
Заштитата на правата на децата е една 
од најосетливите сфери  кога станува 
збор за работата на Народниот 

правобранител. Причината е едноставна, 
станува збор за деца кои не се способни да се 
грижат самите за себе, не се доволно зрели 
да донесуваат одлуки, па затоа имаат свои 
старатели. Со самиот овој факт, како и фактот 
дека тие не си ги знаат или не ги препознаваат 
своите права, потребно е да се посвети посебно 
внимание кога станува збор за нивната заштита, 
односно кон нивните проблеми треба да се 
пријде со голема претпазливост и одговорност.   
Впрочем, доколку се анализираат последните 
три извештајни години на Омбудсманот, 
веднаш се потврдува оваа констатација.

Имено, правобранителот и во извештајната 
2007, 2008 и 2009 година констатира дека 
децата недоволно знаат за правата кои им се 
загарантирани со Конвенцијата за правата на 
детето, па затоа и не ги користат механизмите 
за заштита кои им стојат на располагање 
како што е на пример институцијата Народен 
правобранител. Тоа го покажуваат и бројките 
според кои речиси и да не постои поплака до 
омбудсманот која ја поднело некое дете. Но 
затоа статистиката покажува дека ако во 2007 
година 2,91 отсто од поднесените претставки се 

Г. Змијанац од Вашето 
долгогодишно работење 
каков заклучок можете да 
извлечете, си ги познаваат ли 
децата своите права?

Голем број од децата не ги знаат своите 
права. Доколку децата ги познаваат и 
разбираат нивните права, тие ќе имаат 
можност да созреат во одговорни личности 
кои ќе знаат да ги почитуваат и туѓите права 
и да се борат за остварување на своите. Иако 
оваа година ќе се навршат 22 години 
од донесувањето на Конвенцијата за 
правата на детето (КПД), сепак над 70% 
од децата во Република Македонија, 
на училишна возраст, не ги познаваат 
своите права. Ова го покажа истражу-
вањето кое го спроведе Првата детска 
амбасада во светот „Меѓаши“ на 2.234 
ученици, на возраст од 10 до 18 години 
во 41 основно училиште и 24 средни 
училишта во 7 градови во Македонија. 
Врз основа на ова истражување, 
минатата година група деца членови на 
Детската амбасада „Меѓаши“ подготвија 
Алтернати-вен извештај за состојбата со 
правата на децата во Македонија. Тие ги 
изразија своите мислења и ставови по 
низа прашања: колку се запознаени со 
нивните права и Конвенцијата, колку се 
почитува мислењето на децата, колку е 

присутно насилството врз децата и помеѓу 
самите деца, дискриминацијата, колку 
се запознаени со институциите кои 
ги штитат нивните права, каков им е 
квалитетот на животот и на крај даваат 
препораки за подобрување на состојбите со 
нивните права во Република Македонија.

Некои од заклучоците на децата се 
следниве:

- 3/4 од децата не ги знаат своите 
права.

- Правото на еднаквост (без дискрими-
нација) е едно од најмалку познатите права 
(2%).

- 1/3 од децата тврдат дека професо-
рите (наставниците) не ги почитуваат нив-
ните права. 

Половина од децата тврдат дека во 
нивното училиште има насилство. 

На што најмногу се 
однесуваат поплаките кои 
стигнуваат на адресата на 
детската амбасада?

Од година во година, за жал, се 
повеќе расте бројот на граѓани кои се 
јавуваат поради најразлични видови 
повреди на правата на детето. Во рамките 
на Првата детска амбасада во светот 
„Меѓаши“, од 1993 година континуирано 
функционира првиот бесплатен СОС те-
лефон за деца и млади 0800 1 2222 во 
Република Македонија. 

Овој телефон, како директна служба 
за помош и поддршка, им дава можност 
на децата и младите со само еден те-
лефонски повик да добијат помош, 
совет, психо-социјална поддршка, да 
разговараат за  проблемите со кои се 
соочуваат во ова транзициско време, 
кога родителите се помалку имаат 
време за разговор со своите деца.

Од почетокот на функционирањето 
на СОС телефонот до сега регистрирани 
се над 18.000 пријави на различни 
видови проблеми со кои децата и 
младите секојдневно се соочуваат.

Најголем број од овие пријави се 
однесуваат на насилство и злоупотреба 
врз децата вклучително и физичкото, 

психичкото, но и сексуалното насилство 
чиј број се повеќе се зголемува. 

Втори по бројност се проблемите 
поврзани со бракоразводни постапки, 
односно прашањата поврзани со доде-
лување старателство, решенија за видува-
ње со децата, проблемите поврзани со 
остварување на родителското право, 
остварување на правото на алиментација 
и слично. Правата на детето многу 
често се кршат во случаи на развод на 
родителите кога центрите за социјална 
работа не го уважуваат мислењето на 
детето за старателство. Дете постаро од 
10 години мора да биде консултирано 
за прашања поврзани со неговиот 
живот. 

Притоа, во последните две до три 
години, на СОС телефонот за деца и 
млади значително се забележува по-
раст и на случаи кои се однесуваат на 
насилство во воспитно - образовните 
институции, посебно во оние училишта 
кои се лоцирани во руралните средини 
на Република Македонија.  

Во сите овие случаи кога јавувачите 
ни се обраќаат на СОС телефонот, освен 
што ги пријавуваат случаите, истовреме-
но бараат и правни совети, психолошка 
помош и поддршка, информации како 
да им помогнат на децата, каде да се 
обратат кога се сведоци на кршење 
на детските права и да го искажат 
своето незадоволство од работата на 
државните институции, во случаи кога 
се занемаруваат детските интереси.

