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ВПВЕД 
 

Впвед 

Центарпт за Спцијални Иницијативи Надеж (Ц.С.И. Надеж) е невладина прганизација шие 

пснпваое беще инициранп пд врабптени кпи беа вклушени вп прпектпт „Прпграма за 

Реинтеграција на Рпмите“, имплементирана пд Caritasverband fuer das Bistum e.V. Essen, пд 

Германија. Пд 1998 гпдина Ц.С.И.“Надеж“ зема активнп ушествп вп пбласта на демпкратскипт 

развпј и зајакнуваоетп на шпвекпвите права, а сп ппсебен акцент на правата на 

маргинализираните групи вп нащетп ппщтествп, и тпа преку: пбразпвна ппддрщка на децата и 

младите; ппддрщка на жените пвпзмпжувајќи им пристап дп пбразпвание и други разлишни 

активнпсти сп щтп им се ппмага да ги ппдпбрат нивните сппспбнпсти и експертиза. Ние им 

ппмагаме на децата вп прпцеспт на интеграција вп ппщтествптп, вп ушилищтетп какп и вп 

спцијалните нпрми вп ппщтествптп. Спбираме и дпставуваме пблека и храна на лудетп кпј 

имаат пптреба, и ги щириме нащите пснпвни принципи: взаемнпст, дпбрпдущнпст и 

сплидарнпст. 

Наша мисија -  Центарпт за Спцијална Иницијатива “Надеж“ е НВП, кпја рабпти за спцијалнп-

екпнпмска интеграција на спциалнп маргинилазирани луде, сп фпкус на Рпмите и младите 

преку едукативна ппддрщка, асистенција вп спрпведуваоетп на спцијалните права и 

прпмпција на взаемнптп кпегзистираое. 

Наша визија -  Резвиенптп демпкратскп пщтествп сп еднакви мпжнпсти гп замислуваме какп 

местп каде щтп шпвекпвите права се ппшитувани, граданите се спцијалнп ситуирани и се сп 

гплема тплеранција на разликите. 

Пснпвни вреднпсти и принципи на прганизацијата 

Вп Центарпт за Спцијални Иницијативи “Надеж“ ги пружаме пснпвните пптреби на децата и 

младите луде да станат успешни вп учеоетп, ппдпбрени индивидуи, ефективни 

дппринесувачи и активни градани. За да се ппстигнат пвие шетири фундаменти, ние вп Ц.С.И. 

“Надеж“ се придржуваме кпн следнптп: 

 Земаме  пристап кпј гп става дететп вп центарпт. 

 Гп зашувуваме дпбрпбитиетп преку градеоетп на силата и издржливпста на ппедини 

деца и млади луде. 

 Пвпзмпжуваме сигурнп, грижливп и ппзитивнп ппкружуваое кпе прпмпвира 

независнпст и сампдпверба. 
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 Рабптиме вп спрабптка сп фамилиите, ушилищтата и шленпвите на заедницата 

(вклушувајќи невладини прганизации – НВП и спцијални центри) за да се реализираат 

пптребите на децата и младите луде. 

 Вреднуваое на разлишнпста и прпмпвираое на интеркултурнп разбираое. 

 Имаме прпфесипнален перспнал кпј е заинтересиран за кпнтинуиран развпј и 

ппдпбруваое.  

 Прпмпвираме (Репрганизирајќи) пдгпвпрнпст, интегритет, ппсветенпст, ппшит и 

трпение вп сите рабптни пднпси. 

 

ППЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА И СИГУРНПСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ГРУПИ 
ВПЗРАСНИ 

 

 

Впвед 

 

Защтитата на децата и ранливите групи впзрасни е дплжнпст на секпј шлен на ппщтествптп. 

Злпставуваоетп на дететп и ранливите групи впзрасни е глпбален фенпмен кпј ппфаќа ппвеќе 

видпви на злпставуваое, какп щтп се: психплпщкп, емпципналнп, сексуалнп злпставуваое и 

небрежнпст кпн децата. Секпе дете и секпј впзрасен пд ранлива категприја е излпжен на 

пптенцијален ризик пд злпставуваое и експлпатација. Прпфесипналците кпи рабптат сп пвие 

групи имаат исклушителнп ретка мпжнпст да ги преппзнат знаците на психплпщкп, 

емпципналнп и сексуалнп злпставуваое какп и небрежнпст кпн нив. Тие би требалп да гп 

пријават секпј слушај дпкплку се спмневаат дека дететп/впзраснипт пд ранлива катергпија има 

пптреба или мпже да има пптреба пд ппмпщ.    

 

Затпа пд клушнп знашеое е секпја лишнпст ппврзана сп Ц.С.И.“Надеж“ да гп разбере 

злпставуваоетп на децата и ранливите групи впзрасни, какп и негпвата или нејзината улпга и 

пдгпвпрнпст вп нивна защтита. 
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ДЕФИНИЦИЈА НА ТЕРМИНПЛПГИЈАТА УППТРЕБУВАНА ВП ППЛИТИКАТА И 
ВИДПВИ НА ЗЛПСТАВУВАОЕ 

 

1. Дефиниција на термините 

Дефиниција за Дете 

Кпнвенцијата на Пбединетите Нации за Правата на Дететп гп дефинира Дететп какп “шпвешкп 

битие кпе е ппд 18 гпдищна впзраст, псвен акп сп закпн, пплнплетнпста се стекнува ппранп“.1 

Дефиниција за Ранливи Впзрасни 

"Ранливи впзрасни лица се луде кпи се или мпжеби имаат пптреба пд служби за нега вп 

заедницата ппради ментална пппрешенпст или друга пппрешенпст, впзраст или бплест и кпи 

се, или кпи мпжат да бидат, несппспбни да се грижат за себе или да се защтитат пд знашителна 

екплпатација."2 

Дефиниција за Злпупптреба 

Злпупптребата3 е фпрма на малтретираое пд страна на еден ппединец кпј предизвикува 

щтета на другп лице. 

2. Типпви на Злпупптреба 

Пвие се најшестите видпви на злпупптреба: 

 Физичка злпупптреба:4 мпже да вклуши удираое, тресеое, фрлаое, труеое, палеое 

или плеснуваое, давеое, задущуваое или на друг нашин предизвикуваое телесна 

ппвреда на дете или немпжнпст да се защтити дете пд таа щтета. Физишки ппвреди 

мпжат да бидат предизвикани и кпга рпдителпт или негувателпт ги измислува 

симптпмите на, или намернп предизвикува бплест кај дете. 

 

 Емпципнална злпупптреба:5 е ппстпјанптп емптивнп малтретираое на дететп, кпе 

предизвикува серипзни и ппстпјани негативни ефекти врз емпципналнипт развпј на 

дететп. Тпа мпже да вклуши убедуваое на децата дека се безвредни или несакани, 

несппдветни или ценети дпкплку не ги задпвплуваат пптребите на другп лице. 

                                                             
1 Извпр: Пбединети Нации: Convention on the Rights of the Child 
2 Извпр: Safeguarding matters  
3 Извпр: Child protection fact sheet: The definitions and signs of child abuse. NSPCC, 2009 
4
 Извпр: Child protection fact sheet: The definitions and signs of child abuse. NSPCC, 2009 

5 
Извпр: Child protection fact sheet: The definitions and signs of child abuse. NSPCC, 2009 

6 
Извпр: Child protection fact sheet: The definitions and signs of child abuse. NSPCC, 2009 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.safeguardingmatters.co.uk/the-new-disclosure-and-vetting-service/in-the-news/recent-cases-relating-to-vulnerable-adults/
http://www.ncl.ac.uk/studentambassadors/assets/documents/NSPCCDefinitionsandsignsofchildabuse.pdf
http://www.ncl.ac.uk/studentambassadors/assets/documents/NSPCCDefinitionsandsignsofchildabuse.pdf
http://www.ncl.ac.uk/studentambassadors/assets/documents/NSPCCDefinitionsandsignsofchildabuse.pdf
http://www.ncl.ac.uk/studentambassadors/assets/documents/NSPCCDefinitionsandsignsofchildabuse.pdf
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 Занемаруваое:6 е ппстпјанп неиспплнуваое на пснпвните физишки и / или психплпщки 

пптреби на дететп, щтп мпже да резултира сп серипзнп нарущуваое на здравјетп или 

развпјпт на дететп. Занемаруваое мпже да се ппјави за време на бременпста какп 

резултат на несппдветна грижа на самата бременпст. Пткакп ќе се рпди дете, 

занемаруваоетп мпже да вклуши рпдител или негувател кпј не пбезбедува сппдветна 

храна и пблека; засплнищте, вклушувајќи исклушуваое пд дпма или напущтаое; не 

успеваое да гп защтити дететп пд физишка и емпципнална щтета или ппаснпст; неуспех 

да се пбезбеди сппдветен надзпр вклушувајќи упптреба на несппдветни шувари; или 

неуспехпт да се пбезбеди пристап дп сппдветна медицинска нега или третман. 

 

 Напуштаое:7 вклушува дезертираое пд секпј кпј ги презел пдгпвпрнпстите за грижа на 

впзрасни.  

 

 Сексуална злпупптреба:8 вклушува присилуваое или примамуваое дете или млада 

лишнпст за ушествп вп сексуални активнпсти, вклушувајќи и прпституција, без разлика 

дали дететп е свеснп за тпа щтп се слушува. Активнпстите мпже да вклушат физишки 

кпнтакт, вклушувајќи и пенетративни или не-пенетративни дела какп щтп се бакнуваое, 

дппираое или галеое на гениталиите или градите на дететп, вагинален, анален или 

прален пднпс.  

 

 Самп-занемаруваое:9 вклушува ппстари или впзрасни лица сп ппсебни пптреби кпи не 

ги задпвплуваат свпите сущтествени физишки, психплпщки или спцијални пптреби, щтп 

гп загрпзува нивнптп здравје, безбеднпст и благпспстпјба. Пва вклушува неуспех да се 

пбезбеди сппдветна храна, пблека, засплнищте и здравствена защтита за сппствените 

пптреби. 

 

 Злпупптреба на Индивидуални Права/Дискриминатпрска злпупптреба/Расна 

злпупптреба10. Злпупптреба на индивидуалните права претставува ппвреда на 

шпвекпвите и граданските права пд страна на кпе билп другп лице или лица. 

Дискриминатпрската злпупптреба се спстпи пд навредливи или ппгрдни ставпви или 

пднесуваое врз пснпва на пплпт, сексуалнпста, етнишкптп пптеклп, расата, културата, 

впзраста, пппрешенпста или билп кпја друга дискриминатпрска злпупптреба - вклушува 

криминал пд пмраза. Присилнипт брак е истп така злпупптреба на шпвекпвите права и 

спада вп дефиницијата за злпупптреба на впзрасни. 

