
 

 

 
 

Оваa публикација  е подготвена со поддршка на Европска Унија во рамки на проектот  “Родители не се 
разведуваат” 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на авторите од  Поврзани и на никој начин 

не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европска Унија  и на проектот  Стратешки 

партнерства за развивање на социјална агенда за промени  “Препознај, почитувај и остварувај права.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа од спроведеното истражување за однесувањето на 

родителите при развод и препознавањето на индикаторите на 

родителското отуѓување од страна на возрасни кои 

професионално посредно или непосредно ра ботат со деца 
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РЕЗИМЕ 
 

Разводот на бракот е стресно искуство и за децата и за родителите и предизвикува 
интензивни емоционални реакции. Некои родители и покрај интензивните емоционални 
реакции имаат капацитет и наоѓаат начин на детето да му ја обезбедат потребната 
поддршка. За жал, дел од родителите и сами тешко се соочуваат со разводот и не 
преземаат одговорност за односот со детето и бившиот партнер. Можеме да го разбереме, 
можеме и да сочувствуваме со партнерот кој е повреден, дури и да разбереме дека сака да 
се одмазди, или со партнерот , кој е преплавен со анксиозност поради стравот од губиток 
на детето, или со оној кој ќе направи се да го избрише и заборави делот кога бил во брак, 
но вклучувањето и користењето на децата е неприфатливо.  
Односот на склучени бракови и разводи последните четири години во Македонија:  
2015 = 6,4         2016 = 6,6          2017 = 6,9          2018 = 8,3 
Овие податоци не се целосни, има се повеќе неформални бракови со деца кои минуваат 
низ процес на сепарација, има сепарирани семејства кои од различни причини не го 
прекинуваат бракот формално. 
Нашите податоци говорат дека секоја година се зголемува бројот на интервенции од 
страна на центрите за социјалана работа во семејства во развод: 
2016 = 1436; 2017=1458 2018= 1482 
Се зголемува и бројот на родители што се обраќаат до МТСП и Правобранителот  со 
поплаки, преставки и барања, а  се однесуваат на манипулација со децата од страна на 
другиот родител: 



 

 

 
 

Оваa публикација  е подготвена со поддршка на Европска Унија во рамки на проектот  “Родители не се 
разведуваат” 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на авторите од  Поврзани и на никој начин 

не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европска Унија  и на проектот  Стратешки 

партнерства за развивање на социјална агенда за промени  “Препознај, почитувај и остварувај права.” 

 
 

2017 = 78; 2018 = 81 
Во Македонија сеуште доминираат високо-конликтни разводи кои директно го загрозуваат 
менталното здравје на детето. За жал поддршката што ја добиваат децата кои поминуваат 
низ развод во нивното семејство не е доволна нити во однос на стручноста, ниту во 
обликот и обемот. 
Многиумина зборуваат за најдобриот интерес на детето – родителите, психолозите, 
социјалните работници, адвокатите, судиите.... Меѓутоа многумина различно го сваќаат 
најдобриот интерес на детето. Понекогаш се чини дека родителите се кријат зад поимот 
најдобар интерес на детето како би ги оствариле сопствените интереси, свесно или 
несвесно. Најдобар интерес на детето вклучува остварување на неговите права и 
задоволување на неговите интереси. Да се препознае најдобриот интерес на детето 
потребни се многу информации, соработка, стручност и вештина.  
Во контекст на развод на родителите (со исклучок ако родителот го загрозува здравјето, 
сигурноста и животот на детето) најдобриот интерес на детето се остварува низ 
достапноста на двата родители, активното поттикнување од страна на двата родители 
детето да има слободен однос со другиот родител, заштита на детето од развојно 
несоодветни информации, соработка на родителите околу важните аспекти од животот на 
детето. 
 
 

 

 