Во рамки на Детската амбасада „Меѓа-
ши“ во тесна соработка со СОС службата, 
која нуди психолошка помош и поддршка,  
функционира и бесплатната правна служ-
ба која нуди правни совети и постапување 
во ситуации кога се прекршени детските 
права.

Колку законските норми 
се доволни за вистинска 
- суштинска заштита на 
правата на децата?

И покрај бурните законодавни реформи 
и пишување политики, децата и нивните 

семејства, особено сиромашните деца и сиро-
машните семејства, ги пропуштаат основните 
права: правото на квалитетна здравствена 
заштита; правото на образование и правата 
на учество и вклученост.

Колку една држава посветува 
внимание на детските права зависи од сите 
нејзини граѓани, од сите институции, гра-
ѓански организации, медиуми, социјално 
корпоративниот сектор. Македонија може 
многу повеќе да направи за своите деца! 
Потребно е само повеќе внимание кон 
децата и стратешки акции за решавање 
на горливите прашања, кои секако не 
ќе можат да се решат преку ноќ, но ако 
им се пристапи темелно сигурно ќе 
вродат со плод.

Заштитата на детските права е 
ком-плексен и одговорен процес кој 
мора да се потпира на повеќе сегменти 
од кои како поважни би ги истакнал: 
законските норми, односно механизми 
за остварување и заштита на правата, 
соодветната информираност на децата 
и возрасните за правата на децата, 
како и партиципацијата на децата и 
возрасните. 

Но, концептот на правата на детето е 
специфичен во однос на правата на возрас-
ните, пред се поради карактеристиките 
на популацијата на децата и младите, 
како и карактеристиките на самата 
Конвенција за правата на детето. На 
пример, кога возрасните се жалат 
на кршења на нивните права, тоа 
се однесува најчесто на органите на 
власта, додека кај децата е поинаку, 
нивните права мора да се штитат и 
кога ги кршат родителите, старателите, 
семејството, институциите. 

Потребно е дополнување и промена 
на постоечките законски одредби кои ги 
регулираат правата на децата, како што е 
потребата за дополнување и изменување 
на Законот за семејство, Законот за соци-
јална заштита, Законот за заштита на децата 
и други. Исто така, формирањето детски 
народен правобранител, како посебна 
институција, која целосно ќе се посвети 
на заштита на правата на децата. 

Почитувани деца

Секој возрасен во одреден период 
од животот ги живеел детските 
денови. За нив вообичаено се вели 

дека се безгрижни, дека се најубавиот дел од 
животот. Тоа е периодот во кој се осознаваме, 
се градиме како личности што на некој 
начин ни ја одредува иднината.
   За жал, не сите деца во светот може 
да кажат дека го уживаат она што значи 
безгрижно детство исполнето со родителска 

љубов, грижа и благосостојба. Насекаде во светот има и деца на 
кои ова им е ускратено и им е потребна помош и заштита. Тоа 
се децата без родители, без семејна хармонија, но и оние кои се 
злоупотребени на каков било начин од страна на возрасните. 

  Токму поради фактот дека децата се најранливата 
категорија, речиси и нема општество во светот кое не им дава 
посебна заштита загарантирана со домашното и меѓународното 
право. Не случајно е донесена и Конвенцијата за правата на 
детето, што заедно со домашната регулатива претставува основа 
за остварување и заштита на правата на детето.  

  Од тие и причини и институцијата Народен правобранител  
е еден од механизмите кој води посебна грижа и заштита за 
децата. 

  Во нашето општество уште многу треба да се работи 
на планот на промоцијата и заштитата на правата на детето 
од проста причина што нашите искуства говорат дека децата 
недоволно ги познаваат своите права и начините за нивна 
заштита. Поткрепа на ова е и фактот дека многу ретко се 
случува децата самостојно да се обратат до омбудсманот кога 
имаат проблеми. Не треба да се заборави и фактот дека за 
многу повреди на правата на детето нашето општество не е 
подготвено соодветно да одговори и да ги заштити. Секако, ова 
претставува пропуст во системот на промоција, превенција и 
заштита.

  Оттука, нашата институција во своето работење не се 
фокусира само на поединечните случаи, туку напротив, ги 
следи состојбите и појавите кои загрозуваат поголема група на 
деца и малолетници.

  Постојат повеќе сегменти во кои треба да се работи со 
цел обезбедување соодветно остварување и заштита на правата 
на децата, но сепак, за тоа е потребна глобална акција од сите 
поединци и институции во системот.

  Само на ваков начин ќе можеме да изградиме општество 
кое на идните генерации ќе може да им обезбеди достоинствен 
живот во благосостојба, толеранција и демократија. 

Иџет Мемети
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Интервју

ДЕЦАТА НЕ  СИ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

НАЦИОНАЛНИОТ РОМСКИ ЦЕНТАР ВАЖЕН СЕГМЕНТ ЗА  РОМСКИТЕ ДЕЦА

однесуваат на детските права, во наредните две 
години речиси двојно се зголемуваат, па така во 
2008  година тој процент изнесува 4,80 отсто, а 
слична е и бројката во 2009 година 4,32 отсто.

Она што е карактеристично кога станува 
збор за детските права е фактот што изминатите 
три години речиси најголем процент од 
претставките се однесуваат на личните контакти 
помеѓу родителите и децата. Потоа следува 
семејното насилство, како и образованието.  

