесија и што ќе примени од неа во директната работа со кориснички на услуги.
Потоа повторете ги уште еднаш главните точки од процесот на зајакнување,
како и целите на модулот.

СЕСИЈА 4: ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ
Времетраење: 10 ми н ути

Активност 4.1. Евалуација
Поделете им на учесниците по еден примерок од листот за евалуација кој ќе
го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат
формуларот.

Активност 4.2. Посттест
Поделете им на учесниците по еден примерок од Посттестот кој ќе го најдете на крајот на Прирачникот. Учесниците самостојно го пополнуваат тестот.
Им се заблагодарувате за учеството и напоменувате логистички и технички
детали, ако има потреба.
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АНЕКС 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ

П1
Цели на изучување:
 Појасно да го дефинираат значењето на поимот зајакнување.
 Да разберат кои се придобивките и различните аспекти од процесот на зајакнување.
 Да идентификуваат пристап и обезбедување на услуга што се во насока на зајакнување на жените кои преживеале насилство.
 Да се запознаат со алатката за жени кои преживеале домашно/интимно партнерско насилство и можностите за нејзината примена во советувалишната работа.
 Да објаснат зошто е важно следењето на овој принцип во сите фази од поддршката на жени кои преживеале насилство.

П2
Употребата на терминот зајакнување соодветствува на вредностите на феминистичкото и движењето за социјална правда:
 личен избор;
 наоѓање глас;
 насочување кон силните страни наспроти недостатоците;
 издигнување над угнетувањето.
Истражувањата покажуваат дека кога жртвите имаат поголемо чувство на контрола во
текот на процесот на барање помош, кога се слушнати и кога го добиле она што им
било потребно:
 се позадоволни од полицијата, судскиот систем и специјализираните услуги;
 со поголема веројатност пријавуваат доколку има повторени инциденти;
 покажале помалку депресивни симптоми и подобар квалитет на живот шест месеци
по завршувањето на постапките, без оглед на тоа дали во меѓувреме имало повторени инциденти.
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П3
Реформулации на одговорот на жените на насилството во интимните релации
Историски

Современо

Лични атрибути

Слаба
Беспомошна
Жртва

Силна
Резилентна
Преживеана

Дефинирање на одговорот

Одлука да остане
или да замине

Континуиран процес на
зголемување на безбедноста,
своја и на децата

Ментални реакции

Психолошки
Дисфункционални

Комплексност од надворешни
и внатрешни фактори

Стил на справување

Пасивен
Статичен

Активен
Адаптивен

П4
Зајакнувањето е процес преку кој луѓето, организациите или групите кои се немоќни:
 стануваат свесни за динамиките на моќ кои функционираат во нивниот животен
контекст;
 развиваат вештини и капацитет за стекнување разумна контрола врз своите животи;
 ја практикуваат оваа контрола без да ги повредуваат правата на другите; и
 поддржуваат зајакнување на другите во заедницата.
Зајакнување е унапредување на способноста за искажување на личната вистина, со
сопствен глас, и учествување во одлуките што влијаат врз нејзиниот/неговиот живот.

П5
Зајакнувањето се дефинира како афирмирање на правото на жртвите на сопствени
мисли, чувства, потреби и на нивната способност самостојно да прават избори, што
ќе им помогне во градење на искуството дека имаат контрола над сопствените животи, како и одбивање да се прифати она што е лично неприфатливо и напуштање на
повредувачки ситуации. Покрај обезбедувањето информации за опциите и намалување на чувството на изолација, ова вклучува:
 именување на нивните искуства и чувства;
 разбирање на доминантните дискурси кои ги поддржуваат насилството и злоупотребата на жените;
 идентификување стратегии и форми на отпор кои ги применуваат и им се потенцијално достапни;
 идентификување дискурси кои ги предизвикуваат насилството и злоупотребата, и
откривање можности за постоење на начин на кој жените претпочитаат да функционираат.
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П6
П6.1.
Чекори и нивоа на зајакнување: изјави од жени кои биле малтретирани
Чекор/ниво

Состојба пред
процесот на
зајакнување

Интраперсонално ниво

Интерперсонално ниво

Институционално ниво

Ефикасност

„Јас сум
жртва.“
„Не можам да
ја променам
мојата
ситуација.“

„Јас ќе
преживеам.“
„Не сум
жртва, јас сум
преживеана.“

„Ние ќе го
надминеме
ова.“

„Ние можеме
да направиме
промена.“

Групна свест

„Јас сум
сама.“
„Никој не
ја разбира
мојата
ситуација.“

„Не сум сама.“
„Јас не
можам да го
контролирам
однесувањето
на насилникот.“

„Полесно
е кога
меѓусебно си
помагаме.“

„Постојат
многу
институции и
организации
кои им
помагаат или
треба да има
помагаат на
жените.“

П6.2.
Намалување на
самообвинување

„Јас сум
крива, не
требаше
да го
разлутувам.“

„Јас не сум
виновна.“

„Насилството
се случува
во многу
релации
независно од
економскиот
статус,
степенот на
образование,
етничката
припрадност
итн.“

„Законите мора
да се менуваат
и унапредуваат
за да има
подобра
заштита за
жените и
децата.“

Преземање
одговорност

„Не можам
ништо да
направам
за да ја
променам
мојата
ситуација.“

„Морам да се
заштитам.“

„Морам да
им помогнам
на другите
жени.“

„Мораме да ја
покренуваме
свеста за
насилството.“
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П7
Каде е замката специјализираните услуги/програмите за поддршка да „згрешат“ во
врска со зајакнувањето:
 кога сметаат дека зајакнуваат сами по себе (затоа што постои услугата/поддршката);
 кога се развиваат ненамерно во насока на нудење „ограничено мени на опции за
помош“, и тоа зависно, пред сѐ, од достапноста на услугите или мисијата на организација, а не од посебните околности на жената или нејзината надеж за иднината;
 кога давателките на услуги се исцрпени или прегорени и потенцијално обесхрабрувачки за корисничките;
 кога како крајна цел на зајакнувањето го гледаат единствено напуштањето на насилниот партнер, и со тоа вршат директен или индиректен притисок врз жените.