ОПШТ ПРЕГЛЕД 

Во услови кога се смета дека во развиениот свет секој трет брак е разведен, не е чудно што 
најчести судски спорови во цела Европа, се споровите поврзани со кршење на правата при 
развод. Овој проблем не ја заобиколува нашата држава. Чести се недоразбирањата во 
однос на родителските права и одговорности. Последиците по децата се штетни и причина 
за многу физички и бихевиорални симптоми. Понекогаш, начините на инволвирање се  
патолошки и насилни, со манипулирање и злоупотреба  од страна на родителите.  
Ако разводите мора да се случуваат, за детскиот раст и развој пресудна е поддршката од 
родителите, говорат бројни истражувања. Не е страшно да не успее бракот, страшно и 
погубно за децата е родителско отуѓување за време и по разводот, но пошироката јавност 
не е доволно запозната со овој синдром, кој директно ги загрозува правата на децата, но и 
правата на родителите: право на детето да живее со родителите, право на детето на лични 
контакти со родителот со кој не живее, родителското право.  
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Ова истражување е добра можност за: 
1.Родителското отуѓување да го прикажеме како семејно насилство и да го демаскираме 
како проблем и бариера за градење одговорно родителсто при развод; 
2.Заедничкото функционално родителство да го поддржиме како здрав начин за 
справување со развод во семејството, преку поттикнување иницијативи за зајакнување на 
институциите, семејствата и индивидуите (деца и возрасни), со цел креирање услови за 
помасовно реализирање на ваквото родителствување.  
 Сакаме да покажеме дека  родителството е доживотно и не смее да се загрози или 
прекине со прекин на бракот. Истражувањето ќе ги поттикне засегнатите возрасни (лично, 
професионално, или едноставно човечки) да се воздржат од игнорирање, парцијални 
перцепции и коалиции при развод, и да придонесат за креирање политики и стратегии кои 
ќе градат алијанси во најдобар интерес на децата. Возрасните во едно општество кое се 
стреми да стане инклузивно, се одговорни и модел за најмладите членови на тоа 
општество.Тие,  јасно треба да ги согледаат и поддржат придобивките од заедничкото 
функционално родителство, секогаш кога тоа може да се изгради, во најдобар интерес на 
децата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЈА 
 
 

Методологијата на собирање на потребните информации се: 
- Деск истражување за природата на родителското отуѓување при развод,   

последиците по менталното здравје на детето, стратегиите на родителско отуѓување 
што ги користат родителите,  родителското отуѓување – вид на емоционално 
злоставување. Исто така со ова истражување се доби појасна слика за состојбата во 
Македонија во однос на фреквенцијата на разводите, на интервенциите од страна 
на Центрите за социјална работа по основ на видувања и комуникација со детето,  
фреквенција  на пријави по основ на родитеско отуѓување. 
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- Теренско истражување – изготвена е и спроведена анкета на вкупно 147 испитаници 
од три града во Северна Македонија: Скопје, Куманово и Битола. Испитаниците се 
вработени во МВР, центри за социјална работа и основни и средни училишта. 
Анкетата се состои од два дела. Едниот се однесува на капацитетот на возрасните 
кои се бават со деца директно или посредно да препознаат родителско отуѓување 
секако со цел да преземат соодветни интервенции за заштита на детето. Од другиот 
дел од анкетата дознаваме за застапеноста на висококонфликни и 
дисфункционални разводи. 

 
 

ДЕСК ИСТРАЖУВАЊЕ 
 

Секое дете има право да ја изрази својата воља, желба и своето мислење поврзано со се 
она што се однесува на него, без оглед на неговата возраст. Меѓутоа ова право да биде 
насочено кон бенефит за и во функција на детето ние треба пред се темелно и длабински 
да го разбереме. Во спротивно може да дојде до злоупотрева на чл. 12 од Конвенцијата за 
права на децата. 
(http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/konvencija%20celosna.pdf) Важно е да 
знаеме дека правото не значи и обврска. Детето има право да не ја изрази својата воља, 
желба и секако неговата воља и желба најдобро е да се проценува од страна на стручно 
лице. На секое дете најтешко прашање му е – дали сака да живее кај мама или тато и не е 
во најдобар интерес на детето. 
 
Децата имаат право на свои желби, имаат право да ги покажат, но возрасните ги носат 

конечните одлуки. Децата на разведени родители скоро секогаш сакаат едно, а тоа е 

нивните родители да се смират и повторно да бидат семејство. Дури и кога релациите меѓу 

родителите се значајно нарушени, дури и ако имало насилство во семејството, скоро сите 

деца имаат длабока желба родителите да бидат заедно. 

Според податоците од Заводот за статистика 
(http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=11)  соодносот меѓу склучени бракови 
и разводи последните четири години во Македонија:  
2015 = 6,4         2016 = 6,6          2017 = 6,9          2018 = 8,3 
 
Овие податоци не се целосни, има се повеќе неформални бракови со деца кои минуваат 
низ процес на сепарација, има сепарирани семејства кои од различни причини не го 
прекинуваат бракот формално. 

http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/konvencija%20celosna.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=11
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Податоците говорат дека секоја година се зголемува бројот на интервенции од страна на 
центрите за социјалана работа во семејства во развод: 
2016 = 1436; 2017=1458 2018= 1482 (Завод за Социјални дејности) 
Се зголемува и бројот на родители што се обраќаат до МТСП и Правобранителот  со 
поплаки преставки и барања, а  се однесуваат на манипулација со децата од страна на 
другиот родител: 
2017 = 78; 2018 = 81 (http://www.ncdsv.org/images/VAWnet_PAS_Meier_1-2009.pdf), 
http://majkaidete.mk/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B
0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0/ 
 