Значи, од анализата на работата со правата на 
детето произлегува фактот дека во Македонија 
најголемиот проблем е видувањето на децата 
со родителите со кои не живеат во заедница, 
поточно кога тие се разведени или раздвоени. 
Постапувајќи по овие претставки кога едниот 
родител се жали дека му е ускратено правото да 
може да оствари средба со своите деца, како и 
анализирајќи го постапувањето на центрите за 
социјална работа омбудсманот констатира дека 
иако во Законот се предвидени мерки спрема 
родителот кој го попречува видувањето на 
детето со родителот со кој не живее, центрите со 
образложение дека сакаат да ги заштитат децата 
од трауми и негативни последици, најчесто се 

воздржуваат да применат некоја од законските 
мерки, без притоа да водат сметка дека во 
најдобар интерес на детето е да има контакти со 
двата родители. Исто така, како проблем кој го 
нотира Народниот правобранител е посетата на 
центрите за социјална заштитата на семејствата 
над кои врши надзор за да види како се 
остварува родителското право, посети кои ретко 
се остваруваат, освен ако за тоа постои барање. 
Оттука и заклучокот дека посетите по службена 
должност се навистина реткост. Ваквиот однос 
на центрите во 2009 година  доведе до смрт 
на дете во едно од оние семејства кои веќе беа 
обележани како проблематични, поточно семеј-
ства каде постои насилство врз децата. Ова е 
вториот проблем со кој се соочуваат децата во 
Македонија, појава која редовно е констатирана 
во годишните извештаи на омбудсманот. Ка-
рактеристично е дека овој вид на насилство е 
поврзан со психичкото и физичкото малтре-
тирање на жената кое потоа се префрлува и 
врз децата. Исто така, податоците покажуваат 
дека ова насилство е присутно без разлика 
дали родителите живеат заедно или одвоено 
и дека најчеста причина е консумирањето на 
алкохолот. Но она што посебно го загрижува 
омбудсманот е што во случаите на семејно 
насилство ретко се извршуваат изречените 
мерки за задолжително лекување, па децата 

останува да го трпат семејното насилство кое 
потоа остава трајни последици врз нивните 
животи.

Но насилство врз децата омбудсманот 
нема констатирано само во семејството, туку 
и во училиштата, како и во установите каде се 
сместени деца. Така на пример, во 2008 година 
беа поднесени неколку претставки за насилство 
од страна на наставници. Во случаите каде 
тоа беше потврдено од истражувањето кое го 
направи правобранителот, следуваа санкции за 
наставниците. Во 2009 година, омбудсманот 
повторно направи анализа за состојбата со 
децата сместени во установите: „11 Октомври“, 
„25 Мај“ и „Ранка Милановиќ“. Резултатите 
покажаа дека најголемиот дел од децата 
воопшто не си ги знаат правата, па оттаму и 
не можат лесно да ги препознаат повредите, а 
анкетите спроведени во овие установи покажаа 
дека психичкото и физичкото малтретирање 
се уште е присутно. Но она што е уште 
позагрижувачки е фактот дека децата за ова не 
сакаат јавно да зборуваат и дека од страв ретко 
го пријавуваат.

(Продолжува на страна 2)

Националниот ромски центар 
(НРЦ) неколку години наназад 

работи и помага при обезбедување 
лична документација и регулирање 
граѓански статус на ромската попула- 
ција. За време на теренска работа за- 
бележани се случаи на нерегулиран ста- 
тус на државјанин или странец, голем 
број незапишани деца во матична книга 
на родени, што понатаму генерира ли- 
цата да немаат пристап до правата од 
социјална и здравствена заштита. 
Кампањата за образование на Ромите 
се имплементира уште од јануари 2006 
година. Тогаш НРЦ имаше активности 
во 3 града (Куманово, Скопје и Прилеп). 
По 2 години НРЦ ги прошири своите 
активности во 11 града. Првичната цел 
на проектот од „Мобилизација на ром- 
ските родители да ги пратат своите 
деца на училиште“ беше изменета во 
„Вклучување и континуитет во образов-
ниот процес“.
Во 2008 година, кампањата „Клучот е 
во ваши раце“ се прошири на 15 градо- 
ви: Берово, Битола, Велес, Виница, Го-
стивар, Делчево, Кавадарци, Кочани, Кра-
тово, Крива Паланка, Куманово, Прилеп, 
Скопје, Тетово, Штип. 

Во 2006 година НРЦ работеше со 3,000 
семејства, по 2 години бројот на дирек-
тните корисници од проектот порасна 
на 6,304, а во 2009 година НРЦ имаше 
активности во 8,237 до-мови. 
Во првичната фаза на кампањата започ- 
на институционална соработка со 20 
основни училишта и во последната фаза 
од имплементацијата достигна ниво на 
соработка со 89 училишта. 
Низ кампањата Националниот ромски 
центар продолжи да работи за вклучу- 
вање и запишување на децата во 1-во 
одделение.
Како дел од стратегијата на граѓанската 
организација, Националниот Ромски Цен- 
тар го изготви Прирачникот за спре- 
чување и заштита од дискриминација 
во воспитно-образовниот процес во Ма- 
кедонија. Прирачникот беше дел од 
проектот „Кампања за образование 
на Ромите“ финансиран од Ромскиот 
образовен фонд од Будимпешта, а ка- 
ко издавач, реализатор на начелата 
содржани во Прирачникот и како под- 
држувач се јавува Министерството за 
образование и наука на Република Маке- 
донија. Прирачникот беше промовиран 