П8
Проценка на жени кои преживеале домашно/интимно партнерско насилство – алатка
за советување:
 се фокусира на индивидуата и нејзините сили, ги препознава нелинеарноста/нерамномерноста на промената и комплексноста на процесот и не диктира специфични однесувања;
 им помага на советувачките во процесот на водење на клиентките кон подлабоко
разбирање на она што го доживуваат, препознавање на насилството и неговата
штетност, но и дека постојат опции, со помош на кои можат да ги преобразат нивните животи;
 целта е зајакнување, кое е сложено колку што се сложени и нивните околности, и
може да биде бавен и нерамномерен процес, но сепак може да се постигне и да се
следи/евалуира;
 алтернатива на традиционалниот пристап во кој правењето проценка и интервенциите се засноваат единствено врз опсервациите на професионалците.

П9
Авторките на инструментот Диенеман и Кембел (Dienemann & Campbell) дефинираат 5
специфични цели за жените кои преживеале насилство кон кои треба да се стремиме
во процесот на зајакнувањето:
1. Зголемување на ефективноста на безбедносните практики;
2. Зголемување на знаењето на жените за тоа колку е „здрава“ врската (или
недостатокот од овој квалитет);
3. Зголемување на ефективноста на вештините за справување со животните
ситуации;
4. Повторно градење на идентитетот и зголемување на самоефикасноста;
5. Намалување на симптомите на траума и стрес кај жените.
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П10
Се заснова врз два модела, транстеоретскиот модел на промена првично разработен
од Прошаска (Proschaska 1979) и процесот на заробување и закрепнување од насилната врска на Ланденбергер (Landenberger 1989).
1. Преконтемплација (посветена на врската/односот) – првата фаза е обележена со несвесност за проблемот, или признавање дека има проблем без сериозно размислување да се дејствува за да се реши.
2. Контемплација (посветена, но преиспитува) – втората фаза започнува со разгледување на можноста за промена и решавање на проблемот, преку истражување на опции за да се постигне промена, но сѐ уште не постои чувство на
подготвеност за промена.
3. Подготвување (размислува за промена) – во третата фаза започнува активна
подготовка за решавање на проблемот, преку прибирање на информации и активирање на ресурси, поддршка и започнување со правење на мали промени.
4. Дејствување/акција (се ослободува) – четвртата фаза е самата промена, која
обично вклучува голем број поврзани однесувања и голема посветеност во
време и енергија.
5. Одржување (воспоставува/гради нов живот) – последната фаза е одржување
на промените со текот на времето (најмалку шест месеци), што повторно вклучува голем број однесувања и активно дејствување.

П11
Кога на зајакнувањето се гледа како на процес наместо само како на резултат, тоа се
дефинира како: значајно поместување во личното искуство на оснознавање и доживување на моќ, кое се постигнува преку интеракција во општествениот свет, и иако е
лично, се протега многу подалеку од интрапсихичката реалност.
Низ процесот на зајакнување, личноста која нема моќ:
 поставува лично значајна цел ориентирана кон зголемување на моќта,
 презема акција и напредува кон таа цел, потпирајќи се на својата развојна самоефикасност, знаење, вештини и ресурси и на поддршката во заедницата,
 ги набљудува и размислува за влијанието на своите постапки.
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АНЕКС 2: ПРОЦЕНКА НА ЖЕНИ КОИ ПРЕЖИВЕАЛЕ РОДОВО
ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО – АЛАТКА ЗА СОВЕТУВАЊЕ
Преконтемплација
(посветена
на врската/
односот)

Контемплација
(посветена, но
преиспитува)

Подготвување
(размислува
за промена)

Дејствување/
акција
(се ослободува)

Одржување
(воспоставува/
гради нов
живот)

Безбедност
Како
гледа на
насилството

Го негира и
оправдува
насилството.
Може да
ја презема
вината од
партнерот.

Го преиспитува
самообвинувањето. Нејасни/несигурни
споделувања
за прекин на
врската. Бара
логични поттикнувачи на
насилството.

Го отфрла
самообвинувањето. Продолжува да
ги оправдува
другите, но
сфаќа дека
партнерот одбира да малтретира.

Работи
кон тоа да
преземе
одговорност
за
насилството.
Проценка на
безбедноста
– дали
партнерот ќе
се смени или
не?

Со текот на
времето не
прифаќа и
толерира
насилство. Ако
го напуштила,
го избегнува
партнерот;
ако останала,
ја следи
промената кај
него.

Справување со
насилство

Ги толерира
лошите
аспекти
поради она
што е добро
во врската.

Се жали, се
чувствува
заробено.
Го моли
партнерот да
побара помош.

Сфаќа дека
не може да
го спречи
насилството.
Се труди
да побегне
во спиење,
работа итн.