При подготовка на ова истражување користена е стручна литература: 
Psychology, 30, 866–874. doi:10.1037/fam0000232Harman, J. J., Kruk, E., & Hines, D. A. (2018) – 
за начините на однесување карактеристични за родителското отуѓување; 
Bernet, W., Gregory, N., Reay, K. M., & Rohner, R. P. (2018) – за менувањето на перцепцијата 
на децата кон другиот родител (добро спрема лошо) карактеристично за деца,  жртви на 
родителско отуѓување; 
Baker, A. J. L. (2005) – ефекти на долг рок од родителско отуѓување кај возрасни деца. 
Според низа истражувања во светот најчести стратегии на отуѓување кои ги користат 
родителите се: 

- Претерано попуштање и угодување на детето; 
- Пренагласување на пропустите на другиот родител; 
- Претерано вмешување во односот на детето со другиот родител; 
- Попречување на контактите на детето со другиот родител; 
- Покажување непријатни и негативни емоции кога детето остварува контакт со 

другиот родител; 
- Двојни пораки; 
- Негативни коментари на другиот родител; 
- Лажни обвинувања за злоставување; 
- Пасивна дозвола на другите членови од семејството или пријатели да го отуѓуваат 

детето; 
- Споделување на несоодветни информации со детето; 
- Замена на улоги дете - родител; 
- Замена на биолошкиот родител со новиот партнер; 
- Охрабрување на лутината на детето кон другиот родител 
- Ограничување на комуникацијата со другиот родител 

http://www.ncdsv.org/images/VAWnet_PAS_Meier_1-2009.pdf
http://majkaidete.mk/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0/
http://majkaidete.mk/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0/
http://majkaidete.mk/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0/
http://majkaidete.mk/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0/
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 Овие карактеристики ни помогнаа во составување на прашалникот да направиме 

дистинкција меѓу родителско отуѓување и однесување во функција на справување со загуба 

– развод. 

Истражувањата наназад 50 години, доследно покажуваат дека децата во високо 

конфликтни разводи често се емоционално занемарени бидејќи родителите се окупирани 

со сопствените финансиски, емоционални, социјални и други потреби. (Areen, 1970; Jones и 

сораб., 2012) Деца, чии родители се во високо-конфликтен развод, имаат еднакви 

тешкотии како и децата кои се жртви на телесно злоставување и занемарување (Kelly, 

2000). Ова истражување ни беше важно да го составиме вториот дел од прашалникот, а кој 

се однесува на состојбата на децата при развод во Северна Македонија. 

 

   

 

ТЕРЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

За теренското истражување беше изготвен прашалник составен од два дела.  

Едниот дел од прашалникот се однесуваше на родителското отуѓување, односно ја мери 

сензибилноста на возрасните да ја препознаат оваа состојба и да направат разлика од 

однесувања кои се последица од справување со загуба, односно со разводот во 

семејството. Особено е значајно возрасните кои имаат професионално контакт или работат 

со деца да имаат развиена вештина да препознаат постоење на родителско Ротуѓување со 

цел да преземат активности и интервенции за поддршка на детето. одителското отуѓување 

е најтежок вид на емоционално злоставување и злоупотреба на децата со последици на 

краток, но и на долг рок. 

Вториот дел од прашалникот се однесува на состојбата на децата во семејства во развод 

мерејќи го нивото на конфликти во овие семејства.  

Прашалникот беше спроведен во три града во Северна Македонија, Скопје, Битола и 

Куманово на припадници на МВР (честопати се случува полиција да интервенира во 

високо-конфликтни разводи, а конфликтите најчесто се поврзани со децата), во центрите за 
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социјална работа (социјалните работници се непосредно вклучени во работа со семејства 

во развод) и меѓу професори од средни училишта (наставниците и професорите се во 

постојан контакт, комуникација со ученици, имаат важна улога во нивниот живот, но имаат 

и одговорност да им бидат сериозна поддршка кога децата се соочуваат со најразновидни 

предизвици). 

Во истражувањето беа вклучени вкупно 147 испитаници од МВР, центрите за социјална 

работа и училиштата. 

Прво ќе ги коментираме резултатите добиени од прашалникот кој го мери нивотои 

природата на конфликтите при развод. 

Испитаниците требаше да одговорат, водејќи се од личното и професионално искуство, кои 

од понудените однесувања се присутни при развод и колку често. 

