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Ризик фактори за зголемување на 

семејното насилство
• Вонредна состојба со владини мерки и препораки за 

ограничено движење: полициски час за работни 

денови 16.00 – 05.00 и целосна забрана за движење 

во текот на викендот на територија на целата држава 

(петок од 16:00 часот до 05:00 часот во понеделник). 

Дополнително ограничување на движењето на лицата 

постари од 67 години (секој работен ден од 10:00 до 

12:00 часот) и деца до 18 години (секој работен ден од 

13:00 до 15:00 часот). 

• Интензивни препораки за останување дома на сите 

граѓани; 



Ризик фактори за зголемување на 

семејното насилство
• Затворени се сите кафулиња, кафеани, ресторани,  

трговски центри, спортски обложувалници итн. освен 

аптеките и супермаркетите. Нема никакви културни и 

спортски настани, ниту било кој облик на 

социјализирање освен со семејството; 

• Голем број граѓани  се под притисок дека ќе го загубат 

работното место по завршување на вонредната 

состојба и прекинување на важењето на владините 

мерки; 



Ризик фактори за зголемување на 

семејното насилство
• Децата (учениците) од сите возрасти не одат на 

училиште и во градинки, и сите се во домот. Не смеат 

да излегуваат надвор и да играат на детските 

игралиште, ниту да се групираат со други деца; 

• Луѓето кои работат во клучните институции како 

здравствени установи и полициски станици, 

поминуваат многу часови надвор од домот со што се 

отежнува организирањето и поделбата на домашните 

обврски и грижата за децата. Стресот од можното 

заразување е поголем и влијае на секојдневното 

функционирање; 



Ризик фактори за зголемување на 

семејното насилство
• Товарот на грижа обично паѓа врз жените - не само за 

децата, туку и за постарите членови на семејството. 
Со тоа жените се повторно во поголем ризик да се 
разболат, и дополнително да го жртвуваат своето 
време на овие обврски како и на секојдневните 
обврски во домаќинството, наспроти професионални и 
кариерни обврски;

• Една од мерките на владата се состои од одложување 
на издавањето на упатните акти за издржување казна 
затвор до 3 години, што овозможува сторителите кои 
се правосилно осудени да бидат на слобода до 
септември 2020 . 



Сите овие фактори влијаат на интензивно зголемување 

на стресот кај граѓаните, фрустрации, страв и силна 

загриженост за иднината, кои се тригери за агресивно 

однесување, изливи на нервоза, зголемена потреба за 

контрола и изразување моќ, насилно решавање на 

конфликтите и зголемена примена на насилство. Ова 

директно ги става во ризик жените и децата кои се 

приморани да останат во домовите со стoрителите на 

насилство, да живеат во зголемен ризик од насилство и 

животно загрозувачка средина.



Дополнителни ризик фактори за пријава на 

насилство

• Поради физичкото присуство на насилниците, жените 

не се во можност да се јават на линиите за помош и 

поддршка, или да го пријават насилство;

• Mногу жени се плашат да побараат здравствена грижа 

и медицинска помош поради опасноста од зараза со 

коронавирус;

• Mногу жени не сакаат да ја напуштат насилната 

средина и да бидат сместени во кризни и шелтер 

центри поради страв од зараза со коронавирус; 



Дополнителни ризик фактори за пријава на 

насилство

• Жените се плашат да побегнат од насилството поради 

високите казни за движење во полициски час;

• Жените се плашат да пријават насилство и да го 

напуштат домот, поради стравот од губење на 

работното место (доколку се вработени) по 

прекинувањето на важност на владините мерки, или 

доколку се невработени се јавува стравот од малата 

можност за вработување и постигнување на 

економска независнот по завршување на вонредната 

состојба поради очекуваната економска криза. 



Предлог активности

Можности за информирање на жртвите на локално ниво

Општината 

• Веб страни и ФБ профили на општините- Насоките за 
пријавување насилство и барање помош и поддршка да се 
објават на веб-страницата и ФБ профилот на секоја 
општина. Ова вклучува броеви од: 

полиција 192, 

локалната полициска станица, 

локалниот центар за социјална работа, 

граѓанска организација 

Известувањето на Министерството за внатрешни работи 
дека жртвите на семејно насилство можат да го напуштат 
домот и за време на полициски час, и да пријават или да 
побараат помош за настанатите повреди во здравствена 
установа, да биде објавена на страната и профилот на 
секоја општина. 



Предлог активности

Можности за информирање на жртвите на локално ниво

• Информација дека сите кои работат на терен 

(здравствените работници, матичните лекари, 

граѓански организации, полициски службеници, Црвен 

крст итн.) треба ИТНО да пријават семејно насилство 

во надлежната полициска станица и/или центарот за 

социјални работи доколку увидат дека тоа се случува. 

• Апел до  граѓаните кои имаат сознанија дека постои 

загрозување на нечие здравје и живот, истото да го 

пријават, особено укажувајќи на ограничените 

можности на самите жртви да го направат истото и да 

сакаат; 



Предлог активности

Можности за информирање на жртвите на локално ниво

Остварување на соработка со локалните медиуми: 

Локалните телевизии, како и другите видови на 

медиуми редовно да ги објавуваат броевите за 

пријавување и помош при семејно насилство и 

насилство врз деца, за сите градови каде што има 

сервиси и Центри за социјална работа со потсетување 

за зголемен ризик од насилство врз жени и деца во 

услови на оваа криза. Локалните медиуми пожелно е да 

ги објавуваат сите погоре наведени информации. 



Предлог активности

Можности за информирање на жртвите на локално ниво

Други начини за дистрибуирање на информациите

• Фармацевтите и вработените во маркетите да 
располагаат со информации за пријавување 
насилство (броеви, маилови, сервиси) кои може да ги 
споделат со жртвите доколку се сами. 

• Изработка на плакати, стикери, флаери со броеви и 
насоки за пријавување на насилство кои би се 
дистрибуирале во маркети и аптеки на видно место, 
како и на семафори, бандери, автобуски постојки;

• Дистрибуирање на флаерите со броеви и насоки за 
пријавување преку делење на пакети со храна и 
хигиена;



Предлог активности

Поддршка на жртви на семејно насилство

• Општината да алоцира стредства за еднократна помош за 
жртви на семејно насилство особено ако веќе ја напуштиле 
насилната средина и функционираат како еднородителско 
семејство;

• Општината заедно со Центарот за социјална работа да 
идентификуваат потенцијални жртви на семејно насилство 
и да обезбедат помош и поддршка;

• Поддршка на локалните женски организации и организации 
кои работат на оваа проблематика за воспоставување на 
сервиси за помош и поддршка на жртви на семејно 
насилство (оваа мерка е неопходна и по завршување на 
кризата, особено затоа што очекувано е бројот на пријави 
драстично да се зголеми по завршување на вонредната 
состојба и прекинување на полицискиот час). 