Одлучна
е дека
насилството
мора да
престане.
Постапува
и дејствува
согласно
план за
безбедност.

Учи нови
начини за
поврзување
со нов или со
променетиот
партнер. Ако
се разделени,
продолжува со
одбегнување
на партнерот.

Барање
законски
мерки за
заштита

Не се
согласува
да пријави/
повика
полиција.

Може да
побара
информации/
објаснување.
Ако пријави,
веројатно ќе се
откаже.

Пријавува,
но можеби
со надеж
за промена
во односот/
врската.

Пријавува,
но доследно
ги следи
постапките и
процедурите.

Продолжува
со пријави,
ако партнерот
ја следи или
вознемирува,
активно се
заштитува.

Пристап
до
помош

Нема чувство
дека другите
ја разбираат.

Воопштена
недоверба,
стравува дека
никој не може
да ѝ помогне.

Бара совети
од другите,
помош и
поддршка.
Стравува од
одмазда.

Упорно бара
и разликува
кој е, а кој не
е од помош.

Продолжена
поддршка од
повеќе извори.
Го користи
знаењето на
другите за
заштита од
насилство.
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Култура (вредносна заднина)
Приврзаност

Го крие насилството. Се
надева дека
ќе го спречи
со љубов.

Се грижи и
дава втора
шанса. Си го
признава насилството пред
себе, пред
другите сака
да остане тајна. Чувствува
срам.

Неодлучна
во однос на
губење на интимноста, домот, приходот
и соништата.
Ги препознава насилството и своите
потреби.

Се срами што
е насилен.
Разбира дека
љубовта и
насилството
се две
различни
работи.

По напуштањето се потсетува зошто го
направила тоа.
Ако остане
ја обновува
приврзаноста
со нови правила за ненасилство.

Како
гледа на
врската
и опциите

Севкупно
позитивно.
Нема потреба од опции.
Насилството
е привремено.

Размислува за
добро и лошо.
Се обидува да
се промени себеси за да избегне злоупотреба, почнува
да се плаши од
иднината.

Неодлучна.
Посакува
партнерот да
се промени.
Може да
проба кратко
разделување.

Решена е дека
злоупотребата мора да
заврши. Подготвена „да го
направи она
што е потребно“ за да стане безбедна.

Носи одлуки
засновани
врз планот за
безбедност,
дури и ако
тој ја моли,
следи или
вознемирува.

Раководење на
лојалноста
од културните
норми и
сопствените уверувања

Стравува од
стигмата за
неуспешна
врска/брак.
Лојална на
културните
норми и
уверувања.

Останува
„заради
семејството,
статусот или
децата“. Не
сака партнерот
да биде
понижен. Ја
заштитува
сликата на
семејство.

Конфликт помеѓу сопствената лојалност и зголемувањето
на чувството
за неправда.
Разгледува
опции.

Одлучува дека
партнерот
не заслужува
лојалност, што
и да мислат
другите. Може
да пројавува
повремени
кризи.

Продолжува
да се чувствува
оправдано за
заминувањето
или барањето
партнерот да
се промени.
Делумна вина:
одговор на семејството или
заедницата.

Емоции

Избегнува/
негира
сопствени
негативни
чувства.

Ги избегнува
сите чувства.
Преплавена
или затапена.

Може да
ги именува
чувствата и
потребата за
самопочит.
Голем страв,
анксиозност.

Почнува да ја
препознава
лутината. Ги
канализира
чувствата во
дејства.

И понатаму
има негативни
чувства.
Прифаќа
загуба и
неизвесност,
има надеж.

Психолошка
вознемиреност и
нарушувања

Под стрес,
евентуално
депресивна
и збунета.
Може да има
ПТСН.

Под стрес/
депресивна
итн. Може
да се мрази
себеси и да
има други
симптоми. Ако
има ПТСН, се
влошува.

Висока вознемиреност,
напади на паника, фантазира убиство.
Стравува дека
е луда. Ако
има ПТСН, неподносливо е.

Доживува
дека може да
има контрола
над чувствата
кои се тешки.
Ако има
ПТСН, се
зголемува
стресот.

Продолжува
да го препознава и да
се справува
со стресот.
Менталното
здравје се подобрува. Ако
има ПТСН,
симптомите
се засилуваат,
потоа се повлекуваат.

Здравје
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Лични сили и вештини
Контрола над
пари/
имот

Партнерот
најдобро
знае како да
се грижи
за парите.
Прашува што
е потрошено.

Свесна дека
немањето
свои пари ја
ограничува.
Трошењето
често е
проблем во
односот со
партнерот.

Крие пари
или трошење
(нефер).
Размислува
да научи да
управува со
парите.

Парите,
трошењето и
контролата се
делат
или се
одвоени.
Посигурна е
дека може да
ги управува.

Си ја знае
финансиската
состојба.
Еднаков збор
во трошењето
и пристапот
до пари во
иднина.

Животни
и работни вештини

Не гледа
потреба
за работа/
приход или
соц. релации
или да
замине.

Свесна за
потребата
од дом ако
замине.
Проценува
работни места,
можна
поддршка и
приход.

Гради
вештини,
сопствен
приход/
средства.
Развива
поддршка.
Бара нов дом
(ако оди).

Си наоѓа нов
дом ако е
потребно и
ги одделува
приходите/
средствата.
Поповрзна со
поддршката.

Ги штити
одделните
приходи/
средства
(и дом, ако
заминала).
Активно
социјално
вклучена.