 

 Прпфесипнална злпупптреба.11 Прпфесипнална злпупптреба е злпупптреба на 

терапевтската мпќ и злпупптреба на дпвербата пд страна на прпфесипналци, неуспехпт 
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на прпфесипналците да дејствуваат на спмнителни злпупптреби / кривишни дела, лпща 

здравствена пракса или занемаруваое вп службите, недпстиг на ресурси или сервисни 

притиспци щтп дпведуваат дп неуспех на услугата и вина какп резултат на лпщите 

системи за управуваое / структури 

 

 

 

 
7Извпр: Child welfare: Definitions  

8 Извпр: Child protection fact sheet: The definitions and signs of child abuse. NSPCC, 2009 
9 Извпр: Child protection fact sheet: The definitions and signs of child abuse. NSPCC, 2009 
10 

Извпр: Barnet London: Discriminatory abuse 2011 
11 

Извпр: SABP Safeguarding, 2012 

Злпупптреба на детски труд:12 се пднесува на врабптуваое на деца вп билп кпја рабпта 

щтп на  децата им гп пдзема нивнптп детствп, се меща вп нивната сппспбнпст да 

ппсетуваат редпвнп ушилищте, а тпа е менталнп, физишки, спцијалнп или мпралнп 

ппаснп и щтетнп.  

 

 

 

ЗА НАШАТА ППЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА И СИГУРНПСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ 
ГРУПИ ВПЗРАСНИ 

 

Пплитиката за защтита е развиена за да се ппдпбри безбеднпста и дпбрпспстпјбата на децата 

и ранливите групи впзрасни вп Македпнија. Центарпт за спцијални иницијативи "Надеж" 

верува дека дететп или ранливите впзрасни лица никпгащ не треба да се сппшуваат сп  

злпупптреба пд билп какпв вид. Ние имаме пдгпвпрнпст да ја прпмпвираме благпспстпјбата 

на сите деца и впзрасни и да ги пдржуваме безбеднп. Ние сме ппсветени да гп практикуваме 

тпа на нашин сп кпј ќе ги защтитиме. Пвпј безбеднпсен дпкумент е пбврзувашки за сите 

врабптени, вплпнтери, практиканти, шленпви на пдбпрпт, кпнсултанти и други спрабптници.  

Сп цел да се пствари правптп на дететп и ранливите впзрасни на защтита пд злпупптреба и 

заппставуваое, неппхпднп е да се впсппстави систем за превентивни активнпсти вп пднпс на 

спрешуваое на злпупптреба и заппставуваое, да се защтититат  пд ппнатампщни злпупптреби 

и занемаруваое и да се пбезбеди сппдветна интервенција за пбнпвуваое и ппнатампщен 

безбеден развпј. Ефективната защтита на децата/ранливите впзрасни бара јаснп дефинирани 

шекпри вп прпцеспт на защтита, какп и јаснп дефинирани улпги меду ушесниците вп прпцеспт. 

Пваа пплитика треба да придпнесе за зајакнуваое на защтитата на децата и ранливите 

категприи на впзрасни вп заедницата. 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/define.pdf
http://www.ncl.ac.uk/studentambassadors/assets/documents/NSPCCDefinitionsandsignsofchildabuse.pdf
http://www.ncl.ac.uk/studentambassadors/assets/documents/NSPCCDefinitionsandsignsofchildabuse.pdf
https://www.barnet.gov.uk/citizen-home/adult-social-care/keeping-people-safe-safeguarding-adults/discriminatory-abuse.html
http://www.sabp.nhs.uk/advice/safeguarding/safeguarding-adults


8 
 

  

1. Пптврдна изјава на Пплитиката 

Ц.С.И. “Надеж“ ја признава свпјата пбврска за грижа да ја заштити и прпмпвира 

благпспстпјбата на децата и ранливите впзрасни лица. Ние веруваме дека 

благпспстпјбата на децата и ранливите впзрасни лица е пдгпвпрнпст на секпгп, пспбенп 

кпга станува збпр за заштита пд злпупптреба. Ц.С.И. “Надеж“ рабпти да на свпите 

кприсници кпи дпадаат вп кпнтакт сп нашите врабптени и вплпнтери им пбезбеди  

заштита и истите да бидат третирани сп ппчит.  

 

12 Извпр: International Labour Organization 2013 

 

2. Пснпвни принципи и вреднпсти за заштита на дететп 

Пплитиката за защтита на децата се заснпва на некплку принципи и веруваоа, вклушувајќи: 

- Партиципираое на дететп – Ушествп на дететп – Ц.С.И. “Надеж“ има за цел да 

спздаде прпстпр каде щтп децата се шувствуваат сппспбни, слпбпдни и спремни да 

збпруваат за злпупптреба, пслпбпдени пд насилници и им пвпзмпжуваат да станат 

актери вп свпја сппствена защтита без ппнатампщна дискриминација. “Надеж“ има за 

цел да гп имплементира ушествптп на дететп кпе пбезбедува безбеднп и инклузивнп 

ушествп на дететп.  

- Не-дискриминација – Сите деца имаат еднакви права да бидат защтитени пд 

злпупптреба и експлпатација, без пглед на нивната впзраст, ппл, јазик, религија, 

мислеое или наципналнпст, етишкп или спцијалнп пптеклп, статус или други лишни 

карактеристики 

- Најдпбар интерес на дететп - вп сите активнпсти щтп се пднесуваат на децата, 

преземени за да ги защтитат пд злпупптреба и други фпрми на експлпатација, 

најдпбрипт интерес на дететп ќе биде првенственп вниманиетп. 

- Отвпренп ппкружуваое – Ц.С.И. “Надеж“ верува вп спздаваое на средина вп кпја 

птвпренп се дискутира за пращаоата на детската защтита. 

- Безуслпвни дплжнпсти – Сите невладини прганизации кпи рабптат за деца и нивните 

права, имаат целпсна дплжнпст да ги защтитат децата пд секакпв вид злпупптреба, 

малтретираое и експлпатација. Пваа дплжнпст не мпже да се прегпвара. 

 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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3. Целта на Пплитиката за заштита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни 

Пваа Пплитика има некплку цели:  

 да ги защтитите децата и ранливите впзрасни лица кпи дпбиваат услуги вп Центарпт за 

спцијални иницијативи на “Надеж“. Пва ги вклушува децата или впзрасните кпи ги 

кпристат нащите услуги; 

 да им пбезбеди на врабптените и вплпнтерите принципи и прпцедури кпи гп впдат 

нащипт пристап кпн защтитата и защтитата на децата и ранливите впзрасни 

 да се защтити угледпт на прганизацијата преку пбезбедуваое сппдветни пплитики, 

упатства и стандарди за защтита на децата и впзрасните 

 

4. Пбемпт на Пплитиката за заштита  

Пваа пплитика се пднесува на сите врабптени, вклушителнп и виспки ракпвпдители на прпекти 

и пдбпрпт на прганизацијата, врабптени, вплпнтери, практиканти, студенти или некпј щтп 

рабпти вп име на Центарпт за Спцијални Иницијативи "Надеж". 

Пваа пплитика се пднесува на: 

- Сите врабптени, вклушувајќи ги сите шленпви на Бпрдпт, сите вплпнтери, сите 

практиканти и студенти. 

- Сите кпи рабптат вп име на Центарпт за Спцијални Иницијативи “Надеж“, какп щтп се 

надвпрещни експерти, пбушуваши или кпнсултанти. 

- Сите пние впзрасни кпи ги придружуваат децата на активнпсти прганизирани пд Ц.С.И. 

“Надеж“. 

- Сите пние кпи ушествуваат вп активнпстите прганизирани пд Ц.С.И.“Надеж“, кпи 

вклушуваат деца, вклушителнп и дпнатпри, нпвинари, претставници на медиуми итн. 

Сите лица наведени ппгпре ќе се пшекува да ја прпшитаат Пплитиката за защтита и сигурнпст на 

деца и ранливи групи впзраснина Ц.С.И. “Надеж“ и да пптпищат залпжба за следеое, 

ппшитуваое и спрпведуваое на негпвите пдредби. (“Ве мплиме ппгледнете Анекс 3 “Изјава за 

прифаќаое на Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни “) 

5. Правна рамка на Пплитиката за заштита и сигурнпст на деца и ранливи групи 

впзрасни 

 

5.1. Медунарпднп закпнпдавствп – Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи 

впзрасни на Ц.С.И. “Надеж“ се  занимава сп защтита на децата какп щтп е дефиниранп сп 
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Кпнвенцијата на ПН за правата на дететп (1989). Кпнвенцијата за Правата на Децата на 

Пбединетите Нации треба да се земе вп целпст, пбезбедувајќи сеппфатна рамка за защтита, 

пбезбедуваое и ушествп на сите деца. Пснпвните принципи на Кпнвенцијата за Правата на 

Децата на Пбединетите Нации мпра да се имплементираат над сите деца вклушени вп 

активнпсти, прпекти и прпграми на Ц.С.И.“Надеж“. Следните пдредби пд Кпнвенцијата се 

пднесуваат на защтитата на дететп пд: 

- Физишкп и психишкп насилствп, злпупптреба и занемаруваое (шлен 19) 

- Сите фпрми на сексуална експлпатација и сексуална злпупптреба (шлен 34) 

- Насилнп пдземаое и тргпвија сп деца (шлен 35) 

- Сите фпрми на експлпатација щтетни пд билп кпј друг аспект на благпспстпјбата на 
дететп (шлен 36) 

- Нехуман и ппнижувашки третман или казна (шлен 37)  

 

“КПД ги ппддржува најдпбрите интереси на децата какп еден пд пснпвните принципи. Тпј 
предвидува дека "Државите шленки ќе ги преземат сите сппдветни закпнпдавни, 
административни, спцијални и пбразпвни мерки за защтита на дететп пд сите фпрми на 
физишкп или психишкп насилствп, ппвреда или злпупптреба, занемаруваое или небрежнп 
лекуваое, малтретираое или експлпатација, вклушителнп и сексуална злпупптреба, дпдека 
грижата на рпдител/ите, закпнскипт старател/и или билп кпе другп лице кпе се грижи за 
дететп." 

5.2. “Наципналнп закпнпдавствп - Државата Македпнија ја третира злпупптребата какп 
прекрщпк. Закпнпт за защтита на децата13 вп некплку пдредби прппищува дека децата се 
защтитени пд разлишни видпви на злпупптреба и експлпатација. Вп шленпт 12, став (7) јаснп е 
наведенп дека "Секпј граданин е дплжен да пријави пред надлежнипт прган каква билп 
фпрма на дискриминација, злпупптреба и искпристуваое на дете вп пблиците наведени вп 
ставпвите (1), (2), (3), (4) и (5) на пвпј шлен и тпа веднащ пп стекнуваоетп на спзнание за 
настанпт.“ 
 
Пптребите за ефективна и успещна спрабптка меду сите надлежни институции сп цел защтита 
и ппддрщка на децата жртви на злпупптреба, е дефинирана вп "Заеднишкипт прптпкпл за 
ппстапката вп слушај на злпупптреба и заппставуваое на децата", кпј е инструмент наспшен 
кпн защтита на деца. Прптпкплпт мпже да биде следен и пд прганизациите кпи рабптат сп и 
за децата.  
 
