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РЕЗИМЕ 

Децата  како автономни личности имаат свои специфични потреби, но и свои 

права, што ги одвојува како посебно осетлива и ранлива група, особено ако се 

изложени на одредени ризици.  Но иако преку документите за правата на децата 

се настојува да се осигураат подобри животни услови, грижа и заштита од страна 

на возрасните/државите во најдобар интерес на децата, сепак факт е дека голем 

број на деца во светот се изложени на опасности кои го загрозуваат нивното 

растење и развој. Децата се уште се жртви на насилство, експлоатација, различни 

форми на злоупотреба и разни други повреди на нивните права. Очигледно постои 

расчекор помеѓу декларативните права на  децата кои им се гарантираат преку 

документите и нивните реални права. 

 Преземајќи одредени мерки за посоодветно остварување на правата на 

децата загарантирани со Уставот и законите, а согласно Конвенцијата за правата 

на детето1, во последните години во нашата држава, посебно внимание се 

посветува на положбата на децата во ризик и децата во судир со законот и 

превенција од овие состојби. 

 Во таа насока донесувањето на Законот за правда на децата2 претставува 

голем напредок во заштитата на децата и на нивните права, а посебно во делот за 

превенција на детското престапништво кој предвидува формирање на соодветни 

тела, форми и начини на постапување. 

Планирањето на превенција на детското престапништво е сериозна задача и 

голема одговорност што претпоставува познавање на превенциската наука и 

нејзините теоретски основи, но и нејзино практично имплементирање преку 

примена на превентивни програми. Низ концептот на ризични и заштитни фактори, 

преку дефинирање на детското престапништво и одредување на видовите на 

превенција, но и презентирање на меѓународните искуства во планирање на 

превенцијата и развивање на превентивни програми, во анализата се објаснува 

како да се развие планирана, организирана и ефективна  превенција, со јасна 

позиција на локалната заедница и општинските совети за превенција на детско 

престапништво. 

_______________________ 
 1Konvencija za pravata na deteto.(2010), Skopje:UNICEF 
  2Закон за правда на децата (Службен весник на РМ, бр. 148 од 29.10.2013); 
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Превентивните програми треба да се комплексни, да вклучат голем број на 

професионалци, деца и нивните родители кои треба да научат како да се справат 

со сегашните, но и со идните проблеми кои може да се појават во текот на 

детското растење. Примената на различни модели на превентивни програми 

даваат позитивен одговор на одредени ризици, особено оние кои се базирани на 

докази и што се евалуирани. Прикажаните, набројани, дел повеќе, дел помалку 

објаснети  превентивните програми во анализата, се солиден ресурс за планирање 

и нивна примена од страна на институциите, граѓанските организации или 

општинските совети за превенција на детско престапништво.   

Превенцијата финансиски е исплатлива ако се спореди со фискалните 

импликации што ги носи третманот, интервенцијата и дополнителната 

институционална или вонсемејна грижа за децата. Но траумата и последиците од 

негативните детски искуства е нешто што нема цена, не може да се измери и 

спореди. Затоа најголемите материјални, човечки, емотивни вложувања, треба да 

бидат за децата, во нивниот интерес, заштита и за нивната добросостојба. 
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В О В Е Д 

Превенцијата на детското престапништво во нашата држава е призната како 

прашање од стратешки приоритет за добросостојба на децата, семејствата и 

општетсвото. Постојат законски услови за превентивно дејствување, бидејќи 

превенцијата е составен дел во  Законот за социјална заштита3, Стратешкиот план 

на Министертвото за труд и социјална политика 2021-20234, а пред се во Законот 

за правда на децата во кој едно од најзначајните начела врз кои е заснован е 

превенција на детското престапништво. 

За превенцијата  и потребата од неа често се пишува и зборува во различни 

области на детскиот развој, но нема доволна систематичност и посветеност во 

нејзино практицирање. Многу повеќе се инвестира во санирање на пројавени 

предизвици, чии негативни последици потребно е интервентно да се намалат, 

отколку да се планира и програмира нивно превенирање. Таква е состојбата во 

повеќе области каде што како крајни корисници се јавуваат децата.  