Идентитет

Не се гледа
себеси
надвор од
врската.
Потчинета на
партнерот.

Се откажува
од себе
како жртва
за врската,
бидејќи му е
потребна на
партнерот.

Се бори за
да го поврати
загубениот
идентитет.
Се чувствува
виновно и
измешано.
Ја зголемува
самопочитта.

Негативна
во врска со
насилниот
партнер.
Се бранува
помеѓу вина
и лутина. Ја
канализира
лутината
во акција/
дејствување.

Со текот
на времето
добива
појасна слика
за себе. Гледа
негативни и
позитивни
страни кај
насилниот
партнер и
врската.
Помалку
лутина.

Капацитети за
самостојност
и независност

Не може да
си го замисли
животот без
партнерот.

Разгледува
можности и
стравува да
биде/остане
сама.

Поставува
цели и ги
прави првите
чекори.

Дејствува за
да ги оствари
целите.
Тестира
толерантност:
да биде сама.

Со текот
на времето
зголемува
самостојност и
независност.
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ТАБЕЛА ЗА БОДУВАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТ

ЗДРАВЈЕ

Бодување и одредување
на фаза

Како гледа на
насилството

Емоции

Бодување

Справување со
насилство

Психолошка
вознемиреност
и нарушувања

 Бодувајте за секое
прашање од 1 до 5 со
Одржување како 5
 Рејтингот на половина
пат е резултат помеѓу
две фази = 1.5, 2.5, 3.5
или 4.5

Барање законски
мерки за заштита
Пристап до помош
Безбедност – вкупно

Здравје – вкупно

 Збирен резултат за
сите оценети прашања
 Поделете го збирот
со бројот на оценети
прашања

КУЛТУРА
(в. заднина)

ЛИЧНИ СИЛИ
И ВЕШТИНИ

Приврзаност

Контрола над пари/
имот

Одредување на фаза

Како гледа на
врската и опциите

Животни и работни
вештини

1.0 – 1.5 = 1
Преконтемплација

Раководење на
лојалноста

Идентитет

1.6 – 2.5 = 2
Контемплација

Капацитети за
самостојност и
независност

2.6 – 3.5 = 3
Подготвување

Лични сили и
вештини – вкупно

3.6 – 4.5 = 4
Акција/дејствување

Култура – вкупно

4.6 – 5.0 = 5
Одржување

ВКУПНО

Име на клиентка:

Советувачка:

Датум:
288

 Заокружете до
најблиските десетини
(т. е. 1.55 = 1.6)
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АНЕКС 3: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНТЕРАКТИВНА
РАБОТИЛНИЦА ПО СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Материјали за учесници
Студии на случај 1. Приказната на Маринела
Маринела има 38 години. Живее сама на посебен кат во семејна
куќа, во која на другиот кат живее нејзината сестра со семејството.
Имала кратка врска со човек 3 години помлад од неа, кој на почетокот бил многу упорен, многу интересен и често ја изненадувал и доаѓал за да поминуваат време заедно и да уживаат. Кога забележала
дека партнерот се обидува да ѝ го проверува телефонот, да доаѓа
често изненадно на работа и постојано да ја прашува каде е и со
кого, се обидела да се оддалечи и да ја прекине врската, бидејќи
имала претходно слично искуство. Но партнерот продолжил да ја
контактира, со објаснувања за неговото однесување, и барал да го
разбере бидејќи има сериозни финансиски проблеми и болни родители, па врската со Маринела му е премногу значајна и отворен е
таа да му укаже на грешките. Ненадејно, кога се на гости кај негов
пријател, ја напаѓа физички, со боксови и со влечење, со обид да ја
турка кон работ на терасата, при што пријателите едвај успеале да
го оттурнат од неа. После овој настан е постојано вознемирена, има
кошмари и несоница и огромен страв од него, на секое ѕвонење на
телефонот се штрекнува и се плаши дека е тој; успеала да се обрати
на психијатар за да добие медикаментозна терапија за смирување.
Си дала отказ од работа, за да не доаѓа и не прави проблеми таму,
и поголемиот дел од времето го поминува дома со криење додека
да ѝ поминат модринките. Од една страна, не сака да ги оптоварува
семејството и пријателите, сите си имаат семејства и поголеми проблеми, а од друга страна, се срами и се плаши дека ќе ја обвинуваат
дека по вторпат влегува во ваква врска, дури и полоша од претходната. Била во полициска станица, но само да се консултира, се плаши дека, ако го пријави, може да биде пострашно, бидејќи сега веќе
почнал и со закани.
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Студија на случај 2. Приказната на Силвана
Силвана има 28 години, со сопругот е во брак околу 2 години, истакнува дека овој ѝ е втор брак. Поради финасиски тешкотии, еден
период живееле во семејната куќа на нејзините родители, сега живеат во изнајмен стан и успеваат да издржат благодарение на нејзината работа во салон за убавина, а сопругот наоѓа повремени ангажмани. За неговото семејство кажува дека било постојано растурено
и никогаш не се грижеле премногу за него, затоа таа се обидува
да го поддржува и да биде тука за него, бидејќи му е потребна. Во
врската и на почетокот на бракот тој бил премногу добар, внимателен и посветен, со многу комплименти за неа, но откако стапиле
во брак почнал да се опушта и да губи вистински интерес за неа, а
понекогаш знаел да биде и љубоморен. За да не го предизвикува, ја
оставила претходната работа како менаџерка во спортска обложувалница. Кажува дека имаат повремени расправии и несогласувања,
дека може да паднат навреди, а понекогаш работите да избувнат и
повеќе, но смета дека може да се средат ако се посветат еден на
друг. Најмногу сака да има свое семејство и во првиот и во овој брак
се обидувала да остане бремена, и затоа е подготвена да се потруди
и да работи на себе за да ѝ успее бракот, бидејќи најстрашна работа што може да ја замисли е да се разведе по вторпат, тоа е крај за
неа! Родителите, особено мајка ѝ, не го одобруваат сопругот, сметаат дека не е добар за неа, и затоа таа крие од нив дека поднела
пријава за семејно насилство по последниот инцидент кога физички
ја нападнал.
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Студија на случај 3. Приказната на Катерина
Катерина има 60 години и живее со сопругот, со кого е во брак повеќе од 30 години, во куќа наследена од неговите родители. Во бракот имаат два полнолетни сина, кои се оженети и имаат свои семејства. Таа била сурово малтретирана од страна на нејзиниот татко и
целиот живот многу напорно работела и во домот (и околу изградба
и доградба на куќите), но и со дополнителни активности (плетење,
правење зимници и слатко) за да придонесува и кон примарното
семејство и во семејството на својот сопруг, иако никогаш не била
вработена. Моментално е неколку години ангажирана како хигиеничарка во неколку семејства, и тоа што на некој начин е дел од нив и
ја почитуваат, многу ја исполнува. Таа споделува дека од стапувањето во брак е речиси секојдневно изложена на постојана љубомора и
сомнежи од страна на сопругот, навреди дека е ороспија. Но често
и физички ја напаѓал со шлаканици, давење, кубење, а понекогаш и
со удирање боксови, клоцање или удирање со предмети. Споделува
и дека сексуално ја злоупотребувал во текот на целиот брак. При
последниот инцидент, сопругот дошол дома и почнал најпрво да ја
нарекува со погрдни имиња, ѝ нашол замерки околу ручекот и на
крај физички ја нападнал. Со поддршка на нејзината сестра, таа за
првпат пријавила во полициска станица. Не сака да го напушти домот и да се разведе, но не може да издржи повеќе ниту еден ден со
насилство.