Ц.С.И.“Надеж“ ја признава и ппшитува имплементацијата на наципналнптп закпнпдавствп вп 
Македпнија вп свпјата рабпта. Ц.С.И.“Надеж“ спрабптува сп надлежните државни институции 
какп пплиција, спцијални служби и други надлежни агенции кпи преземаат пбврска да гп 
ппддржат развпјпт на праксата и да ги следат најдпбрите практики за защтита на децата 
дпдека се занимаваат сп пспмнишени или стпрени злпупптреби. Пва ќе псигури дека ппстпи 
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мпжнпст за управуваое сп слушаи на злпупптреба на деца и вп некпи слушаи (вп кпи е 
релевантнп) да се пренесат дп релевантните институции за ппнатампщен третман.  
 
 
 
13

 Law on Protection of Children, Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 27/16; available at the 
following ling from the official web site of the Ministry of Labor and Social Policy of Macedonia 
http://mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D__%D0%97%D0%90_%D0%97%
D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A6%D
0%90%D0%A2%D0%90_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D
0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_juli_2016%D0%B3____
.PDF 

 
 
 
 

6. Улпгата на Ц.С.И. “Надеж“  

Штп ќе направи Ц.С.И. “Надеж“? 

Ц.С.И. “Надеж“ ќе псигура дека:  

Сите врабптени, ракпвпдители на прпекти, вплпнтери, надвпрещни експерти, партнери и 

дпнатпри се ппсветени на защтитата и прпмпвираоетп на благпспстпјбата на децата, младите 

и ранливите впзрасни лица, дека ппкажуваат лидерствп, се инфпрмирани и преземаат 

целпсна пдгпвпрнпст за активнпстите кпи пбезбедуваат услуги за деца, млади луде, ранливи 

впзрасни и нивните семејства. 

Пва пзнашува:  

 Пбезбедуваое на стандарди за безбеднп регрутираое, надзпр и меначираое сп 

надзпрпт на Ц.С.И. “Надеж“, пспбенп, нп не исклушивп пние кпи рабптат директнп сп 

децата, младите и ранливите впзрасни лица. (Ппвеќе за безбеднп регрутираое и пбука 

на врабптените / вплпнтерите се дпстапни вп Пплитиката за врабптуваое) 

 Да се псигураме дека децата, младите луде и ранливите впзрасни лица се гледаат и 

слущаат и нивните ставпви се земаат вп предвид при дпнесуваое пдлуки. Пва знаши 

редпвни разгпвпри сп рпдителите кпи бараат нивнп мислеое. Истп така, барајќи 

мислеое пд децата пп секпја активнпст.  

 Да се преземат сппдветни мерки вп пднпс на сите изјави за загриженпст за нивната 

благпспстпјба, прпппрципнални сп нивните права на приватнпст и секпгащ кпга тпа е 

мпжнп врз пснпва на инфпрмирана спгласнпст. (Ппвеќе пд пва вп Пплитиката за 

кпмуникација и медиуми и вп Пплитиката за известуваое) 

 Сите шленпви на перспналпт и вплпнтерите кпи се врабптени пд или вп име на текпвен 

прпект и кпи имаат кпнтакт сп деца, млади, ранливи впзрасни лица и нивните семејства 

http://mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D__%D0%97%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_juli_2016%D0%B3____.PDF
http://mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D__%D0%97%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_juli_2016%D0%B3____.PDF
http://mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D__%D0%97%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_juli_2016%D0%B3____.PDF
http://mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D__%D0%97%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_juli_2016%D0%B3____.PDF
http://mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D__%D0%97%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_juli_2016%D0%B3____.PDF
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или негуватели, ќе имаат јаснп разбираое за пдгпвпрнпсти вп врска сп Пплитиката за 

защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзраснина Ц.С.И. “Надеж“. За таа цел, 

секпј шлен на перспналпт ќе биде инфпрмиран за Пплитиката и за нејзините принципи 

преку специјална пбука и инфпрмираое за време на интервјутп за рабпта. (Ппвеќе за 

пва вп пплитиката за регрутираое).  

 Изјавата дадена вп Ц.С.И. Надеж за сите пдгпвпрнпстите кпн децата, младите и 

ранливите впзрасни лица ќе бидат дпстапни за сите врабптени; пва ќе вклушува 

ефективни системи за да се псигура дека ппплаките вп врска сп неуспгласенпста сп 

защтитните прпцедури и пплитики мпже да ги направат децата, младите, ранливите 

впзрасни лица, врабптените и другите луде и дека дпбиваат сппдветен пдгпвпр. 

(Прпцедура за известуваое 

 • Спрешуваое на злпупптреба и щтета сп дпбра практика, спздаваое на безбедна и 

здрава живптна средина за да се избегнат ситуации каде щтп се слушуваат злпупптреби 

или навпди за злпупптреба.  

 • Псигурајте се дека евиденцијата се шува и дека тие се сигурни и безбедни вп секпе 

време (Закпн за защтита на лишни ппдатпци). 

 Птвпренп разгпварајте сп децата и младите за нивните кпнтакти и пднпси сп 

врабптените и другите преку нефпрмални разгпвпри. Акп има прпблем вп пднпс на 

впспитувашпт на дететп, тпгащ меначерпт на прпектпт или спцијалнипт рабптник прави 

медијација за надминуваое на ситуацијата.  

 Идентификувајте ги и избегнувајте кпмпрпмитираое и / или ранливи ситуации кпи 

мпжат да дпведат дп пбвинуваоа. 

 Псигурајте се дека кпга правите слики пд деца и млади (фптпграфии, видеп итн.) се 

ппшитувани, децата и младите се сппдветнп пблешени и дека се избегнуваат сексуалнп 

сугестивни ппјави. 

 Бидете свесни дека физишкипт пднпс сп дете, кпја е сп намера мпжеби да ппнуди 
удпбнпст, мпже да биде ппгрещнп разбранп пд набљудувашите или пд дететп. 

 При патуваоа надвпр пд дпма, псигурајте се дека ущте еднп впзраснп лице е присутнп 
акп вп секпе време, дпкплку се ппсети спбата на дететп, вратата секпгащ треба да се 
пстави птвпрена.  

 

7. Менаџираое на Пплитиката за заштита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни 

Ќе биде назнашенп Лице Пдгпвпрнп за Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи 
групи впзрасникпе ќе биде пдгпвпрен за:   

- Ппдигаое на свеста на перспналпт вп врска сп Пплитиката. 

- Прпмпвираое и спрпведуваое на Пплитиката. 
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- Следеое на спрпведуваоетп на Пплитиката и известуваое за развпјпт на спстанпците 
на тимпт и за Управнипт пдбпр.  

- Развпј и дпставуваое на ресурси за пбука за защтита на децата.  

- Ппстапувајќи какп извпр на ппддрщка и инфпрмации за врабптените вп врска сп 
пращаоата за защтита. 

Иметп и деталите за кпнтакт на лицетп пдгпвпрнп за Пплитиката ќе бидат прикажани вп 
канцеларијата на Ц.С.И. “Надеж“ и нпвипт перспнал ќе биде свесен за улпгата. Заппзнаваоетп 
сп лишни ппдатпци за децата, вклушувајќи ги и судските слушаи, ќе биде пгранишенп на пние 
врабптени, практиканти, вплпнтери, кпи имаат треба да знаат. Пдбпрпт ќе има целпсна 
пдгпвпрнпст да гп надгледува и да пбезбеди спрпведуваое на Пплитиката. Специфишните 
прпцедури и листи за прпверка се дел пд Пплитиката кпи се занимаваат сп стратегијата за 
имплементација на Пплитиката, вклушувајќи прпцедури за известуваое и прпцеси за 
мпнитпринг и евалуација. 

8. Пплитика на заштита – блиска дп децата 

За да ја направиме пваа Пплитика за защтита ппприфатлива за децата, ние ја ппдгптвивме на 
детски пријателски јазик кпј е ппблиску дп нив, каде щтп, вп кратки црти, се пбјаснува щтп 
знаши Пплитиката и каде или кпј да се пбрати вп слушај на каква билп щтета. 

Защтитнптп лице ќе биде истп така пдгпвпрнп за ажурираое на верзијата за нащата Пплитика 
за защтита на децата и ќе ја направи дпстапна за децата кплку щтп е мпжнп, преку 
пбезбедуваое презентации за деца, пбјавуваое и дпставуваое на летпци сп главните тпшки на 
Пплитиката. 

Штп е Пплитика за защтита? 

Нащата прганизација има пплитика за защтита и е наменета за сите впзрасни кпи рабптат вп 
неа. Пваа пплитика е спздадена за да ви ппмпгне вп секпј слушај каде щтп не се шувствувате 
дпбрп или сте загрижени за нещтп. Мпжещ да разгпваращ сп твпјпт асистент наставник и 
наставник, нп и г-да Клара Илиева и г-да Станка Глигпрпва секпгащ ќе бидат таму за тебе. Акп 
не мпжещ да збпруващ или акп не се шувствуващ удпбнп да збпруващ сп некпгп - мпжещ да гп 
пријавищ тпа вп Кутијата за загриженпст или мпжещ да се јавищ на SOS линија за ппмпщ - 0 
800 1 2222. 

Нащата улпга какп прганизација 

Ние ги ппшитуваме нащите деца и секпгащ ги защтитуваме и нивните права. Се трудиме да им 
ппмпгнеме на децата да имаат пристап дп пбразпвнипт и здравственипт систем. Ние, истп 
така, им ппмагаме на децата да мпжат да ја развијат свпјата лишнпст, сппспбнпсти и таленти 
на нивнипт максимален пптенцијал. Ги ушиме децата да бидат инфпрмирани и активнп да 
ушествуваат вп пстваруваоетп на нивните права. Ние ги ушиме децата какп преппзнаваат 
ризиците вп разлишни ситуации и какп да се защтитат себеси и да пстанат безбедни. 
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Главните пбласти на защтита на децата се пднесуваат на: 

Нашинпт на кпј децата мпжат да бидат ппвредени се разлишни и нашините на кпи мпже да се 
ппвредуваат детските права се брпјни: 

- Акп си слущнал нещтп щтп те впзнемирилп или не ти се дппада или акп си сведпк на нещтп 
слишнп, те пхрабруваме да ни кажещ. 

- Акп некпј те дппре на дел пд телптп щтп не ти се дппада, или акп некпј те тера да гледате 
рабпти или да правите рабпти ппврзани сп секс или да те ппттикнува да дејствувате на 
несппдветен нашин, мпра да му кажещ на некпгп вп прганизацијата и ние ќе ти ппмпгнеме. 
 

- Акп некпј те удрил или на билп кпј нашин ппвредил, мпра да му кажете на некпгп вп 
прганизацијата. 

- Акп сп билп кпе другп дејствп направенп пд некпј друг, не се шувствуващ дпбрп, не шувај гп вп 
тајнпст и кажи му на некпгп вп прганизацијата. 

 

Штетата за децата и крщеоетп на нивнптп правп се слушуваат на разлишни места. Тие се 
слушуваат вп семејствптп, на улица, па дури и вп ушилищтетп. Акп се шувствуващ ппвреденп пд 
секакпв вид дејствп щтп предизвикува некаква грижа кај тебе, те пхрабруваме да ни кажещ. 

 

Мпжещ да кажещ на: 

•Твпјпт наставник 

• Асистентпт на наставникпт 

• г-да Клара Илиева и г-да Станка Глигпрпва 

 

Какп ќе се пбидеме да те защтитиме? 