кон крајот на септември 2010 година. 
Националниот ромски центар органи-
зираше дебати во училиштата, на кои 
на едно место беа соочени директорите 
и наставниците од една страна и ро- 
дителите Роми од друга. Дебатите 
придонесоа да се подигне нивото на 
свест кај родителите да ги запишуваат 
своите деца на училиште, а директорите 
и наставниците сфатија дека треба да 
се борат против дискриминацијата, де-
ка постои потреба повеќе да работат со 
тие деца и секако да имаат поголемо 
разбирање и трпение. Паралелно со 
ова, НРЦ организираше дебати и во 
населбите со ромско население низ 
цела Македонија. Темите на дебатите 
беа секогаш исти - убедување на родите-
лите дека само со образование нивните 
деца ќе обезбедат подобра и посигурна 
иднина. Буквално кажано, се лобираше 
од куќа во куќа. Медијаторите одиграа 
голема улога бидејќи им помагаа на 
децата околу домашните задачи, ре- 
довно ги посетуваа училиштата, дури беа 
медијатори и на спорни ситуации кои на 
крајот секогаш завршуваа пози- тивно за 
децата. Во рамките на овие активности 
во 18 града, каде мрежата на НРЦ 

работеше, бројката на запишани ученици 
во основните и средните училишта во 
последните три години порасна од 30 
на 70 отсто. Целта на НРЦ е овој број да 
достигне 95 отсто. Се забележува тренд и 
на пораст на успехот кај учениците Роми. 
Но состојбите мора да се следат, луѓето 
мора да бидат на терен и постојано да 
бидат алката помеѓу „светото тројство“ 
- деца, родители, училишта бидејќи до- 
колку овие активности не продолжат, ќе 
се вратат состојбите од пред 2007 година. 
Како што течеа активностите и како што 
се согледуваа состојбите од терен, од На- 
ционалниот ромски центар произлезе 
и идејата дека добро е медијаторите да 
се вклучат во образовниот процес како 
ментори на децата Роми кои ќе им пома-
гаат полесно да го совладаат материјалот 
и да ги водат во целиот образовен систем. 
За волја на вистината, Министерството 
за образование и наука воспостави таков 
систем. Сметаме дека проектите од гра- 
ѓанскиот сектор би живееле доколку има 
поголема институционална поддршка од 
страна на министерствата.  

         (Национален ромски центар)

ЗА ПОДОБРА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ФОРМИРАНА  
МРЕЖА НА ОМБУДСМАНИТЕ ЗА ДЕЦА - CRONSEE 

 Мрежата на омбудсманите за деца во Југоисточна 
Европа (CRONSEE) е востановена во Нови Сад пред шест години. 
Формирањето на оваа мрежа имаше за цел земјите од поранешна 
Југославија и другите соседни држави (со оглед на тоа што имаат 
слични проблеми) полесно да доаѓаат до потребните информации. 
Исто така, една од целите е преку размената на искуствата да 
воспостават еднаков пристап во своето работење, но и заеднички 
да ги разгледуваат проблемите и да разговараат за теми кои ќе 
помогнат во зголемување на степенот и квалитетот на заштитата 
на правата на децата. Формализирањето на мрежата направено е во 
мај 2009 година кога во Дубровник, Република Хрватска, е потпишан 
меморандум за соработка помеѓу земјите членки на мрежата, а 
кон него пристапија и Албанија, Бугарија, Грција, Кипар и Романија.
Во текот на оваа 2011 година Македонија ќе биде домаќин на 
годишната и тематска средба на земјите членки на CRONSEE.

       ПОСЕБНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

•	 Она што е новина, кога станува збор за работата на Народниот правобранител и заштитата 
на децата, е што со измените на Законот за народниот правобранител од септември 2009 
формирано е посебно одделение кои ќе се грижи за правата на децата и лицата со посебни 
потреби. Со ова ќе се подигне степенот на заштита на детските права и нивната промоција.



Наша желба е да овозможиме преку 
застапување децата конечно да 
бидат слушнати и да се сметаат 

како лица кои имаат права особено во 
случаи кога нивните родители не можат 
или не се во можност соодветно да ги 
застапуваат. 

Правен основ за назначување 
застапник:

- Уставот на Република Словенија 
(член 56 „Децата уживаат посебна заш-
тита и грижа“ и член 8 – Директна при-
мена на ратификуваните и објавени 
договори);

- Конвенцијата за правата на детето 
(член 3(1), член 12);

-  Европската конвенција за примена 
на правата на децата (членови 4, 9 и 10);

- Домашната легислатива (член 213 
од ЗЗДР (Закон за односите во бракот 
и семејството) – старателство како ре-
зултат на конфликт во случаи каде 
нема согласност помеѓу родителите и 
потребите за одредување застапник со 
одлука на надлежен центар за социјална 
работа.

• Намена:
За обезбедување поефикасна при-

мена на правата и интересите на деца-та, 
особено децата да имаат права во сите 
постапки и активности кои ги загрозу-
ваат и можност за:

- активно учество (директно или ин-
директно);

- добивање на сите информации на 
разбирлив начин;

-  изразување на нивното мислење;
-  следење како тоа мислење всушност 

се зема предвид.

• Активностите на проектот 
вклучуваат:

- подготовка на основа за спроведу-
вање на проектот;

- едуцирање на кандидатите за заста-
пници (60 часовна обука, надзор еднаш 
месечно);

- обука на застапниците (првиот случај под 
менторство, супервизија и тестирање);

- востановување мрежа на локални 
структури  за координација и застапници;

- редовно следење на работата на 
застапниците (интервјуа, редовни извештаи, 
набљудување, супервизија);

- подготовка на разни документи, 
етички кодекс, протоколи, предлози за 
измена на акти; 

- подготовка на независен акт за 
застапување деца;

- подготовка на основа за независен 
институт во мрежата на застапници 
ширум цела Словенија.

Застапување – Проектот  за гласот 
на детето започна на 5 локации и 
поради големиот интерес за одредување 
застапници за децата поектот се рашири 
низ цела Словенија. Досега одреден 
е застапник за 89 деца (повеќето со 
согласност од родителите) во многу 
различни случаи и претежно во случај 
на:

- одлучување за старателство над дете, 
контакти и преодредување старателство;

-насилство над дете, сомневање за 
сексуална злоупотреба;

- лични контакти на деца;
- одбивање сместување дете во дом или 

институција за згрижување или желба за 
враќање дома  и т.н. 