291

МОДУЛ 9
Зајакнување
на жените

Студија на случај 4. Приказната на Фиторе
Фиторе има 31 година и е во брак со сопругот околу 4 години, имаат
две малолетни деца на возраст од 1 и 3 години и живеат во куќата
на родителите на сопругот. Таа има завршено средно трговско училиште и работи во маркет повеќе години. Кажува дека е многу посветена на бракот и семејството, постојано е ангажирана околу децата
и домот, но тешко успева да ги исполни очекувањата на сопругот и
неговото семејство. Освен тоа, вели дека тие често знаат да ја навредуваат, сопругот знае и да ја турне и да ѝ удри шлаканица, а сето
ова е нормално во нивното семејство, сите се однесуваат така кон
жена, тоа им е вообичаено. Имала поддршка од примарното семејство и неколкупати заминувала кај нив, но сепак верувала дека може
да се променат работите и останувала посветена на сопругот, што
влијаело постепено да се оддалечи од родителите и сестрите. При
последниот насилен инцидент, кога сопругот ја затворил во тоалет,
одлучува да викне полиција и да пријави, по што е згрижена во засолниште заедно со децата. Додека е во засолниште престанува да
работи и починува нејзината мајка, а таа поради ограничувањата во
засолништето не успеала да биде покрај неа во последните мигови,
што за неа било најболно. Чувствува дека многу изгубила со пријавувањето и одењето во засолниште и се плаши дали ќе успее да се
врати во нормала.
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Материјали за обучувач/ка
Со жени кои се во акутна кризна состојба, советувачките/давателките на
услуга може да ја користат алатката за да идентификуваат области за понатамошно истражување кога клиентката ќе дојде нареден пат или откако
ќе се стабилизира. Со клиентки кои не се во акутна кризна состојба, се
препорачува советувачките заедно со нив да ја разгледуваат/пополнуваат
алатката. Ова истражување на врската и прашањата поврзани со грижата
за себе, може да користат како средства што ќе ѝ помогнат да се здобие со
продлабочено разбирање на нештата со кои се соочува и дека напуштањето или редуцирањето на насилството е само една од одлуките што треба
да ги донесе. Практичарите споделуваат дека алатката е одлична почетна
точка за да ги прашаат жените што ќе им биде од помош во тој момент и
да им дадат потврда дека голем дел од она што тие сега го доживуваат е
слично со искуствата на други жени.
Советувачките/давателките на услуги кои ќе препознаат дека клиентката е
мотивирана да ја одржи/зачува врската треба да се фокусираат да ѝ помогнат да го разбере насилството, да го надмине срамот дека е жртва, и
да идентификува обрасци во врската кои се проблематични за нејзиниот
живот. Основните пристапи се да ја прашате и внимателно и со целосно
присуство да ја ислушате нејзината приказна. Досега може често да ѝ се
случувало да не ѝ веруваат кога сака да каже за насилството, или пак да
го минимизираат. Се става акцент на загриженоста во врска со нејзината
безбедност и се создава атмосфера во која јасно ѝ се дава простор да се
врати на советување, без разлика на тоа што ќе одлучи да прави во овој
момент. Важно е да се запамети дека во овој момент таа можеби нема
да го прифати именувањето на насилството, но ќе го слушне и запамети
за понатаму. Советувачките/давателките на услуги се свесни дека можеби никогаш повеќе нема да ја видат оваа клиентка и нема да дознаат што
одлучила.
Кога се советува жена која е насочена кон одржување/заштита на себе,
советувачката/давателката на услуга треба да ја поддржи свесноста за
опасноста/ризиците со кои таа се соочува во моментот. За оваа цел може
да се искористат алатки за проценка на опасност или за различните тактики на психолошка злоупотреба и да се обезбедат информации и упатувања
до други услуги или институции што обезбедуваат заштита. Пред да се направат упатувањата, советувачките мора да ја земат предвид праксата на
соодветност и брзина на одговор на услугите до кои упатуваат, а најважно
е да изразат верба во клиентката дека таа најдобро знае и дека самата
ќе одлучи како и кога ќе пристапи кон следниот чекор. Исто така, советувачките треба да ги уважат измешаните чувства на клиентката во врска со
нејзиниот партнер и загубите што напуштањето или санкционирањето ќе
ги донесат. Продолжените внатрешни конфликти (за нејзините потреби и
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потребите на партнерот, децата и семејството) и дополнителните тензии
од спротивставувањето на партнерот на нејзините барања да се намали
насилството, може да ги засилат симптомите на траума и стрес. Затоа е
неопходно да се направи проценка, па доколку е потребно, да се направат
соодветни упатувања.
Кога клиентките се насочени кон одржување на донесената одлука, интервенциите треба да го поддржуваат разработувањето и контролирањето на
чувствата, и да го потпомогнат градењето на вештини. Групите за поддршка
се често одличен начин за споделување на успехот, но и на тешкотиите
при спроведувањето на животни промени. Ова е често многу потешко отколку што жените замислувале дека ќе биде пред да ја направат промената. Многу жени ќе бидат разочарани од некои пријатели или членови на
семејството кои не сакаат да ја слушнат нивната приказна за насилството
или нема да сакаат да бидат дел од нивната иднина. Едно ново прашање
кое ќе се појави за многу жени кои ги напуштиле своите насилни партнери
е како да изберат нов партнер кој нема нема да биде насилен.
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ПРЕД/ПОСТ ТЕСТ
На почетокот и на крајот на обуката на учесниците им се делат испечатени
примероци од тестот. Секој од учесниците го пополнува тестот индивидуално и анонимно. При делењето на пред-тестот, на почетокот на обукат, нагласете им на учесниците дека е во ред да не ги знаат одговорите на прашањата
кои ги содржи, како и дека сите прашања кои се содржани во него ќе бидат
разјаснети во текот на сесиите.
Откако учесниците ќе завршат со одговарање на прашањата, соберете ги
примероците.