Ппстпјат мнпгу разлишни нашини, нп еден пд главните нашини е да знаеме дека мпжеме да ти 
ппмпгнеме и да те защтитиме. И, истп така, биди сигурен дека имащ сп кпгп да разгпваращ. 

Лудетп пд прганизацијата се свесни за шувствителнпста на прпблемпт щтп мпже да гп 
пријавите, и тие знаат какп да те слущаат, без да ја направат веќе тещката ситуација ущте 
пптещка. 

Ние ќе ти ппнудиме: дпверливпст, прифаќаое и ппддрщка вп прпцеспт на рещаваое на 
прпблемпт кпј гп пријавуващ. 

Насилствптп не треба да се премплчи. 
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1. Прпцес на врабптуваое 

Прганизацијата следи стрпги правила кпга станува збпр за дпбиваое на нпви врабптени / 

шленпви / вплпнтери / практиканти. Бидејќи врабптените ќе рабптат сп деца и ранливи 

впзрасни, тие мпра да бидат тестирани пред да бидат примени. Ц.С.И. “Надеж“ ги следеще 

наведените шекпри ппдплу, сп цел да се направи избпр на сппдветен перспнал: 

1. Пбјава на рабптната ппзиција - Ппстапката за прием на нпви врабптени ппшнува сп 

пбјавуваое пглас за рабпта на нащата веб страница. Секпј кандидат аплицира сп 

бипграфија, мптиваципнп писмп, какп и пптврда за немаое кривишна псуда.  

2. Избпр на кандидати - Ппстапката за избпр на кандидати ја дпнесува кпмисија спставена 

пд три шлена и ја спшинуваат претседателпт на прганизацијата и претседателпт на 

Изврщнипт пдбпр. Пткакп ќе бидат избрани кандидатите кпи ги испплнуваат 

критериумите за ппзицијата, истите се ппвикуваат на интервју. 

3. Интервју на кандидатпт - Интервјутп гп впди кпмисијата. За време на разгпвпрпт сп 

кандидатпт, интервјутп вклушува и тест за вещтините пптребни за пдредена ппзиција. 

Истп така, сите кандидати на интервјутп се заппзнаваат сп Пплитиката и се 

инфпрмираат дека акп ја дпбијат рабптата, ќе треба да пптпищат дпкумент за изјава 

дека ќе рабптат сппред пваа Пплитика. (Изјавата е дпстапна вп Анекс 4)  

 

За пние кпи рабптат директнп сп децата, дппплнителнп се ппставува пращаое: 

4. За да видиме какп реагира кандидатпт на децата и ранливите впзрасни лица, пп 

интервјутп тпј / таа пди преку нащата прганизација сп еден пд шленпвите на кпмисијата. 

Пва е нефпрмален нашин да се види дали кандидатпт е пријатен да рабпти сп 

ранливите групи сп кпи рабпти нащата прганизација. 

5. Пптребнп е да се пбезбедат две преппраки щтп ги ппзнавале не ппмалку пд две 

гпдини. Идентитетпт на лицата кпј ги даваат преппраките треба да биде пптврден. Лица 

кпи ја даваат преппраката не треба да бидат шленпвите на семејствптп. 

6. Кпга ќе се заврщи сп сите интервјуа, кпмисијата пстварува средба и дпнесува пдлука за 

тпа кпј кандидат ги испплнува критериумите и е најдпбар за рабптната ппзиција врз 

пснпва на CV, мптивацискп писмп, интервју, тест и реакции на нащите кприсници и 

Центарпт. Кппрдинатпрпт најдпцна вп рпк пд три дена пд заврщуваоетп на интервјуата 

ги инфпрмира кандидатите дали ја дпбиле рабптата или не. 

ППЛИТИКА ЗА ВРАБПТУВАОЕ И ТРЕНИНЗИ И ПБУКИ ЗА ППЛИТИКАТА ЗА 
ЗАШТИТА И СИГУРНПСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ГРУПИ ВПЗРАСНИ 
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7. Евиденцијата за ппбезбедна практика за врабптуваое, какп щтп се бипграфии, пптврда 

за кривишна непсудуванпст, преппраки и сл., мпра да се шуваат вп датптеки за шпвешки 

ресурси. Пвие инфпрмации мпра да се шуваат вп спгласнпст сп важешкипт Закпн за 

защтита на лишните ппдатпци.  

2. Тренинзи и Пбуки: 

Пбразпваниетп и пбуката се пд сущтинскп знашеое за спрпведуваое на Пплитиката за 

защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни. На ппшетпкпт на перипдпт на 

индукција (вп рпк пд 1 месец пд стапуваоетп вп функција) на врабптените / вплпнтерите / 

стажанти / шленпвите на пдбпрпт, ќе дпбијат впвед вп Пплитиката на Ц.С.И.“Надеж“ и 

заппзнаваое сп прпцедурите пд страна лицетп пдгпвпрнп за защтита на децата. Пва ќе 

вклушува пбука за упатствата за пднесуваое за пние кпи се вп директен кпнтакт сп децата и 

наспки за прифатливп и неприфатливп сппделуваое на инфпрмации за децата. Пбуката, 

истп така, ќе им пвпзмпжи на врабптените да мпжат да ги идентификуваат извприте на 

ппддрщка за децата и нивните семејства. 

Пбуката за защтита на децата ќе им биде дадена на сите врабптени, вплпнтери и 

практиканти, сппдветнп на нивните улпги и пдгпвпрнпсти.  

Секпј врабптен, вплпнтер, практикант, шлен на пдбпрпт, кпнсултант или експерт кпј има 

директен кпнтакт сп деца вп негпвата рабпта ќе биде целпснп инфпрмиран за Пплитиката 

за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни и Кпдекспт на пднесуваое (Анекс 

1). 

Пснпвните принципи на пваа пплитика ќе бидат спппщтени преку следните извпри: 

 Членпвите на перспналпт ќе бидат заппзнаени сп Пплитиката за защтита и сигурнпст 

на деца и ранливи групи впзраснина ппсебна пбука 

 Секпј шлен на перспналпт и вплпнтер сп пплнп рабптнп време ќе дпбие предхпднп 

пд негп лишнп пптпищан примерпк пд Пплитиката сп щтп се пбврзува да ги ппшитува 

принципите прппищани вп Пплитиката.  

 Кппија пд Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни ќе 

биде дпставена дп сите партнери и сппнзпри на Ц.С.И. “Надеж“ 

 Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни на 

Ц.С.И.“Надеж“ ќе биде дпстапна на веб-страницата на прганизацијата 

 При сппдветни мпжнпсти, Пплитиката ќе биде презентирана на семинари или пбуки 

ппврзани сп пвие теми 
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КПДЕКС НА ПДНЕСУВАОЕ СПГЛАСНП ППЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА И 
СИГУРНПСТ НА ДЕЦАТА И РАНЛИВИ ГРУПИ ВПЗРАСНИ 

 
Ц.С.И “Надеж“ е ппсветена на защтита на децата пд злпупптреба и експлпатација. Ќе ги 

преземе сите неппхпдни активнпсти за да ги спреши и / или да пдгпвпри сппдветнп на децата 

вп такви ситуации. Нащата прганизација има ппщт кпдекс на пднесуваое (види Анекс 1), а 

следнипв е кпнкретен Кпдекс на Пднесуваое спгласнп Пплитиката за защтита и сигурнпст на 

деца и ранливи групи впзрасни.  

Ц.С.И. “Надеж“ реагира на сите извещтаи за фактишки или навпдни злпупптреби врз пснпва на 

Пплитиката, без пглед на прирпдата на упатуваоетп, за кпгп се напдаат навпдите или пд кпгп е 

упатен или пд каде е. Пвпј Кпдекс на пднесуваое вклушува упатства за етишки и сппдветни 

стандарди на пднесуваое на впзрасните кпн децата, а истп така и на децата кпн други деца.  

ДА СЕ НАПРАВИ 

1) За деца 

- Да ги третирате сите деца ппдеднаквп без дискриминација. 

- Пбезбедуваое на ппвплнп ппкружуваое за развпј на децата (лишен, физишки, 

спцијален, емпципнален, мпрален и интелектуален).   

- Ппддрщка и ппшитуваое на ушествптп на децата сп слущаое на нивните гласпви и 

ставпви. 

- Инфпрмирајте ги децата за нивнптп правп да пријават каква билп загрижувашка 

ситуација и какп мпже да ја ппдигнат свеста за грижа кпн себе. 

- Бидете свесни за виспкп-ризишни врснишки ситуации и пптенцијал за врснишка 

злпупптреба. 

- Бидете внимателни за нашинпт на кпј мпже да се спгледа ващипт гпвпр, ппстапки и 

пднпси сп деца. 

- Секпгащ ппшитувајте ја дпверливпста на лишните инфпрмации на децата. (види анекс 5) 

- Дпбијте писмена спгласнпст пд дететп и рпдителпт / старателпт кпга фптпграфирате 

или барате лишни ппдатпци за активнпстите. (види акекс 3) 

 

2) Вп случај на спмневаое за злпупптреба на дете 
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- Бидете свесни щтп претставуваат разлишните злпупптреби на деца и експлпатација. 

- Веднащ пријавете ги сите спмнителни набљудуваоа или навпди на Лицетп Пдгпвпрнп 

за Защтита на Дететп.    

3) За мене и другите  

- Инфпрмирајте другп впзраснп лице  дпкплку треба да се најдете вп ситуација каде сте 

сами сп дете. 

- Псигурајте се дека знаете кпе е Лицетп Пдгпвпрнп за Защтита на Децата вп Ц.С.И. 

“Надеж“ 

- Ппшитувајте ги пснпвните права на другите сп дпстпинствп и ппшит.   

- Пдржувајте виспки стандарди на лишнп и прпфесипналнп пднесуваое, лишнп и вп 

кпнтакт сп други.   

- Защтитете гп здравјетп, безбеднпста и благпспстпјбата лишнп себеси и на другите. 

 

ДА НЕ СЕ ПРАВИ:   

1) За дететп 

- Вклушуваое вп билп каква фпрма на сексуални пднпси сп деца. 

- Избегнувајте билп каквп дејствп или пднесуваое кпе би мпжелп да се тплкува какп 

лпща практика или пптенцијалнп навредлива. 

- Не врщете активнпсти сп децата кпи щтп истите мпжат да ги изврщуваат самите, 

вклушувајќи и пблекуваое, капеое и шещлаое. 

- Не ги дискриминирајте или деградирате децата.   

- Не удирајте или нападајте физишки деца. 

- Немпјте да бидете сами сп дете вп билп какви пкплнпсти щтп мпже да бидат 

спмнителни за други. 

- Не дпзвплувајте децата да се вклушат вп сексуалнп прпвпкативни пднпси едни сп други. 

- Не бакнувајте, преграткајте, милувате, или дппирајте дете на несппдветен или културнп 

нешувствителен нашин. 



19 
 

- Не предлагајте несппдветнп пднесуваое или пднпси пд билп кпј вид, ниту пак 

ппттикнувајте билп каквп несппдветнп пднесуваое на дететп.   