• Евалуација на претходната 
работа:

Позитивни согледувања:
- зајакнување на детето – детето со 

помош на застапник може конечно да 
дејствува во својство на „личност“ со свои 
права во целосна смисла на зборот.

- Поддршката обезбедена од застапник 
е многу добредојдена во судски постапки.  
Детето е подобро подготвено и опуштено. 
На детето многу му значи тоа што со него е 
застапникот и само повремено интервенира 
кога ќе произлезе потреба.

- Се зголемува компетентноста на 
децата во однос на решавање прашања 
и заштита на нивните права и интереси. 

- Забележано е поголемо разбирање 
за признавање на волјата, желбите и 
потребите на детето. Исто така вниманието 
е насочено кон невербална комуникација 
и на доставување информации на детето 
на начин кој е соодветен за негово/нејзино 
разбирање, поради тоа решенијата за 
нивните состојби се позадоволувачки за 
децата.

- Проектите за застапување дете про-
тив злоупотреба и лошо работење  тоа го 
привлекува вниманието на инстанците 
заради нејаснотии, недостатоци, за 

појаснување потенцијални прашања 
произлезени од детето и др. Исто така 
забележано е подобра и поуспешна 
соработка на овластени лица во 
кривични постапки во случај кога детето 
има застапник.

- Важна улога на застапникот во по-
комплексни и комплицирани случаи.

- Унифицирана врска помеѓу детето и 
разни институции.

- Детето го свртува вниманието на 
сивите области во практиката и законо-
давството.

- Забележано е дека помошта од 
застапникот е поуспешна и пократко-
трајна доколку се обезбеди рано, односно 
веднаш по појавување на проблемот.

- Видливост на застапникот: има 
многу поголем број случаи кои го привле-
куваат вниманието кон потребата за 
поставување застапник од страна на 
професионални служби, како и од роди-
тели; имаше 6 случаи кога ваквата пот-
реба е изразена од дете.

- Изненадувачки висок процент на 
родители кои се согласуваат со поставу-
вањето застапник на дете. 

• Негативни согледувања: 
- Детето се уште премногу често е 

третирано како предмет (итна промена и 
во менталитетот на експертите).

- Изјавата дека интересите на детето 
се главни насоки не преовладува особено 
во долги постапки. Ова исто така по-
долго време е забележано во однос на 
одредувањето застапник (во делот на 
проктот) во случаи кога нема согласност 
од родителите и застапникот треба да се 
одреди со одлука.

- Не постои посебна просторија за 
разговори со детето ниту пак за средби 
помеѓу застапникот и детето. 

- Проблемите во соработката во 
случаи кога родтелите или еден од 
родителите одбива ордредување застап-
ник предизвикуваат притисок кај детето.

- Проблеми поради предоцно одре-
дување застапник (детето било премногу 
индоктринирано).

- Детето одбива застапник поради 
притисок од еден од  родителите.

- Тешко е да се воспостави доверба 
кај некои деца поради тоа што биле 
повредени и не биле слушнати доволно 
често.

- Помошта на детето честопати би 
била многу поуспешна со истовремена 
помош на родителите, но нема соодветно 
разбирање на ова прашање ниту пак 
доволно и соодветни форми на помош.

- Разни толкувања во однос на 
улогата на застапникот од страна на 
институциите.

- Отпор кај некои социјални работ-
ници во однос на одредување застапник.

- Сфаќања за застапниците како сред-
ства за инспекција над нивната работа.

- Недоволно покани за средби, сослу-
шувања кои се однесуваат на децата и 
т.н. доставени до застапниците.

•          Потврдено е дека 
застапувањето е процес кој е:

- компелксен и одговорен;
- бара зрели, професионални и искус-

ни личности;
- бара независнст;
- институционално поддржувачка по-

мош;
- мрежно работење.

• Поради тоа, по пилот фазата 
за успешно продолжување на 
проектот неопходно е што е 
можно поскоро:

- прецизно и сепак доволно широко 
да се дефинира застапувањето во законо-
давството (подготовката на нацрт-закон 
е во финална фаза);

- обезбедување професионална и фи-
нансиска автономија на инститцијата 
за застапување (Центар за застапување 
со мрежа на застапници ширум цела 
Словенија);

- обезбедување широк и поголем 
публицитет и социјална поддршка за 
презентирање на идеите, целите и трошо-
ците на застапникот на детето;

- усвојување на застапникот како сого-
ворник (глас на детето) и колега заради 
осигурување дека заштитата на правата 
и интересите на детето се внесени во 
пректиката.
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Застапување – да се слушне гласот на детето

Народен  Прав      бранител Народен  Прав      бранител

(Маг. Мартина Јенколе
Советник на омбудсманот – 
проектен менаџер)

Канцеларијата на Народниот право-
бранител за деца на Република 
Хрватска започна со работа на 

25-ти септември 2003 година, откако 
на 18-ти јуни 2003 година стапи во сила 
Законот за народниот правобранител за 
деца. Со неговото основање се востанови 
нова институција со задача за заштита, 
следење и унапредување на правата 
и интересите на децата, врз основа на 
хрватскиот Устав, меѓународните до-
говори и законите. Ова е направено 
согласно со предлогот и препораките 
на Комитетот за правата на детето на 
Обединетите нации, највисокиот орган 
за правата на децата, да се востанови 
самостојна, независна институција која 
ќе врши мониторинг на спроведувањето 
на прописите во Република Хрватска 
и ќе го надгледува спроведувањето на 
владината политика кон децата.