1.

Заокружете ја дефиницијата која најдобро го опишува родот:
А) Физичките карактеристики на поединецот (репродуктивен систем,
хромозоми, хормони);
Б) Општествено конструирани улоги, однесувања, активности и
атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и
за мажите;
В) Претставува поделба на луѓето на мажи или на жени согласно
нивниот изглед и карактеристики.

2.

Заокружете ја дефиницијата која најдобро го опишува терминот
„родово засновано насилство“:
А) Малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно
повредување и друго;
Б) Сексуално насилство, сексуално вознемирување, силување и
други форми на насилство кои се поврзани со сексуалноста;
В) Насилство насочено против жената затоа што е жена или коешто
несразмерно ја погодува.

3.

Заокружете ги тврдењата со кои се согласувате:
А) Родово заснованото насилство е предизвикано од злоупотреба
на супстанции како алкохол и дрога;
Б) Родово заснованото насилство се случува поради родовите
нееднаквости и нееднаквата моќ на мажите и жените во
општеството;
В) Насилството е неизбежно и до додредена мера е нормално во
партнерските односи;
Г) Голем број од жените се жртви на родово засновано насилство во
семејството и средината;
Д) Родово заснованото насилство се случува во посиромашните
средини.
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4.

Што подразбирате под поимот криза?
А) Период на психолошка нерамнотежа, искусена како резултат
на опасен настан или ситуација што претставува значаен проблем
што не може да се поправи со употреба на познатите стратегии за
справување;
Б) Моментална психолошка нерамнотежа заради чувсто на
неможност за справување со проблемот;
В) Состојба на вознемиреност, искусена како резултат на опасен
настан што не може да се поправи со употреба на познатите
стратегии за справување.

5.

Кои се највпечатливи реакции на луѓе во криза? (наведете ги
сите на кои што можете да се сетите)

6.

Какви интервенции Ви се познати за постапување со жртви во
криза? (наведете ги сите на кои што можете да се сетите)

7.

Кои последици може да ги имаат лицата кои се соочиле со
трауматски настан? (заокружете ги сите точни одговори)
А) Посттрауматско стресно растројство;
Б) Акутна реакција на стрес;
В) Патолошко тагување;
Г) Нарушувања на расположението;
Д) Анксиозни нарушувања;
Ѓ) Употреба на супстанции;
Е) Антисоцијално растројство на личноста;
Ж) Последици врз физичкото здравје.
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8.

Кои пристапи се користат при третман на траума?
(наведете ги сите на кои што можете да се сетите)

9.

Зошто е значајна раната интервенција?
А) Да се намали акутниот стрес или да се постигне секундарна
превенција за да се избегне последователното посттрауматско
стресно растројство (ПТСР);
Б) Заради развивање стратегии за намалување на негативните
психолошки ефекти од траума;
В) Заради намалување на вознемиреноста преку различни техники,
вклучително и вештини за правилно дишење или релаксација или
зборување за себе.