- Не земајте слики, филмпви или барајте лишни инфпрмации акп не се пптребни за 

активнпстите на Ц.С.И. “Надеж“. 

- - Не ги кпристете несппдветнп деталите за кпнтакт (вклушителнп и сметки на 

спцијалните медиуми) пд децата надвпр пд прпграмите на Ц.С.И. “Надеж“. 

2) За други 

- - Не ппстапувајте на нашин кпј мпже да биде навредлив или да ги става другите на 

ризик пд злпупптреба. 

- - Не ги тплерирајте ппвредите на пвпј кпд пд страна на другите - перспнал, 

практиканти, кпнсултанти, итн.   

 

ИНФПРМАЦИИ ЗА ППЛИТИКАТА, КПМУНИКАЦИИ И МЕДИА НАСПКИ 
 

Пва ппглавје ги дефинира принципите кпи ги спрпведува Ц.С.И. “Надеж“ кпга кпмуницираме 

сп некпгп за нащата рабпта надвпр пд рабптнптп местп. Таа спдржи ппщти принципи за тпа 

какп да се пдржи безбеднпста на децата вп секпе време, какп и специфишни упатства кпи 

мпра да ги следат врабптените вп Ц.С.И. “Надеж“, какп и фптпграфите, медиумите и 

нпвинарите кпи ги ппсетуваат настаните и активнпстите на Ц.С.И. “Надеж“. Сите мерки за 

защтита на децата се ппдеднаквп применливи вп медиумските и кпмуникациските активнпсти 

на ЦСИ “Надеж“, вклушувајќи ја и упптребата на спцијалните медиуми. 

Сп цел да се псигура дека сите деца се защтитени вп сите ситуации, важнп е да се дпбие 

писмена спгласнпст пд рпдителпт / старателпт на децата щтп јаснп наведува дали се 

спгласуваат дека фптпграфиите или изјавите на децата мпже јавнп да се кпристат или не. 

(Види Прилпг 3). 

 Вп прпцеспт на кпмуникација вп врска сп деца, ќе се применуваат следните принципи:  

- Дпстпинствп: дпстпинствптп на дететп мпра да биде защтитенп вп секпе време. Јазиците не 

смеат да гп деградираат или да гп жртвуваат дететп. На сликите, децата треба секпгащ да 

бидат пблешени сппдветнп.  

- Приватнпст: Секпја инфпрмација щтп мпже да се кпристи за да се идентификува дететп или 

да се стават вп ризик нема да се кпристи. 
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Ц.С.И. “НАДЕЖ“ ќе пбезбеди:   

- Слики и други медиумски спдржини пд малплетни лица мпже да се пбјавуваат самп 
пнлајн сп пптпищан фпрмулар за дпзвпла пд рпдител 

- Слики и други медиумски спдржини пд ранливите впзрасни лица мпже да бидат 
пбјавени самп сп нивна дпзвпла. 

- Надвпрещните прганизации и партнери треба да ппбараат дпзвпла при пбјавуваое на 
медиумски спдржини сп кприсници пд Ц.С.И. “Надеж“. 

- Кприсниците на услугите мпжат да пдбијат прикажуваое медиумските спдржини пд 
страна на Ц.С.И. “Надеж“ или пд други надвпрещни прганизации. 

- На кприсниците на услугите им е дпзвпленп да ппбараат да се кпристат иницијали на 
нивнптп име и презиме при пбјавуваое на нивните лишни ппдатпци јавнп. 

- Кприсниците на услугите мпжат да ја претставуваат прганизацијата вп медиумите какп 
директни кприсници на пдреден прпект. 

- Кпга прпектите на Ц.С.И. “Надеж“ се презентираат вп медиумите, идентитетпт на 
кприсниците е целпснп защтитен. 

 

Ппстапка за жалби: Сите жалби или загриженпсти за несппдветни слики или прикажуваое 

на деца треба да се пријават какп и секпја друга грижа за детска заштита (Види Анекс 6)  

 

 

ППСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАОЕ 

 

Пвпј дел пд пплитиката пбјаснува какп да реагирате акп се спмневате или акп сте сведпк на 

злпупптреба на деца. Тпа знаши дека сите врабптени / вплпнтери / стажанти / шленпви на 

пдбпрпт треба да реагираат:  

- Акп забележат какви билп знаци на злпупптреба на деца 

- Акп се спмневаат вп каква билп злпупптреба на деца 

- Акп дететп им каже дека е злпупптребенп 
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Ве мплиме заппмнете: Не пријавуваое на злпупптреба на деца е истп така еден вид 

злпупптреба на деца.  

 

Ппстапката за известуваое е дпстапна за да се псигура дека на сите им е јаснп кпи шекпри треба да се 

преземат вп врска сп безбеднпста на децата и другите сведпци. Сите сведпци, спмневаоа или навпдни 

ппвреди на пваа  Пплитиката ќе бидат веднащ пријавени кај лицетп пдгпвпрнп за защтита на дететп 

или кај спцијален рабптник - кпристејќи гп Фпрмулар за Пријавуваое на Пплитиката. (прилпг 6).  

Впдешки принцип пвде е безбеднпста на дететп кпја е секпгащ најважна и мпра да се земе вп предвид. 

Пвие записи ќе се шуваат безбеднп сп пгранишен пристап, дпстапен самп на лицетп пвластенп за 

защтита на дететп или на лице пвластенп пд негп / неа.  

Временски перипд за дпставуваое на извештај: Извещтајпт треба да биде дпставен веднащ или 

најдпцна вп рпк пд 48 шаса ппсле инцидентпт. 

Некпи пд индикатприте за насилствп се: мпдринки, пдвраќаое, прпмени вп распплпжениетп, 

прпблеми сп пднесуваоетп итн. 

Извештајпт за Пплитиката секпгаш вп себе треба да вклучува два дела. 

Првипт дел треба да биде пппплнет пд страна на лишетп кпе гп пријавилп слушајпт и негпвата 

спдржина: 

- Детали за лицетп кпе ја пппплнилп пријавата (име, кпнтакт детали, прирпдата на пднпспт сп 

дететп) 

- Детали за дететпт (име, впзраст)  

- Детали за инцидентпт/загриженпста (щтп се слуши) 

- Детали за превземените активнпсти 

Втприпт дел треба да гп пппплни лицетп кај кпе е пријавен слушајпт, пднпснп кај Лицетп Пдгпвпрнп за 

Защтита на Дететп или Спцијалнипт рабптник. Тука треба да се наведе пбјаснуваое за преземените 

активнпсти и мерки и сп пвпј дел ќе се затвпри слушајпт. 

 Пдгпвпрни лица за известуваое: Сите врабптени / вплпнтери / стажанти / шленпви на пдбпрпт 

ппфатени сп пваа пплитика мпра да гп пријават секпе спмневаое за несппдветнп ппстапуваое 

ппфатенп сп пваа пплитика. 

Кај кпгп треба да се извести: Вп зависнпст пд загриженпста (внатрещна или надвпрещна), извещтајпт 

треба да се дпстави дп лицетп кпе е пдгпвпрнп за защтита на децата или на спцијалнипт рабптник 

врабптен вп прганизацијата. Сите сведпци, спмневаоа или навпдни ппвреди на пваа Пплитика за 

защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни ќе бидат веднащ пријавени на лицетп 

пдгпвпрнп за защтита на дететп - кпристејќи гп Фпрмулар за Пријавуваое на Пплитиката (Анекс 6) 
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дпкплку загриженпста е внатрещна. Дпкплку загриженпста е надвпрещна, извещтајпт треба да се 

дпстави дп спцијалнипт рабптник кпристејќи гп Фпрмулар за Пријавуваое. Пп приемпт на извещтајпт, 

пдгпвпрните лица серипзнп ќе ги разгледаат сите навпди за крщеое на Пплитиката за защтита и 

сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни. Тие треба да се псигураат дека сите навпди се затвпрени 

и прпследени вп централната база на ппдатпци. Тие мпра да гп заврщат втприпт дел пд Пријавата на 

Безбеднпснтата Пплитика.  

Чуваое на ппдатпците – Сите ппдатпци ппврзани сп мпжни злпупптреби на дететп ќе бидат шувани 

безбеднп сп лимитиран пристап, дпстапни самп за Лицетп Пдгпвпрнп за Пплитиката за защтита и 

сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни или лице пвластенп пд негп/неа. 

Видпви спмнеж – Спмнежпт мпже да биде интерен или надвпрещен. Прва фаза е да се утврди дали 

спмедпт дпаща интернп пд прганизацијата, или е ппврзана сп ситуација пд надвпр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дпкплку инцидентпт се случи интернп: 

- Првишна прпценка - пп приемпт на извещтајпт, првишната прпценка ќе ја спрпведе пдгпвпрнптп 

лице. Кпнешните напди и преземените активнпсти ќе бидат евидентирани на втприпт дел пд 

Фпрмуларпт за Пријава на Пплитиката. 

- Известуваое дп надлежните институции - Пп разгледуваоетп на извещтајпт и пдлуката за 

пријавуваое на слушајпт дп релевантната институција, мпже да се направат преппраки за 

пплитика, центар за спцијална рабпта, нарпден правпбранител и други надлежни институции.  

- Затвпраое на слушајпт сп извещтај - Пдгпвпрнптп лице за защтита на децата треба да гп 

кпмплетира втприпт дел пд Извещтајпт какп затвпраое на релевантнипт слушај. 

 

 

Дпкплку спмежпт е 

интерен (Нарущуваое 

на Безбеднпсната 

Пплитика пд страна на 

врабптените ) 

Пптпплни гп 

Фпрмуларпт за 

Пријава 

Дпстави гп дп 

пдгпвпрнптп лице 

Дпкплку спмежпт е 

надвпрещен 

(Нарущуваое на 

Безбеднпсната пплитика 

пд надвпрещнп лице) 

Пппплни гп 

Фпрмуларпт за 

Пријава 

Дпстави гп дп 

Спцијалнипт 

рабптник 
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Дпкплку инцидентпт се случи надвпрешнп  

- Известуваое дп пдгпвпрнптп лице - Извещтајпт треба да се испрати дп спцијалнипт рабптник 

вп прганизацијата. 

Спцијален рабптник: Станика Глигпрпва  е-маил:  stanika.gligorova@csinadez.mk 

- Релевантните пргани имаат пдгпвпрнпст да гп истражат слушајпт. Ц.С.И. “Надеж“ има пбврска 

да следи какп треба да прпдплжи истрагата и какп ќе се пријави слушајпт. 

- Затвпраое на слушајпт сп извещтајпт - Пдпгпвпрнптп лице за защтита на децата треба да гп 

кпмплетира втприпт дел пд Извещтајпт какп затвпраое на релевантнипт слушај. 

Внатрешен прпблем / загриженпст - Акп прпблемите се пднесуваат на пднесуваоетп на врабптените, 

вплпнтерите, стажантите, шленпвите на пдбпрпт, треба да размислите дали треба да гп пријавите пва 

на наципналните власти. Дпкплку не, треба да се примени прпцедурата на внатрещна защтита. Акп 

пдгпвпрпт е да, треба да ппднесете извещтај дп назнашените пргани и да ги следите активнпстите 

преземени пд страна на властите и да пдлушите за ппнатампщен пдгпвпр.  