Народната правобранителка е овлас-
тено лице на хрватскиот парламент 
задолжено за деца. Во својата работа 
е независна и работи со почитување 
на принципите на правдата и моралот 
и никој не смее да и дава упатства и 
наредби во нејзината работа. Ја именува 
и разрешува хрватскиот парламент, на 
предлог на Владата. Има две заменички, 
кои исто така ги именува и разрешува 
хрватскиот парламент. Нејзина задача е 
да ја следи усогласеноста на сите прописи 
кои се однесуваат на заштитата на пра-
вата и интересите на децата со Уставот 
и Конвенцијата за правата на детето и 
другите меѓународни инструменти кои 
се однесуваат на децата, како и да води 
евиденција дали Хрватска ги извршува 
обврските од Конвенцијата за правата на 
детето и другите меѓународни документи 
и како ја применува домашната легисла-
тива од областа на заштитата на правата 
и интересите на децата.

Народниот правобранител за деца е 
гласноговорник на децата и заштитник 
на нивните права, а едновремено е и 
еден вид на „медијатор” на децата кон 
светот на возрасните. Таа исто така е 
коректив на власта во однос на децата и 
нивните права и набљудувач на работата 
на органите на управата. Основна рабо-
та на Народната правобранителка е 
да ги следи сите области на животот и 
правата на децата и гледајќи во целина 
да проценува дали може подобро да се 
постапува во заштита на децата. Таа ги 
следи и анализира повредите на инди-
видуалните права на децата, како и 
појавата на кршење на детските права 
воопшто во општеството, укажува и 
предупредува на неправилностите кои 
се случуваат во заштитата на децата 
и ги поттикнува надлежните тела на 
активност и ја информира јавноста за 
состојбите со правата на децата.

Со следењето на остварувањето на 
детските права во претходниот период 
во Хрватска може да се заклучи дека е 
постигнат одреден позитивен напредок, 
особено во свеста за потребите и правата на 
децата, но сè уште загрижува што на голем 
број деца не им се овозможуваат нивни-
те права поради нефункционирањето на 
системот за заштита на децата. Во текот 
на изминатиот период на правобра-
нителката за помош најчесто и се обраќаа 
родители, роднини на деца, институции 
и невладини организации, а во помал 
број деца, па затоа е важно да се зајакне 

нивниот глас во општеството. 
За да бидеме подостапни за децата 

и нивните родители, на старателите и 
институциите кои се грижат за децата 
и за да им дадеме можност за полесен 
и поедноставен контакт со Народниот 
правобранител поблиску до местото на 
живеење, во 2007 година беа отворени 
и три регионални канцеларии на 
Народниот правобранител за деца, 
во Сплит, Осиек и Риека. Тоа беше 
остварување на препораката на 
Комитетот за правата на детето за 
потребата од јакнење на овие институции 
на локално ниво. Советниците во 
регионалните канцеларии ги посетуваат 
установите во кои се сместени деца на 
нивните подрачја, но и децата доаѓаат 
кај нив во канцелариите по информации 
поединечно или во групи.  

Меѓународната соработка
Меѓународната соработка е исклу-

чително важен сегмент на Народниот 
правобранител за деца.Со основањето на 
Канцеларијата на Народниот правобра-
нител за деца, а заради размена на искуства 
во работата на другите правобранители за 
деца, се појави потребата за соработка со 
слични институции во други земји. Така, 
Канцеларијата во октомври 2003 година 
стана членка на Европската мрежа на 
омбудсмани за деца (ЕНОК). Европската 
мрежа на омбудсмани е основана во 
1997 година како место за поврзување на 
правобранителите за деца во европските 
земји. 

Покрај членството и дејствувањето 
на европско ниво, Република Хрватска 
е и членка на мрежата на омбудсмани 
за деца од Југоисточна Европа (CRON-
SEE) која ги обединува институциите на 
правобранители на земјите од нашиот 
регион. Дејствувањето на локално и на 
регионално ниво е многу важно за нас 
поради сличните проблеми кои ги споде-
луваме со сродни институции, а веруваме 
и дека децата во некои земји членки од 
таквата соработка и размена на искуства 
имаат најмногу корист. 

Пријави за повреди на правата на
децата

Гледајќи го изминатиот период може-
ме да кажеме дека во Хрватска улогата на 
правобранителката, како заштитник и 
промотор на правата на децата, е приз-
ната во општеството, но загрижува тоа што 
во јавноста не ретко погрешно се сфаќаат 
нејзините надлежности и можности за 
дејствување како од страна на поединци 
така и од страна на институции и други 
општествени субјекти. 

Оваа појава во голема мера е резултат 
на пасивноста на голем број институции 
и тела, кои беа востановени токму со 
конкретни задолженија и овластувања 
во заштитата на интересите на децата, 
а често се однесуваат како да очекуваат 
некој друг да ги решава овие проблеми 
наместо нив. Поради нефункционирањето 
на делови од системот за заштита на 
децата и непреземањето мерки од страна 
на релевантните институции, се создава 
впечаток за постоење на паралелен 
систем во кој учесниците ја префрлаат 
одговорноста едни на други, наместо да 
обезбедат ефикасна заштита на децата, 
што поттикнува и правна несигурност.

Во 2009 година во Канцеларијата на 
правобранителката за деца во Хрватска беа 
отворени 2.217 нови предмети од кои 1.050 
беа пријави на индивидуални повреди на 
права на деца (кои опфатија 1930 деца), 
а 1.167 предмети се однесуваа на општи 
иницијативи. Покрај 1.050 нови пријави 
на индивидуални повреди на права на 
деца постапувавме и по 747 пренесени 
предмети од претходните години. Бројот 
на предмети се зголемува со текот на 
годините (во 2008 имаше вкупно 2.075 
предмети, а во 2007 беа 1.737) што делумно 
е резултат на нашите напори да бидеме 
подостапни за децата во сите подрачја.