Кои се секундарните состојби по трауматското искуство?

10. (заокружете ги сите точни одговори)
А) Коморбидитет;
Б) Депресија;
В) Анксиозни нарушувања;
Г) Панични напади;

Д) Употреба на психоактивни супстанции;
Ѓ) Дисоцијација.

Дефинирањето на доверливоста и обврските кои произлегуваат
11. за услугите, односно за професионалците
кои ги даваат услугите, е уредена со:
А) Информирана согласност и согласност за споделување на
информации;
Б) Закон за заштита на лични податоци;
В) Закон за социјална заштита;
Г) Политики и процедури за доверливост;
Д) Етички кодекс на психолози;
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12. Писмена согласност треба да се добие пред:
А) Спроведување на каква било проценка, вклучувајќи ги и оние
поврзани со ризикот, менталното или физичкото здравје и секој
друг вид анализа;
Б) Обезбедување на самите услуги, вклучително и советување; но
В) Собирање и задржување на лични информации;
Г) Пристапување до информации од други извори.

Која од следните ситуации е исклучок на принципот на

13. доверливост:

А) Кога се бара извештај од трети страни или постои законска
обврска за откривање информации;
Б) Кога постои јасен или потенцијален ризик, или загриженост за
дете или деца;
В) Кога постои јасен или потенцијален ризик од повреда на
клиентката;
Г) Кога постои јасен или потенцијален ризик од повреда на некои
други поединци.

14. Парафразирање значи:
А) Повторување на зборовите и фразите кои ги користи жртвата/
клиентката;
Б) Дека се обидувате да разберете во што поголем степен, што
чувствува жртвата;
В) Дека советувачката концизно повторува неколку од главните
моменти од разговорот на клиентката;
Г) Користење на позитивни фрази и изјави за да помогнат во
справување со негативните мисли и да се поттикнат позитивни
промени.

15. Асертивната комуникација подразбира дека:
А) Ги искажувате своите чувства и потреби на сметка на другите;
Б) Вие сте искрени и директни;
В) Способност да се каже „не“;
Г) Лични односи меѓу лицата кои живеат во заедничко домаќинство.

16. „Насилство од интимен партнер“ е:
А) Oднесување на сегашен или поранешен сопружник или партнер
што предизвикува физичко, сексуално, психичко или економско
насилство;
Б) Однесување на сегашен, поранешен или иден сопружник или
партнер што предизвикува каков било вид на насилство;
В) Однесување на сегашен или поранешен сопружник или партнер
што предизвикува каков било вид на насилство.
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Поимот жена во смисла на Законот за спречување и заштита од

17. насилство врз жени и семејно насилство:

А) Не ги вклучува девојчињата на возраст под 18 години;
Б) Ги вклучува девојчињата на возраст под 18 години;
В) Ги вклучува постарите малолетнички односно девојчињата на
возраст од 16 до 18 години.

Полициски службеник секогаш кога има пријава за родовозасновано насилство врз жени и семејно насилство, а заради
отстранување на непосредна и сериозна опасност по животот
18. и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членови на
нејзиното семејство е должен да излезе на местото на настанот
и да изготви полициски извештај. Кога?
А) Веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата на
настанот;
Б) Веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од интервенцијата на
настанот;
В) Најдоцна во рок од 48 часа.

Полицискиот службеник по барање на жртвата ја придружува
во живеалиштето на жртвата да ги земе личните работи
19. кои се неопходни за секојдневниот живот, а доколку тоа е
оневозможено од страна на сторителот или други лица кои
живеат во истото живеалиште. Под кои услови?
А) Во соработка со надлежен јавен обвинител и издадена наредба
од судот ги зема личните работи на жртвата;
Б) Во тим составен од тројца полицајци и двајца полнолетни
сведоци, ги зема личните работи на жртвата;
В) Во соработка со судија на претходна постапка и издадена
наредба од судот ги зема личните работи на жртвата.

Центарот за социјална работа постапката ја започнува по

20. (заокружете ги сите точни одговори):

А) Добиено сознание дека е сторено родово-засновано насилство
врз жена или семејно насилство;
Б) Добиено сознание дека е сторено насилство;
В) По службена должност;
Г) По барање на жртвата;
Д) По пријава од граѓанин;
Ѓ) По пријава од службено лице;
Е) По пријава од институција;
Ж) По пријава од Здружение;
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21. Што претставува дискриминацијата?
А) Нееднаков третман;
Б) Разликување, исклучување, ограничување што се заснова на
дискриминаторска основа;
В) Фаворизирање на лице кое е во блиски лични или роднински
односи со некого.

22. Што претставува индиректната дискриминација?
А) Кога преку навидум неутрални прописи, одредби, критериуми,
програми или практики, се става некое лице или група во
понеповолна положба врз дискриминаторска основа во споредба
со други лица;
Б) Кога одредено лице му кажува непоредно на друго лице да
изврши дискриминација преку давање на насоки и инструкции
за вршење на дискриминацијата со цел исклучување или
неовозможување пристап некому на дискриминаторска основа;
В) Несакано постапување кон лице или група лица врз
дискриминаторски основи што има за цел или последица, повреда
на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска,
понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика.

Каде се пријавува дискриминацијата?