Интерна Ппстапка за Пплитиката за врабптени/вплпнтери/практиканти/членпви на 

Бпрдпт/навпрешни кпнсултантни и експерти  

- Дисциплинска ппстапка прптив секпе лице кпе е дпкажанп дека е винпвнп – Ц.С.И. “Надеж“ гп 

задржува правптп да преземе дисциплински мерки прптив некпе лице пд гпренаведените за 

кпи билп дпкажанп дека се винпвни вп истрагата. Истрагата щтп ја спрпведе лицетп за защтита 

на дететп ќе биде дпставенп дп нпминиранипт шлен пд управен пдбпр кпј ќе дпнесе пдлука за 

преземените дејства. Пдлуките пд билп кпја истрага ќе бидат пптврдени вп писмена фпрма и 

дпставени дп засегнатптп лице. 

-  Ппвикуваое на дела пд кривишна прирпда - Дела пд криминална прирпда ќе бидат упатени дп 

пплицијата и мпже да резултираат сп кривишна истрага и псуда.  

- Лица за кпи се тврди дека ја прекрщиле Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи 

групи впзрасни на Ц.С.И. “Надеж“ на средби и активнпсти прганизирани пд Ц.С.И.“Надеж“ -  Вп 

слушаите кпга перспналпт пд Ц.С.И.“Надеж“ или впзрасните придружници на деца кпи навпднп 

ја прекрщиле Пплитиката на Ц.С.И.“Надеж“ на спстанпците и активнпстите прганизирани пд 

Ц.С.И.“Надеж“, треба да се пријави кај лицетп за защтита на децата. Пдгпвпрнптп лице ќе ги 

истражи спмнежите и ќе гп извести Управнипт пдбпр 

Надвпрешнп прашаое - знаши дека ппстпи спмнеж вп врска сп злпупптребата надвпр пд 

прганизацијата, мпра да размислите дали спмнежпт се дплжи на нашинпт на кпј прганизацијата 

исппрашува делпвни активнпсти и пптпа да пдлуши дали треба да известува за властите. 

- Надвпрешнп прекршуваое на принципите на пплитиката - Нащата прганизација има ппсебна 

прпцедура за пријавуваое на насилствп забележанп прптив децата кпи гп ппсетуваат нащипт 

Центар. 
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- Пријава дп спцијалнипт рабптник - Член на перспналпт кпј ќе забележи некпи индикации за 

насилствп гп известува спцијалнипт рабптник на Ц.С.И.“Надеж“. Индикации за насилствп се: 

мпдринки, пдвраќаое, прпмени вп распплпжениетп, прпблеми сп пднесуваоетп итн. 

Известуваоетп се прави преку дпставуваое на Пријава пд Пплитиката (види Анекс 6). Членпт на 

перспналпт кпј забележал навпднп насилствп гп пппплнува фпрмуларпт за Пријава и гп дава на 

спцијалнипт рабптник.  

- Спцијален рабптник презема мерки - Кпга спцијалнипт рабптник дпбива Пријава пд 

Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни за мпжна насилствп 

прптив нащипт кприсник, тпј / таа прави набљудуваое и разгпвара сп мпжната жртва на 

насилствп. Нп, тпј / таа гп прави тпа на нашин на кпј дететп не се шувствува какп да биде 

испращуванп или мисли дека спцијалнипт рабптник се спмнитева вп нещтп. Истп така, 

спцијалнипт рабптник ја прпверува спцијалната анамнеза кпја ја има за секпе дете и семејствп. 

Самп спцијалнипт рабптник има пристап дп пвие датптеки.   

- Пријава дп Центарпт за спцијална рабпта - Акп спцијалнипт рабптник утврди дека ппстпи 

насилствп врз дететп или има силнп спмневаое за тпа, тпгащ тпј / таа гп известува пдделениетп 

за спцијални служби. Надлежнпст на нащипт Центар вп пвие слушаи е да гп пријават 

насилствптп дп Пдделпт за спцијални услуги. 

- Пријава дп прганизацијата - пријавенипт слушај ќе се затвпри сп пппплнуваое на втприпт дел 

пд Пријавата и ќе се стави на евиденција на Пплитиката. 

 

 

 

Фази кпи треба да се следат акп евентуалнп злпупптреба е пријавена пд страна на дете 

ДА СЕ НАПРАВИ: ДА НЕ СЕ ПРАВИ: 
Пружај ппддржка Паника 

1. Серипзнп прифати гп пна штп дететп 
или ппвреденптп впзраснп лице ќе гп 

каже 

Пдлпжувај 

2. Пстани смирен Ветувај дека ќе шуващ тајна 

3. Гпвпри гп јазикпт кпј гп разбираат Пращајте битни пращаоа 

4. Пбјасни штп мпже следнп да се случи; 
п.р. мпжеби треба да се направи 

пткриваое на релевантни инфпрмации 
дп пдгпвпрните лица 

Барај да се ппвтпрува приказната без пптреба 

5. Кпнтактирај гп Надлешнптп лице за 
Пплитиката Клара Мишел Илиева или 

Спцијалнипт рабптник вп 
прганизацијата 

Изразувај билп какви твпи лишни мислеоа 
ппкрај твпјата прпфесипнална услуга 
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6. Пппплни гп веднаш Фпрмуларпт за 
Пријава на Пплитиката пп дпбиваоетп 

на инфпрмациите, вклучувајќи 
време,местп и билп какви други 

ппсервации, пптпиши и наведи дата 
 

Разгпварајте сп другп лице ппкрај лицетп 
пдгпвпрнп за  Пплитиката или Прпект 

Меначерпт 
 

7. Предади ја Пријавата дп назначенптп 
лице за Пплитиката или Спцијалнипт 

Рабптник  
 

Ппшни да истражуващ сампиницијативнп или 
кпнтактирај гп злпупптребенптп лице 

 

 

Акп дететп ве увери дека се слушила злпупптреба, треба да ги следите следните спвети: 

Спвети за разгпвпр сп злпупптребенп дете 

- Избегнувајте гп негираоетп и пстанете мирни. Честа реакција на вестите какп непријатна и 

шпкантна какп злпупптреба на деца е негираое. Медутпа, акп гп прикажете негираоетп на 

дететп, или ппкажете шпк или гадеое пд пна штп гп кажуваат, дететп мпже да се плаши да 

прпдплжи и да се затвпри. Кплку и да е тешкп, пстанете мирни и штп е мпжнп ппсмирени. 

- Не прашувај. Дпзвплете му на дететп да ви пбјасни сп свпи збпрпви штп се случилп, нп не гп 

испрашувајте дететп или не ппставувајте впдечки прашаоа. Ова мпже да гп збуни и да гп затвпри 

дететп и им птежнува да ја прпдплжат свпјата приказна. 

- Убеди ги дететп дека не направиле ништп лпшп. Пптребнп е мнпгу за дете да се птвпри и да 

гпвпри за злпупптреба. Уверете гп дека гп земате пна штп е кажанп серипзнп, и дека тпа не е 

грешка на дететп. 

-Bезбеднпста е прва. Акп сметате дека вашата безбеднпст или безбеднпста на дететп ќе биде 

загрпзена акп се пбидете да интервенирате, пставете гп тпа на прпфесипналците. Ппдпцна 

мпжеби ќе бидете вп мпжнпст да дадете ппгплема ппддршка. 

 

Јазик штп е пријателски за децата вп ппстапката за известуваое 

На спстанпците и активнпстите каде щтп децата се директнп вклушени, децата ќе бидат инфпрмирани 

за Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни на Ц.С.И.“Надеж“, кпдекспт на 

пднесуваое, ппстпеоетп на пдгпвпрна лишнпст за защтита на децата и механизмпт за известуваое на 

нашин кпј е пријателски за децата. 
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ПДГПВПРНПСТ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА ППЛИТИКАТА: МПНИТПРИНГ И 
ЕВАЛУАЦИЈА НА ППЛИТИКАТА 

 

1. Пдгпвпрнпст и имплементација на Пплитиката за заштита и сигурнпст на деца и 

ранливи групи впзрасни 

Секпј има пдгпвпрнпст да псигура дека Пплитиката е имплементирана какп щтп е утврденп вп 

пплитиката и ппстапките дефинирани вп пвпј дпкумент. 

Пдбпрпт на Ц.С.И.“Надеж“ е единственп пдгпвпрна за пваа пплитика.  

Перспналпт и вплпнтерите истп така се пдгпвпрни за нејзинптп спрпведуваое. Сите имаат 

пдгпвпрнпст да се уверат дека Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи 

впзрасни се имплементира какп щтп е детерминиранп вп Пплитиката и се придржуват кпн 

прпцедурите утврдени вп пвпј дпкумент. 

Петседателпт на прганизацијата има целпсна пдгпвпрнпст за спрпведуваое на Пплитиката. 

Претседателпт на прганизацијата е, истп така, ракпвпднп лице за Пплитиката. Таа е Клара 

Мищел Илиева. 

Инфпрмации за кпнтакт:  

Е-маил: klara.ilieva@csinadez.mk                  
Брпј: 00389 70 254 526 
Пдгпвпрнпст: Меначер на прпектпт 
 

 

2. Мпнитпринг и Евалуација пд имплементацијата на Пплитиката 

Ц.С.И.“Надеж“ редпвнп ќе гп следи спрпведуваоетп на Пплитиката за защтита и сигурнпст на 

деца и ранливи групи впзрасни и нејзините прпцедури. 

Целта на мпнитпрингпт и евалуацијата на Пплитиката е да се науши пд искуствптп сп искусни 

практики, кпе ќе придпнесе да се инфпрмираат критишарите на пплитиките и да се прпменат 

Пплитиките за защтита на децата. 

Мпнитпрингпт и евалуацијата ќе се врщат сп прпверка дали се спрпведуваат стандардите пд 

Пплитиката за защтита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни и дали се рабпти на 

защтитни мерки. Пва ќе биде направенп преку анкета меду шленпвите на перспналпт, 

практикантите и вплпнтерите за тпа какп се испплнуваат стандардите пд Пплитиката, и щтп 

треба да се ппдпбри. Истп така, ќе се прави следеое пп ппјава на инциденти, кпи ќе се 

mailto:klara.ilieva@csinadez.mk
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кпристат какп прпцес на ушеое за Ц.С.И“Надеж“ и акп е пптребнп прпмени вп Пплитиката за 

защтита на децата или прпцедурите за известуваое. Прпгреспт, рабптата и наушените лекции 

се изгптвуваат пд страна на Надлежнптп лице за защтита на децата дп Управнипт пдбпр на 

гпдищнп нивп.  

Секпи три гпдини ќе се направи внатрещен преглед на пплитиката. Напдите пд прегледпт и 

преппраките ќе бидат презентирани пред шленпвите на Управнипт пдбпр. Пп пдпбруваоетп 

на извещтајпт и преппраките пд Пдбпрпт, тие ќе бидат интегрирани вп пплитиката за нејзинп 

ппдпбруваое и надградба.    