Во нашата работа предност даваме на 
индивидуалните повреди на правата на 

децата, како и на интервенциите што ги 
преземаме во врска со ова во согласност со 
своите овластувања. Но нашата работа во 
голема мера е ориентирана кон општите 
иницијативи, чиј број се зголемува од 
година во година и кои секогаш се одне-
суваат на поголем број деца. Меѓу тие 
иницијативи особено е важна работата во 
областа на законодавните иницијативи, 
односно изработката на законите, како 
и активното учество во дискусиите на 
собраниските комисии каде што даваме 
коментари и предлози во врска со одре-
дени прописи.

Во предметите по кои работевме 
минатите години беа застапувани правата 
и интересите на децата во речиси сите 
области на животот на децата. Сепак, 
според застапеноста на пријавите за крше-
ње на правата на децата, секоја година 
редовно се истакнуваат две групи повреди 
на права, а тоа се: насилството врз децата 
и меѓу децата и правата на децата во 
семејството, особено правото на средби 
со родителот со кого детето не живее, 
остварувањето на правото на издршка 
(алиментација), и слично.

Во врска со остварувањето на правото 
на децата на заштита од сите форми на 
насилство, забележано е отсуството на 
ефикасни превентивни програми, недо-
волна координација помеѓу одделните 
системи и изостанок на континуирана 
работа и третман како за жртвите, така и за 
сторителите на насилството. Насилството 
во училиштата е посебен проблем, кој 
е отежнат и со тоа што многу воспитно 
- образовни работници не се доволно 
информирани во врска со тоа, ниту пак 
сензибилизирани за заштита на детето, 
па бегаат од одговорноста, ги игнорираат 
проблемите и не им даваат соодветна 
помош на децата.

Многу не загрижува тоа што од 
година во година се повеќе деца страдаат 
поради изразените родителски конфлик-
ти. Така, местото каде што децата треба 
да се најбезбедни и најзаштитени стану-
ва место на повреди на многу нивни 
права. Недостатокот на знаење околу 
родителството, за кое никој не нè учи, 
особено доаѓа до израз во ситуации на 
висококонфликтни разводи. Преку голем 
број пријави сведоци сме на многу ситу-
ации на отсуство на заедничка родителска 
грижа, како и отсуство на одговорно роди-
телско однесување. За жал, згора на тоа 
често недостасува и соодветна стручна 
поддршка од надлежните институции, 
пред се центрите за социјална работа, пора-
ди што децата најчесто остануваат сами во 
средината на родителскиот конфликт. 

На овој проблем предупредуваме веќе 
многу години барајќи поефикасно поста-
пување на центрите за социјална заштита 
и судовите, како и вклучување на семејните 
центри и семејните советувалишта во негово 
решавање. На оваа тема организиравме 
серија стручни расправи и објавивме 
двојазичен хрватско - англиски зборник 
„Децата и конфликтните разводи/Chil-
dren and disputed divorces”, со текстови 
од хрватски и странски автори, експерти 
на полето на семејно - правната заштита, 
детската психологија и психијатрија и 
заштитата на правата на децата. 

Извештаи - пресек на состојбата со
правата на децата

Секоја година правобранителката за 
деца на хрватскиот парламент му поднесува 
извештај за својата работа. Во него детално 
известува за усогласеноста на законите и 
другите прописи со одредбите на хрватски-
от устав, Конвенцијата за правата на детето и 
другите меѓународни документи, како и за 
тоа како Република Хрватска ги извршува 
обврските кои произлегуваат од овие прописи 
и документи. Извештајот дава и преглед на 
индивидуалните права на децата во врска 
со кои постапувала Канцеларијата на пра-
вобранителката, а кои едновремено се и 
темел за предлагање мерки за сеопфатна 
заштита и афирмација на сите деца во 
Хрватска и на нивните права. 

Речиси секоја година на извештаите 
предупредуваме на централните проблеми 
во функционирањето на системот за 
заштита на правата и интересите на децата, 
а тоа се: недостаток на стручни лица, 
нивен недостиг од обуки и стручен надзор 
и недоволна меѓусекторска соработка. 
Предупредуваме и на непочитување на 
роковите и итноста за донесување одлуки 
кои се однесуваат на децата и одолжување 
на судските постапки.

Забележуваме слабости во системот 
на социјална заштита, што е особено 
загрижувачки бидејќи се работи за систем 
кој е должен да штити најголем број 
права на децата. Центрите за социјална 
работа се преоптоварени со многубројни 
обврски што влијаат врз квалитетот на 
нивната работа. Децата без родителска 
грижа предолго живеат во институции. 
Често се доведува во прашање квалитетот 
на грижата и третманот во домовите, но 
и во згрижувачките семејства поради 
недоволниот квалитет на сместувањето. 

Во областа на здравството, исто така, 
забележуваме тешкотии кои го загрозуваат 
остварувањето на правото на децата на 
целосна здравствена заштита. Загрижува 
недостигот од психолози во здравствениот 
систем, како и генерално недоволниот 
број на здравствени работници, особено 
оние кои работат на менталното здравје на 
децата, а недостигаат и специјализирани 
одделенија за деца на кои им е потребна 
психијатриска помош.

Правото на детето да учествува во 
донесувањето одлуки кои се однесуваат на 
него, во семејството, училиштето, во други 
институции и органи и во пошироката 
заедница недоволно се реализира. Генерал-
но во општеството не е доволно видливо 
правото на детето на слобода на изразува-
ње и учество во донесувањето одлуки, 
особено во судските и административните 
постапки, како и во политиките и програ-
мите кои се однесуваат на децата. 