23. (Заокружете ги одговорите што ги сметате за точни)
А) Комисија за спречување и заштита од дискриминација;
Б) Народен правобранител;
В) Тужба во суд.

24. Услугата советување опфаќа:
А) Психо-социјална поддршка, советување и третман на жени жртви
на родово-засновано насилство, деца жртви на родово-засновано
насилство и жртвите на семејно насилство;
Б) Упатување, советување, психолошка поддршка и материјална
помош на жени жртви на родово-засновано насилство, деца жртви
на родово-засновано насилство и жртвите на семејно насилство;
В) Правно советување, сместување и хуманитарна помош на жени
жртви на родово-засновано насилство, деца жртви на родовозасновано насилство и жртвите на семејно насилство.
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Услугата за привремен престој обезбедува згрижување во
центар за привремен престој кога постои сознание за реална
25. закана по животот и здравјето на жртвата или во отсуство на
други ресурси за згрижување на следниве категории лица
(заокружете ги сите точни одговори):
А) Жени жртви на родово-засновано насилство;
Б) Жени жртви на семејно насилство и нивните деца;
В) Жени жртви на сексуално насилство;
Г) Жени жртви на силување;
Д) Жртви на трговија со луѓе;
Ѓ) Жртви на насилство поради сексуална ориентација и родов
идентитет;
Е) Сите наведени одговори се точни, освен одговорот под Ѓ.

26. Секундарна правна помош дават адвокати во постапка пред:
А) Полиција, јавно обвинителство и суд;
Б) Суд, државен орган, Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Северна Македонија, Фондот за здравствено
осигурување на Северна Македонија и лица кои вршат јавни
овластувања согласно одредбите од Законот за бесплатна правна
помош;
В) Секундарна правна помош дават адвокати во постапка пред суд,
државен орган, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување
на Северна Македонија, Фондот за здравствено осигурување на
Северна Македонија и лица кои вршат јавни овластувања согласно
одредбите од Законот за спречување и заштита од насилство врз
жени и семејно насилство.

Секундарна правна помош, согласно Законот за бесплатна

27. правна помош, се одобрува:

А) За застапување во постапки за развод на брак и доверување деца;
Б) За застапување во постапки за развод на брак, доверување деца и
барање издршка од сторителот на насилството;
В) За застапување во сите степени во граѓански судски постапки,
управни постапки и управни спорови.
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Право да поднесе барање за секундарна правна помош има

28. (заокружете ги сите точни одговори):

А) Лице државјанин на Република Северна Македонија со постојано
живеалиште во Република Северна Македонија;
Б) Лице државјанин на Република Северна Македонија со постојано
живеалиште, регистрирано или нерегистрирано привремено
престојувалиште во Република Северна Македонија или лице без
државјанство;
В) Странски државјанин со дозвола за привремен или постојан
престој во Република Северна Македонија или лице без
државјанство кое законски престојува во Република Северна
Македонија;
Г) Лице кое има право на правна помош обезбедена од Република
Северна Македонија согласно меѓународните договори
ратификувани во согласност со Уставот на Република Северна
Македонија;
Д) Баратели на правото на азил.

29. Зајакнувањето значи:
А) Преземање на лична одговорност за негативната ситуација;
Б) Зголемување на свесноста за динамиките на моќ кои
фукнционираат во животниот контекст, и развивање на вештини и
капацитет за стекнување разумна контрола врз сопстветниот живот;
В) Афирмирање на правото на жртвите на сопствени мисли, чувства,
потреби и нивната способност самостојно да прават избори;
Г) Жртвите се беспомошни и слаби, а специјализираните услуги
се дизајнирани да им помогнат во излегување од кругот на
насилството.

Во која фаза жените го минимизираат и оправдуваат
насилството, превземаат вина, ги толерираат лошите аспекти
30. поради она што е добро во врската и не се согласуваат да
пријават?
А) Преконтемплација (посветена на врската);/)
Б) Контемплација (посветена, но преиспитува);но
В) Подготвување (размислува за промена).

Во која фаза жените бараат совети, помош и поддршка од
другите, стравуваат од одмазда и се амбивалентни во однос на
31. губење на интимност, дом, приход и соништа и го препознаваат
насилството и своите потреби?
А) Контемплација (посветена, но преиспитува);
Б) Подготвување (размислува за промена);
В) Делување/акција (се ослободува).
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Ф О Р М У Л А Р З А Е В А Л У А Ц И ЈА
За секој исказ заокружувате од 1 до 7, зависно колку се согласувате со него.

1. Генерално, работилницата беше:
(1 – Воопшто не; 7 – Многу)
Јасна и разбирлива		
Корисна		
Согласно моите потреби		
Интересна		

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Коментар:

2. Содржината на работилницата беше:
(1 – Воопшто не; 7 – Многу)
Сеопфатна						
Практична						
Корисна						

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Коментар:

3. Користените методи (презентации, вежби, дискусии) беа:
(1 – Воопшто не; 7 – Многу)
Сеопфатни						
1 2 3 4 5 6 7
Практични		
		
1 2 3 4 5 6 7
Корисни			
		
1 2 3 4 5 6 7
Коментар:
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4. Обучувачката беше:
(1 – Воопшто не; 7 – Многу)
Јасна и разбирлива 		
Професионална		
Соработлива 		
Согласно потребите		

1 2 3 4 5 6 7
		

1 2 3 4 5 6 7

		

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Коментар:

5. Дополнителни коментари, забелешки и сугестии:
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