Беа понудени конфликтни и позитивни однесувања. 

КОНФЛИКТНИ ОДНЕСУВАЊА:  
• ОТСУСТВО НА КОМУНИКАЦИЈА,  
•  ВЕРБАЛНА АГРЕСИЈА,  
• ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО,  
• ОБВИНУВАЊЕ ЗА ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ДЕТЕТО ОД СТРАНА НА 

ЕДНИОТ РОДИТЕЛ, 
•  НЕ СЕ ПОЧИТУВААТ ПРАВИЛАТА ЗА ВИДУВАЊЕ СО ДЕТЕТО 

 
 
ПОЗИТИВНИ ОДНЕСУВАЊА: 

• ОДЛУКИТЕ ПОВРЗАНИ СО ДЕТЕТО СЕ ВО НЕГОВ НАЈДОБАР ИНТЕРЕС, 
• ОДЛУКИТЕ ГИ НОСАТ ДВАТА РОДИТЕЛА ПРЕКУ СОРАБОТКА И ДОГОВАРАЊЕ, 
• ЈАКНЕЊЕ НА РОДИТЕЛСКИОТ СОЈУЗ ПО РАЗВОДОТ/СЕПАРАЦИЈАТА ВО НАЈДОБАР 

ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО 
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Според добиените одговори    47% од испитаниците сметаат дека разводите се честопати 

конфликтни, 13% дека тоа е секогаш. Односно 60% се изјасниле дека според нив 

разводите се секогаш или често конфликтни. Ако на овој процент ги додадеме и 35% 

испитаници кои сметаат дека разводите се понекогаш конфликтни добиваме 

загрижувачка бројка на конфликтни разводи, што од друга страна многу говори за 

состојбата на децата во семејства со развод. 

Од друга страна позитивните однесувања на родителите, односно однесувања во 

најдобар интерес на нивните деца присутни се 15% секогаш  и 25% често. Најголем 

процент, 54% се изјасниле дека гледаат позитивно однесување само понекогаш. 

Присуство на различни видови конфликтни однесувања: 
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Добиените резултати водат кон заклучокот дека во работата со родителите фокусот треба 

да се стави на подобрување на нивната меѓусебна комуникација. 
 
Начинот на кој родителите ги решаваат нивните конфликти е еден од главните фактори 

на подоцнежното адаптирање на детето. 

Хроничните и нерешени конфликти меѓу родителите се причина за изразена 

емоционална несигурност кај детето. 
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Емоционална напнатост и конфликтите во семејството пред и по разводот се фактори со 

кои со многу поголема веројатност  се предвидуваат предизвиците на адаптацијата на 

детето  отколку со самиот развод. 

   
 
Присуство на различни видови позитивни однесувања: 
 

 
 
Позитивните однесувања се застапени помалку, при работа со родителите фокусот треба 

да се стави на меѓусебната соработка и договарање. 
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Мал број родители го прифаќаат прекинот на партнерската врска како нешто што се 

однесува само на нив двајца, а притоа развиваат вештини на конструктивно заедништво.  

Во високо конфликтни разводи се случува детето со тек на време да научи како да ги 

задоволи и двата родители посебно. Им зборува она што сакаат да го чујат, го критизира 

оној родител кој не е присутен. Целата енергија на детето се троши во конфликтот меѓу 

родителите.  
 
Градење родителски сојуз преку соработка, отворена комуникација, заеднички одлуки 

поврзани со детето е исклучително важно.  
 
Вториот прашалник се однесува на родителско отуѓување. 
 
Со овој прашалник сакавме да видиме каква е сензибилноста на ниво на препознавање на 

родителско отуѓување за време и по развод. Резултатите укажуваат дека потребни се 

програми за едукација на оваа тема за вработените во опфатените институции. 

РОДИТЕЛСКОТО ОТУЃУВАЊЕ се поврзува со високо-конфликтни разводи и е едно од 

најтоксичните однесувања и најчесто од страна на родителот на кого е доверено детето.  
 
Таму каде што се случува родителско отуѓување детето се доведува во застрашувачка 

емоционална состојба, збунето е, со подвоена лојалност и несигурно во проценката која му 

ја дава едниот родител за оној другиот. Тоа е акутна анксиозна психолошка состојба  која со 

својот интензитет ја попречува можноста за секојдневно учење, мислење и интеракција на 

детето. 