И покрај прокламираната цел за инклу-
зивно образование на децата со посебни 
потреби, многу од нив се оневозможени 
во интегрирањето во редовните воспитно - 
образовни установи, поради преголемиот 
број деца во предшколската група или во 
одделенскиот отсек, поради архитектонски-
те, кадровските и други пречки, како и 
поради неможноста на секое дете на кое му 
е потребно да му се обезбеди асистент во 
наставата. Поради тоа, за жал, некои деца 
го прекинуваат школувањето или поради 
школување се отстрануваат од семејството 
и се испраќаат во специјални установи.

Осиромашувањето на населението 
влијае на квалитетот на животот на 
децата и загрозува многу од нивните 
права, а понекогаш дури и правото на 
опстанок. Сиромаштијата ги зголемува 
многубројните ризици за децата, главно 
од запоставување и злоупотреба и го 
попречува пристапот до здравствените, 
социјалните, образовните и културните 
услуги, кои се важни за развојот на децата. 
Затоа во 2009 година ја повикавме Владата 
на Република Хрватска во пакетот мерки 
за надминување на економската криза 
задолжително да вклучи оперативен план 
за заштита на најзагрозените групи на 
деца, со предвидени мерки на национално 
и локално ниво. Оваа сугестија е делумно 
прифатена, но не беше прифатен нашиот 
предлог за донесување на посебен „дет-
ски“ буџет кој би овозможил попрецизно 
планирање и следење на ефектите на 
инвестициите насочени кон подобрување 
на квалитетот на животот на децата. 

Децата не можат да чекаат подобри 
времиња и поодговорни возрасни кои 
ќе донесуваат одлуки од нивен интерес. 
Особено не може да чекаат децата од ран-
ливите групи, како што се: децата лишени од 
родителска грижа, децата со пореметувања 
во однесувањето, децата жртви на насилство, 
децата со посебни потреби, децата припад-
ници на националните малцинства, болните 
деца и сиромашните деца. 

Кога станува збор за правата на 
детето, Народниот правобранител 
со години наназад констатира 
(за овој проблем беше изготвен 
и посебен извештај) дека децата 
особено од ромската популација 
не се запишуваат во матичната 
евиденција, пропуст кој потоа 
влијае врз остварувањето на 
останатите права на детето. Затоа 
омбудсманот предложи поголема 
едукација кај ромската популација 
со цел да се надмине овој проблем.

Кога се анализира работата на 
Народниот правобранител во 
сферата на детската заштита треба 
да се спомене дека тој во 2009 
година интервенираше откако 
доби  претставки од родители 
кои се жалеа дека за упис во прво 
одделение им се бараат пари за 
издавање потврди од матичните 
лекари за примените вакцини.
 Со интервенцијата ваквата 
практика престана. Интересен е и 
случајот со поставувањето видео 

камери  на несоодветни места во 
училиштата. По спроведената 
истрага правобранителот се 
обрати до Дирекцијата за заштита 
на личните податоци, која го 
прифати ставот на Омбудсманот 
и нареди отстранување на 
незаконски поставените камери.

Но дека не е се така црно кога 
станува збор за сферата детски 
права зборува фактот што на 
пример во извештајната 2008 
година по спроведената анкета за 

состојбите во градинките, добиени 
се резултати кои покажуваат дека 
децата нив ги сметаат за втор дом, 
дека се задоволни од престојот во 
нив, од воспитувачите и исхраната, 
што радува со оглед на тоа што 
токму тука децата ги добиваат 
и првите сознанија за животот, 
светот како и првата наобразба.

( заменик Народен правобранител 
Невенка Крушаровска )

ГОСТИН ВО ОВОЈ БРОЈ г-ѓа. Мила  Јелавиќ-народен правобранител за деца на Република Хрватска

Омбудсманот „медијатор” на децата кон светот на возрасните

(Продолжува од страна 1)

 Народниот правобранител во изминатите години состојбите со 
детските права покрај во својот редовен годишен извештај ги отсликува и 
во посебните извештаи. Во нив е дадена сликата во одредени области како 
што е состојбата со семејното насилство над децата, потоа како децата  
со посебни потреби ги остваруваат своите права во дневните центри, 
каква е нивната вклученост во образованиот процес и т.н. Исто така, 
во посебните извештаи дадена е сликата за состојбите со физичкото, 
психичкото и сексуалното малтретирање на децата во основните 
училишта, потоа за запишувањето во матичната евиденција, како и 
состојбата со трговијата со деца во земјата.
 Сите овие извештаи се објавени на веб страната на омбудсманот:
 www.ombudsman.mk 

ПРОЕКТ НА ОБМУДСМАНОТ НА СЛОВЕНИЈА

ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАИ ЗА СОСТОЈБИТЕ СО 
ДЕТСКИТЕ ПРАВА

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗАОСТРЕНИ СЕ МЕРКИТЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ НА ДЕЦА

 Во 2008 година Народниот правобранител изготви посебен 
извештај за практичната примена на одредбите за заштита на 
децата од алкохол и цигари, проблем за кој беше констатирано 
дека добива загрижувачки размери.  По оваа информација Владата 
изврши измени на законските прописи со кои ги заостри казните за 
трговците во поглед на забраната за продажба на алкохол и цигари на 
децата под 18 години и тоа како за трговците така и за родителите 
и старателите на децата. 
 Исто така, по интервенција на Народниот правобранител 
сменета е законската регулатива со што се забрани продажбата на 
енергетски пијалаци на децата.