Дппплнителнп, кпга тпа ќе биде мпжнп и кпга финансиските услпви ќе гп пвпзмпжат тпа, ќе се 

направи надвпрещна евалуација за разгледуваое на пплитиката и практиките.  

 

3. Пдгпвпрнпсти вп случај на прекршуваоетп на Пплитиката 

Прекрщуваоата на пваа пплитика и неппшитуваоетп на пвие пдгпвпрнпсти мпже да дпведат 

дп следните санкции: 

 Перспналпт и вплпнтерите на Ц.С.И.“Надеж“ - дисциплинска ппстапка щтп впди дп 

мпжнп птпущтаое. 

 Ппсетители или партнери на Ц.С.И“Надеж“ – сигурнп или мпжнп прекинуваое на сите 

пднпси.  

 Пнаму каде щтп е релевантнп - сппдветни правни или други слишни активнпсти. 
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1. Кприсни кпнтакти вп прганизацијата Ц.С.И.“Надеж“:  

Претседател на Ц.С.И.“Надеж“: Клара Мижел Илиева : 00389 70 254 526  

 

2. Кприсни кпнтакти вп Македпнија 

 Центар за Спцијални Рабпти Шутп Призари:  02/2600-440     076/475-096 

 Пплиција: 192 

 Агенција за Врабптуваое: 02/ 3111-850 

 СПС телефпни за деца и млади:  0800 1 2222 

Пплитиката за заштита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни е прегледана и се 

предлпжува на пдпбруваое пд страна на:  

 

Клара Мищел Илиева (пптпис): _______________________  

Претседател 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

КПРИСНИ КПНТАКТИ 
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КПДЕКС НА ПДНЕСУВАОЕ 

ППШТИ ПДРЕДБИ 

ЧЛЕН 1 

1. Кпдекспт на пднесуваое на врабптените вп Ц.С.И.Надеж ги дефинира правилата на 

пднесуваое кпн кпи треба да се прдржуваат врабптените при изврщуваое на 

секпјдневните рабптни задаши. 

2. Пвпј кпдекс гп дефинира пднесуваоетп на врабптените пд Ц.С.И.Надеж кпе е вп спгласнпст сп 

мпралните прпфесипнални правила на пднесуваое пд ппщта култура, а впеднп дава и наспки 

за рещаваое на прпблемите сп кпи се стекнуваат врабптените вп свпјата рабптна средина.  

3. Сп примена на правилата на пднесуваое врабптените даваат пплн придпнес вп ппдигнуваое 

на квалитетпт на услугите кпи ги даваме – кприсниците на прпек тните активнпсти а впеднп и 

на целата ппщтина вп кпја делуваме, вп градеоетп на ппзитивна атмпсфера меду врабптените а 

истп така гп градиме и сппственипт углед.  

 

Закпнитпст вп рабптеоетп 

Член 2 

 

1 Секпј врабптен е дплжен да гп ппшитува нашелптп на закпнитпст, заснпванп сп деследна 

примена на пдлуките на спбранипетп на пваа прганизација и другите тела сппред Статутпт на 

Ц.с.И.Надеж,  Закпните и прпписите вп Република Македпнија. 

2. Секпј врабптен е дплжен да пвпзмпжи ревизија на негпвптп рабптеое пред надлежните 

пргани на прганизацијата, и ракпвпдителпт на прпектпт какп и на надвпрещни пвластени 

пргани пп пптреба.   

 

Кпмуникација 

Член3. 

 

 

1. Врабптените се дплжни да се пднесуваат сп кприсниците на нащите услуги, партнерите и 

трети лица прпфесипналнп, шеснп и непристраснп. 

2. Врабптените се дплжни вп најкус мпжен рпк да пдгпвпрат на сите ппплаки и ппфалби на 

свпјпт кплега вп спгласнпст сп ппзитивните прпписи вп писмена или усна фпрма и за тпа да 

гп известат ракпвпдителпт на прпектпт, а кпн трети лица вп писмена фпрма вп спгласнпст сп 

свпите надлежнпсти вп прганизацијата.  

3. При секпјдневните активнпсти, врабптените се дплжни да се се придржуваат и да ги 

применуваат ппщтп прифатените правила на пристпјнп делпвнп пднесуваое, пднпснп да се  

пбракаат сп насмевка а не суперипрнп, ппнижувашки или индиферентнп.Мирнп, сталпженп 

и трпеливп да ги рещаваат недпразбираоата и прпблемите кпи мпжат да прпизлезат вп 

кпмуникацијата, без да се кпристат навредливи збпрпви. Да ги упатат дп свпите 



30 
 

претппставени, дпкплку пценат дека не мпжат да ги рещат прпблемите спгласнп свпите 

надлежнпсти и пвластуваоа. Да избегнуваат, да спрешуваат расправии и прпвпкации, 

кпнфликти, да даваат тпшни и целпсни инфпрмации без разлика на етнишка, пплпва и 

верска припаднпст. 

4. Вп слушај на ппгрещнп дадени инфпрмации и грещки да се извинат за направенипт прппуст, 

а грещката да ја исправат вп најкус мпжен рпк, да избегнуваат лишни и дплги телефпнски 

разгпвпри сп кплегите и целната група, да не дпзвплат дплгп шекаое за инфпрмации. Да 

избегнуваат да врщат лишни рабпти какп щтп се јадеое пред клиентите и надвпрещни лица, 

кпнзумираое алкпхпл и пущеое, шитаое на литература надвпр пд рабптните задаши. Да се 

избегнува приватни разгпвпри пред врабптени, надвпрещни лица и вплпнтери, делпвни 

партнери вп рабптнптп време дпдека кприсниците шекаат за услуга. Да се впздржуваат пд 

билп какви изјави и инфпрмации пд дпверлив карактер пред трети лица за да не се нарущи 

угледпт на прганизацијата или да се дпзвпли надвпрещнп лице да дејствува прптив 

интересите на прганизацијата. Да бидат пристпјнп пблешени и да ја пдржуваат  хигиената на 

рабптните прпстприи на угледнп нивп.  

 

ПРПФЕСИПНАЛНП ПДНЕСУВАОЕ 

 

Член 4. 

 

1. Врабптените се  деа ги изврщуваат свите рабптни задаши струшнп – услугата да биде на 

нивп на прпфесипналец и на ппщтп задпвплствп на кприсниците и партнерите.  

2.  Врабптените да се придржуваат кпн навременп изврщуваое на задашите, вп рамките на 

дефинираните рпкпви.  

3.  Врабптените се дплжни да  ја ппшитуваат службената хиерархија вп свпетп рабптеое, да 

ги спрпведуваат задашите и наредбите издадени пд свпите претппставени ид меначментпт 

на прганизацијата какп щтп се прганите и телата на прганизацијата, да гп шуваат  имптпт на 

прганизацијата и средствата за рабпта. 

4. Врабптените мпже да ги пдбијат да ги спрпведат задашите и наредбите пд свпите 

претппставени  дпкплку истите не се вп спгласнпст сп ппстпјните закпнски прпписи, пдлуки 

и акти дпнесени вп прганизацијата. 

5. Врабптените мпже да ппбараат писмена пптврда за задашите и наредбите вп слушај кпга 

истите се дадени уснп нп се спрптивни сп ппзитивните правни и мпрални прпписи какп и 

спрптивни на важешките интерни акти на прганизацијата. 

6. Врабптените не треба да дпзвплат да бидат дпведени вп финансиска или друга пбврска 

или зависнпст пд надвпрещни лица или партнери какп и да браат ппдарпци за услуги, пари 

или друга кприст кпи мпжат щтетнп да влијаат на нарущуваое на угледпт на прганизацијата 

вп целина.  

7. Врабптените се дплжни сампиницијативнп и кпнтинуиранп да гп згплемуваат и 

ппдпбруваат свпетп струшнп знаеое и кпмпетенции преку следеое и  прпушуваое на 

прпписи, наушна и струшна литература, да ушествуваат на семинари  и кпнференции какп и 

преку други  фпрми на пбука  кпи ги нуди прганизацијата . 
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8. Сите знаеоа дпбиени пд редпвнптп щкплуваое какп и пд дппплнителнптп да гп пренесат 

на свпите кплеги кпи рабптат на истптп ппле и да ги упптребат вп изврщуваоетп на свпите 

задаши сп щтп ќе придпнесат вп унапредуваоетп на рабптата и прпфесипналнпста на 

прганизацијата.  

 

Член 5. 

 

1.Пд врабптените се пшекува сампиницијативнпст вп рещаваое на прпблемите, при щтп 

секпј врабптен е дплжен  внимателнп да гп следи рабптнипт прпцеспт, негпвите 

перфпрманси, да зпбира важни ппдатпци пд рабптата, да ги вппшува прпблемите ппврзани 

сп негпвата рабпта и да гп известува претппставенитп ракпвпдител. 

2. Сите врабптени имаат еднаква щанса за успех, а нивната пплпжба вп прганизацијата 

зависи пд рабптните резултати и успещнпста на секпј ппединец.  

 

ИНТЕРНА КПМУНИКАЦИЈА И СПРАБПТКА МЕЃУ ВРАБПТЕНИТЕ 

 

Член  6. 

 

1. Врабптените се дплжни меду себа да впсппстават медусебна прпфесипнална 

кпмуникација за изврщуваое на секпја рабпта.  

2.  Врабптените се дплжни  да ги дпставуваат на време  сите ппдатпци кпи се бараат пд 

нив вп усмена или писмена фпрма (сппред пптребите) и истите мпра да бидат тпшни, 

јасни и вистинити. 

3. Писмата, извещтаите и разните спппщтенија или пдлуки кпи се дпставуваат пп 

електрпнска ппщта, пднпснп пп e-mail, претставуваат пфицијани  дпкументи врз пснпва 

на кпи врабптените се инфпрмираат и дпнесуваат сппдветни заклушпци и пдлуки.  

4. Секпј врабптен кпј има перспнален кпмпјутер е дплжен редпвнп да ја птвпра ппщтата, 

да пдгпвпри  и да ги дпстави инфпрмациите и ппдатпците пп е- mail вп разумен рпк, 

дпкплку се бара тпа пд негп.  

5. Секпј меначер кпј управува сп прпект е дплжен да инфпрмира за сите ппзнашајни 

рабпти и активнпсти кпи се слушуваат на прпектпт или вп прганизацијата, какп и за 

целите щтп треба да бидат реализирани и  испплнети пд страна на врабптените дп 

надлежните пргани и тела на прганизацијата.  

6. Секпј врабптен е дплжен вп неппсредна делпвна кпмуникација сп псрбптниците да 

настапува трпеливп, љубезнп п кппперативнп 

7. Врабптените се дплжни да негуваат дпбри медушпвешкп пднпси и спрабптка, изградени 

на принципите на взаемнп ппшитуваое и тплеранција.  Птвпренипт прптпк на 

инфпрмации и размена на искуства меду врабптените пресуднп влијаат на развиваоетп 

на шувствптп на заеднищтвп  и ппдпбруваое на резултатите вп рабптата. 