 
Манипулацијата не може да се спречи доколку не биде освестена (од тие што ја 

практикуваат), за последиците врз психата на веќе трауматизираното дете. За да се работи 

со овие родители претходно треба да биде препознаено родителското отуѓување од страна 

на возрасните кои го опкружуваат.  
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Индикатори за родителско отуѓување: 
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Овие однесувања на детето се индикатори на можно постоење на родителско отуѓување 

и претставени се нивоата на препознавање. Доколку се присутни дел од овие 

однесувања кај детето потребно е да се направи дополнителна стручна проценка за 

причините на ваквото однесување и ако се потврди родителско отуѓување сега за сега се 

реагира на два нивоа: 
 

- Советодавно (Центрите за социјална работа) 

- Репресивно (преку судовите) 

 



 

 

 
 

Оваa публикација  е подготвена со поддршка на Европска Унија во рамки на проектот  “Родители не се 
разведуваат” 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на авторите од  Поврзани и на никој начин 

не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европска Унија  и на проектот  Стратешки 

партнерства за развивање на социјална агенда за промени  “Препознај, почитувај и остварувај права.” 

 
 

Родителското отуѓување е најлош вид на манипулација со детето, а манипулацијата не е 

во зоната на правото така што интервенцијата на судот може само да го измести но не и 

да го надмине. 
 
Од добиените одговори се заклучува дека 50 -60% од испитаниците можат да препознаат 
родителско отуѓување, но ако се навратиме на токсичноста  и негативното влијание  на 
овој вид злоупотреба врз растот и развојот на децата сметаме дека оваа бројка треба да 
се зголеми и да се работи на градење вештини кај вработените за нивна поголема 
успешност. 
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Испитаниците покажаа повисока осетливост во препознавање на однесувања на децата 

како начини на справување со загубата што произлегува од разводот. 
 
Овде уште еднаш ќе ја акцентираме важноста на конструктивно родителсво за време и 

по развод за добробитта на детето, но и важноста да се препознаат однесувања кај 
децата како последица на високо конфликтни разводи. Целта на препознавањето е да се 

изготви сет на соодветни интервенции како поддршка на децата и родителите. 
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ЗАКЛУЧОЦИ: 

• Во Македонија поголемиот број разводи се високо-конфликтни; 

• Потребна е дополнителна поддршка на семејствата кои минуваат низ развод 

(пред, за време и потоа); 

• Потребна е дополнителна едукација на возрасните (вработени во Центрите за 

социјална работа, во МВР – одделите за превенција и за малолетничка 

деликвенција, стручните служби и наставниот кадар во училиштата) за 

препознавање на индикаторите на родителско отуѓување кај децата при развод. 

 
 
ПРЕПОРАКИ: 

• Сите родители што минуваат низ развод  задолжително да бидат вклучени во 

обуки за подобрување на родителски вештини; 

• За секое семејство што минува низ високо-конфликтен развод да се определи 

семеен советник (вонинституционално). Родителот кој креира родителско 
отуѓување, честопати, се обидува да гради коалиции со училиштето, центарот за 
социјални работи, правобранителот за деца и др. против другиот родител. Доколку 
тоа не му успева ги обвинува институциите за корумпираност, поткупливост. Затоа 
сметаме дека е важно семејниот советник да не припаѓа на ниту една институција 
која по службена должност се бави со семејства во развод. Семејниот советник ќе 

има четири задачи: 

1.   Проценка ( да прави проценка на родителските капацитети, ресурсите на 
семејството, позицијата на детето, капацитетите на детето, кој е неговиот најдобар 
интерес) 

2.   Психоедукација ( едукација на родителите во насока да го разберат нивното дете, 
неговите потреби, да ги подучи за фазите на оджалување на загубата -бракот, 
семејството во таков облик, дотогашниот начин на живот и функционирање, да ги 
воведе во задачите што ги очекуваат како родители, значењето на меѓусебната 
комуникација и соработка во интерес и за добробитта на нивното дете. Да им даде 
алатки и вештини за справување со предизвиците што ги очекуваат) 

3.   Поврзување (советникот има задача да ги поврзува членовите на потесното, но и 
на поширокото семејство, да посредува во конфликти, доколку е потребно) 

4.   Интервенции (задача на советникот е и практикување на семејна терапија со 
семејството во развод, директно да работи и интервенира на подобрување на 
меѓусебните релации, на дефинирање и прифаќање на новите улоги, новите 
правила, подобрување на функционирањето и др.) 



 

 

 
 

Оваa публикација  е подготвена со поддршка на Европска Унија во рамки на проектот  “Родители не се 
разведуваат” 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на авторите од  Поврзани и на никој начин 

не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европска Унија  и на проектот  Стратешки 

партнерства за развивање на социјална агенда за промени  “Препознај, почитувај и остварувај права.” 

 
 

Наша препорака е оваа поддршка да биде задолжителна и бесплатна за родителите. 

 


