
на жени жртви  на семејно насилство кои
ја напуштиле насилната средина

Предлог видови финансиска помош: Ослободување од трошоци за
образование на децата; Ослободување од партиципација за установи 
за претшколска возраст; Целосно ослободување од партиципација за 

здравствени услуги; Ослободување од трошоци поврзани со јавен 
превоз за неа и нејзините деца; Овозможување на користење на директна 

финансиска помош од државата; Надоместок на издршката за децата, 
доколку нема редовност во исплатата; Воведување на ваучер 

                                                систем за пазарење.

Финансиска помош 

Подготовка на жртвата за соочување со нови предизвици 
надвор од насилната средина, без ризик од бездомништво и 

во ситуација на задоволени егзистенцијални потреби. 
Психолошкото советување треба да е достапно во целиот период 

на закрепнување, со цел нејзино подготвување за самостоен 
живот и до целосно исклучување на ризикот да се врати во 
насилната средина или да  западне во нова насилна врска.  

Психолошка поддршка 
и советување

Mодел за реинтеграција и рехабилитација

Домување 

Сместување  од 6 месеци до најмногу 2 години од моментот 
на напуштање на насилната средина, сè додека не биде целосно 

интегрирана во општествениот живот. Овој вид домување треба да
опфаќа жртви кои не можат да обезбедат свој дом, немаат сопствено

живеалиште, не можат да го користат домот на своите родители. 

Јавно образование 
и обука

Со цел за успешно закрепнување и овозможување 
жртвата да биде економски независна, а водејќи се од 

направената процена за постоечките вештини и капацитети 
на жената, да ѝ се овозможи јавно образование и обука, која

секако е во насока за нејзино вработување, усовршување 
и економско зајакнување.  

Помош при 
вработување 

Да се овозможи помош при вработување, со изработка на 
мерки за поддршка кои ќе бидат прилагодени на индивидуалните

потреби на жртвите. Најчесто жртвите на семејно насилство 
кои го напуштиле насилниот партнер функционираат како 

еднородителски семејства и можностите за вработување се
помали, особено кога имаат деца од претшколска возраст.

Моделот за реинтеграција и рехабилитација подразбира индивидуален пристап
за секоја жена жртва, и предложените мерки во овој модел треба да се применуваат 
согласно нејзините индивидуални потреби и можности.

Овој проект е финансиран од програмата за доделување грантови на проектот Стратешки партнерства за промени: ,,Препознај,  „   
"   почитувај и остварувај права финансиран од ЕУ, а спроведуван од Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе 

.  Отворена Порта

Проектот е финансиран 
од Европската Унија  



Зошто е потребен моделот на 
реинтеграција и рехабилитација?

Жена жртва која е вработена со просечни

месечни примања од 18.000 денари, според 

Законот за социјална заштита, не може да 

оствари право на детски и образовен додаток, 

ниту право на додаток за домување. 

Од учесничките во фокус 
групите, од сите жени жртви на 
кои им се доверени децата со 
судска одлука, ниту една не добива
 редовна издршка.

Исхрана и пијалоци: 13.642 денари

Домување: 10.413 денари
Комунални трошоци
Покуќнина, опрема за куќа и одржување

Хигиена: 2.303 денари
Одржување на личната хигиена
Одржување на хигиената на домот

Превоз: 2.409 денари

Облека и обувки: 2.184 денари

Култура: 1.069 денари

Одржување на здравјето: 706 денари

Месечна закупнина: 10.000 денари

Според Вредноста на Синдикалната
минимална кошница за Ноември  2019 

година од 32.726 ден. + просечни месечни 
трошоци за закупнина на стан од 

10.000 ден., вкупните неопходни месечни 
трошоци изнесуваат 42.726 ден. 

*Презентираните податоци се наоди од спроведената „Анализа за економските предизвици со 
кои се соочуваат  жените жртви на семејно насилство кои ја напуштилe насилната средина“, 
изработена во рамките на проектот „Застапување за воведување на социјален пакет за 
поддршка на жртви на семејно и интимно партнерско насилство“ имплементиран од 
Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.

   Единствен паричен надоместок 
кој што ѝ следува на жртва на 
семејно насилство е еднократна 
парична помош во максимален 
износ од 15.000 денари;
   Дополнително, може да добие и 
еднократна парична помош во 
максимален износ од 12.000 
денари за медицински третман. 