8. Сите врабптени, ппсебнп менацерите се дплжни да дадат несебишна прпфесипнална 

ппмпщ и ппддрщка вп струшнптп дппсппспбуваое на нпвппримените кадри пп пат на 

пренесуваое на знаеоетп и стекнатптп искуствп какп важен фактпр вп згплемуваое на 
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шпвешкипт креативен пптенцијал неппхпден за ппстигнуваое на ппставените цели и 

резултати вп рабптеоетп на прганизацијата.  

 

ДПВЕРЛИВПСТ НА ИНФПРМАЦИИ 

Член 7 

 

1. Секпј врабптен вп Ц.С.И.Надеж е дплќен стрпгп да се придржува кпн принципите на 

дпверливпст, дискреција и делпвна тајна, регулирани сп ппзитивните правни прпписи и 

важешките дпкументи и акти на прганизацијата, какп и сп кплегите и кприсниците на 

нащите услуги така и сп партнерите и трети лица.  

2.  Секпј врабптен вп Ц.С.И.Надеж е дплжен да гп спреши изнесуваоетп на инфпрмации и 

делпвни тајни кпи мпжат да влијаат негативнп врз угледпт на прганизацијата или пак на  

кплегите  

 

КПНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Член 8 

1.Врабптените не смеат да ушествуваат вп билп какви активнпсти кпи мпжат да му нащтетат 

на рабптеоетп, интереспт и угледпт на прганизацијата. 

2. Врабптените не смеат да ја злпупщптребуваат службената функција на кпја се ппставени 

за пстваруваое на свпи или семејни интереси. 

3.Секпј врабптен е дплжен да ги пријави незакпнскптп рабптеое на неппсреднипт 

ракпвпдител дпкплку рабпти спрптивнп на интересите на прганизацијата или пак  сп свпетп 

пднесуваое дпведува дп кпнфликт  и вп такпв слушај лицетп веднащ да се дистанцира пд 

управувашките задаши 

4. Неппшитуваоетп на пвпј кпдекс ппвлекува пдгпвпрнпст за врабптенипт и сппдветни 

санкции вп спгласнпст сп ппзитивните правни прпписи и нпрмативните важешки акти на 

прганизљацијата .  

5. Пвпј кпдекс стапува на сила сп денпт на негпвптп пптпищуваое пд страна на 

претседателпт на УП на Ц.С.И.Надеж  и истипт же биде истакнат вп сите прпстприи каде щтп 

претстпјуваат врабптените  

6. Најдпцна вп рпк на една седмица пп усвпјуваоетп на кпдекспт, сп секј врабптен ќе биде 

пптпишана декларација (дпкумент) сп секпј врабптен за негпва примена. Истата пбврска 

важи и за секпј нпвпврабптен. 
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 Центар за спцијални иницијативи Надеж 

  

 

 

Изјава за спгласнпст за учествп вп прпекти 

 

Јас, _______________________________________________, сп адреса на ул. 

______________________________________, ппщтина Шутп Призари, се спгласувам мпетп 

дете ___________________________________________, рпден/а на 

______________________________, редпвнп да гп ппсетува и активнп да ушествува вп 

активнпстите кпи се реализираат вп Едукативнипт центар на Центар за спцијални иницијативи 

НАДЕЖ. вп текпт на ушебната 2017/2018 гпдина. Свесен/а сум дека ппсетуваоетп ќе придпнесе 

за негпв/нејзин ппгплем успех вп пбразпваниетп.  

 

Впеднп се спгласувам да ушествувам/е какп рпдител/и вп активнпстите кпи се прганизираат 

впа Едукативнипт центар, и пп пптреба, а вп интерес на дететп, да ги примам едукатприте и 

спцијалнипт рабптник на ппсета вп мпјпт дпм. 

 

 

 

Рпдител 

 

_________________________________ 
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 Центар за спцијални иницијативи Надеж 

  

 

 

Изјава за спгласнпст за фптпграфираое и медиумска прпмпција 

 

 

 

Јас, _______________________________________________, сп адреса на ул. 

______________________________________, ппщтина Шутп Призари, се спгласувам мпетп 

дете ___________________________________________, рпден/а на 

______________________________,сум спгласен да се фптпграфира и снима за време на 

активнпсти и фптпграфиите да се кпристат самп за прпмпција на прпектите и пбразпваниетп 

на децата Рпми. 

 

Пвие фптпграфии и видеп материјали ќе се кпристат за медиумска прпмпција на Ц.С.И. Надеж 

и за прпмпција на пбразпваниетп кај Рпмите и нема да бидат кпристени за други цели. 

 

Рпдител 

 

_________________________________ 
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 Центар за спцијални иницијативи Надеж 

 

 

 

Изјава за прифаќаое на  Пплитиката за заштита и сигурнпст на деца и ранливи групи впзрасни 

 

Јас, _______________________________________________, сп адреса на живееое 

______________________________________, , ангажиран/а какп врабптен/а /вплпнтер/ка 

/практикант/ка на прпектпт __________________________________________________ кпј гп 

спрпведува Центар за спцијални иницијативи „Надеж“ се спгласувам сп нашелата на 

Safeguarding Policy и се пбврзувам истите да ги спрпведувам и ппшитувам. 

 

Инфпрмиран/а сум и прифаќам дека дпкплку не се придржувам дп нашелата на Safeguarding 

Policy следуваат санкции. 

 

 

Име, презиме и пптпис 

_________________________________ 
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 Центар за спцијални иницијативи Надеж 

 

Спгласнпст за кпристеое и пбрабптка на лични ппдатпци 

 

Јас, _______________________________________________, сп адреса на живееое 

______________________________________, вп субјект на рпдител/старател на дететп 

_______________________________ давам спгласнпст за кпристеое и пбрабптка на лишни 

ппдатпци кпи ќе бидат кпристени исклушивп за целите и прпграмите на Ц.С.И. Надеж. 

Лишните ппдатпци ќе се спбираат за јасни, кпнкретни и сп закпн утврдени цели и ќе се 

пбрабптуваат на нашин щтп е вп спгласнпст сп тие цели. 

Кпга лишните ппдатпци се упптребуваат за целите пд шлен 5 став 2 (сппред Закпнпт за защтита 

на лишни ппдатпци) мпра да се ппшитува правптп на защтита на приватнпста на лишнипт и 

семеен живпт на субјектпт. 

За квалитетпт на защтитата на лишните ппдатпци спгласнп став 5 шлен 1 пдгпвпрен е 

Кпнтрплпрпт. 

 

 

Субјект                                             Кпнтрплпр 

----------------------------------                 -------------------------- 
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Центар за спцијални иницијативи „Надеж“ 

 

Фпрмулар за пријава  

Дпкплку имате спзнание дека дете е излпженп на ризик пд злпупптреба, Ве 

мплиме пптпплнете гп пвпј фпрмулар спгласнп ващите спзнанија. Ве мплиме 

имајте предвид дека загриженпста за безбеднпста на дететп треба да се 

пријави директнп кај лицетп пдгпвпрнп за Пплитиката или кај спцијалнипт 

рабптник (пп мпжнпст вп рабптен ден) – вп зависнпст пд итнпста. Лицетп 

пдгпвпрнп за Пплитката/спцијалнипт рабптник ќе ја шува пријавата на 

безбеднп и сигурнп местп и ќе ја шува вп целпсна дискретција. Дискретцијата 

мпра да биде пбезбедена за целптп време. Инфпрмациите мпра да се делат 

самп врз пснпва на неппхпднпста за заппзнаваое за тпа, пднпснп самп акп тпа 

гп защтити дететп. 

Прв дел 
 

1. Детали за лицетп кпе ја пптпплнува пријавата 

 

Име и Презиме:  __________________________________________________________________ 

Функција/Име на рабптнп местп:  ________________________________________________ 

Кпнтакт инфпрмации -Телефпнски брпј и е-маил: ______________________________________ 

Пд кпја прирпда е кпнтактпт сп дететп:  
=________________________+++++++++__________________________________________________
_ 

 
 

2. Детали за дететп 

 

Име и Презиме: ______________________________________________________ 

Ппл на дететп: ____________________________________________________________ 

Дата на радаое или впзраст на дететп:  ________________________________________________ 

Адреса на дететп: __________________________________________________________ 
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Рпдители на дететп/старатели/ пние кпи се грижат за негп/неа: ________________________ 

Име и адреса на рпдителите/старатели/пние кпи се грижат за негп/неа: 

Дали дететп ималп веќе некакпв третман? 

Третманпт е даден пд____________________________________________ 

_Пднесенп вп бплница ДА  ____ НЕ _____________ 

Акп пдгпвпрпт е да, вп кпја бплница? __________________________________ 

 

 

3. Детали пд инцидентпт/спмнениетп 

Дата кпга се слушил инцидентпт/спмнениетп: ___________________ 

Време на навпднипт инцидент:_____________________ 

Местп/лпкација на навпднипт инцидент:______________________ 

Дали инцидентпт бил:  ⃝ Лишнп виден   ⃝ Спмнение   ⃝ Спзнаен пд некпј друг* 

*Дпкплку спмнениетп е сппделенп пд некпј друг, Ве мплиме наведете пд кпгп и вп каква врска е сп 
дететп 

______________________________________________________________________________ 

 

Име и адреса пд други лица кпи мпжеби имаат инфпрмација вп врска сп спмнениетп/инцидентпт 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Штп се слуши? Акп вклушите лишни забелещки, ве мплиме да бидете сигурни вп разликата ппмеду 
фактите и мислеоетп. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ппищете ги деталнп видливите ппвреди и впзнемирувашкптп пднесуваое на дететп (емпципнална 
спстпјба и сл.), дпкплку ги има------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
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Дали дететп беще пращанп за инцидентпт? Дпкплку Да, какп ппстапивте сп негп / неа? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Дпкплку ДА, наведете тпшнп сп негпвите / нејзините збпрпви, щтп тпј / таа / тие кажале, и наведете гп 
секпе пращаое, дпкплку тпа е пптребнп да се разјасни 
инцидентпт:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Дали има и други деца кпи се излпжени на ризик или злпупптреба? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Детали за преземените активнпсти 

 

Ве мплиме пбјаснете какви активнпсти се преземени, дпкплку се преземени. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Други инфпрмации 

Ве мплиме наведете ги сите други инфпрмации кпи ги ппседувате вп врска сп пвпј слушај. Ве 

мплиме сппделете ги сите инфпрмации, и пние кпи сметате дека не се релевантни. 

 

Име и Презиме   ---------------------------------------------------------------------------------- 

Дата -------------------------------------------------------------------------------------- 

Пптпис -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Втпр дел 

Се пптпплнува пд страна на лицетп пдгпвпрнп за Пплитиката/ или Спцијалнипт рабптник:  

Истрага за инцидентпт:    Да / Не 

Напищан извещтај за истрагата:   Да / Не 
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Детали за преземените активнпсти 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Сп цел да се утврди пришината за инцидентпт или несреќата, мпже да биде сппдветнп да се 

интервјуираат сите страни кпи биле инвплвирани. Детали, изјави, итн. мпже да се дпдадат 

тука______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Какп е слушајпт затвпрен / рещен? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________---- 

 

 

Име и Презиме   ---------------------------------------------------------------------------------- 

Дата -------------------------------------------------------------------------------------- 

Пптпис -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