Превенцијата е хуман императив на денешнината, бидејќи различните ризици 

во кои може да се најдат децата раѓаат голема болка и страдање не само кај нив, 

туку и кај нивните родители и целата заедница.5 Децата кои во раното детство и 

младост се жртви на насилство, живеат во тешки материјални услови, во 

дисфункционални семејства, конзумираат алкохол, дрога, го напуштаат 

училиштето, насилни се кон себе и другите, склони кон скитање и бегање од дома, 

изложени се на многу ризици и длабоко ги чувствуваат последиците од истите.  

Воочувајќи ги овие проблеми и последиците од нив на индивидуално и 

социјално ниво, експертите уште пред триесетина години  ги предупредуваа 

родителите, наставниците и професионалците кои работат со деца на потребата 

од рана превенција. Денес спектарот на ризични однесувања е проширен на нови 

ризици како што се политоксикоманија (комбинација на различни психотропни 

супстанци со алкохол), брзо пиење алкохолзаради опивање, „hook up” култура 

(сексуални односи со што повеќе партнери), хазардни ноќни трки и ризични возења 

со автомобили или мотори, проблеми со исхрана, со спиење и 

____________________________ 

3Закон за социјална заштита (Сл.весник на РСМ,бр.104 од 23.05.2019); 
4https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; 
5,10,16 Bašić, J., Ferić Šlehan, M., Kranţelić Tavra, V. (2007), Zajednice koje brinu-model 
prevencije poremećaja u ponašanju: Strategijska promišljanja, resursi programi u Istarskoj 
zupaniji. Istarska zupanija i Sveučilište u Zagrebu. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet;   

https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
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прифаќање на ризични животни стилови.6 На овие ризик фактори многу е тешко да 

се најдат соодветни протективни, фактори на заштита. Хетерогенезата на 

причините и нивната интеракција е динамичен систем кој бара препознавање на 

непосредни заштитни фактори. Во сите овие облици најважен заштитен фактор е 

поддршка како на децата, така и на нивните семејствата, силна семејна 

супервизија од страна на професионалци. 

Превенцијата не подразбира само нешто што треба да се спречи и да се  

намали, туку превенцијата денес добива позитивно значење и се именува со  

позитивни термини како што се поттикнување, поддржување, развивање, рано 

идентификување, навремено реагирање. Без знаење и идентификување на 

проблемите на децата, без осознавање  на  видот и степенот на отстапување во 

однесувањето кај оваа најранлива популација, не е возможно да се замисли и 

отпочне организирана превентивна активност и спроведување на националната 

стратегија. Невозможно е да се развијат ефективни превентивни програми, без 

опфаќање на етиолошкиот аспект и разбирање на причините за појава на детско 

престапништво, односно идентификување на факторите на ризик и факторите на 

заштита  и вклученост на децата во криминални активности.  

Успешен обид на идентификување на ризичните фактори се прави во деск 

анализата  „Идентификување, елаборација и анализа на ризик факторите за појава 

на детско претсапништво“7 која може да се земе како основа за дејствување. 

Концептот на ризични и заштитни фактори е еден од современите теории во 

областа на спречување на ризично однесување, која обезбедува научно  

засновано  објаснување на потеклото и развојот на веројатноста за појава на 

ризични форми на однесување. Првично, концептот на ризични и заштитните 

фактори се применувал во областа на злоупотреба на дроги, а потоа се проширил 

на примена во областа на спречување на сериозни кривични дела, вклучувајќи го 

напуштање на училиште, насилство, криминал и други8. 

____________________________ 

6Jessor, R. (ed.) (1998). New perspectives on Adolescent Risk Behaviour. Los Angeles: 
Cambridge University Press, str. 1-9; 
7проф.д-р Лажетиќ.Г.,д-р Mујоска-Tрпевска Е.,проф.д-р Нанев Л., и др.,(2021), 
Идентификување, елаборација и анализа на ризик факторите за појава на детско 
престапништво:Деск анализа на достапни податоци од релевантни институции, Македонско 
пенолошко друштво, Скопје; 
8,11,12,19Popović-Ćitić, B & Ţunić-Pavlović, V. (2005). Prevencija prestupništva djece i 
omladine.Beograd: Ministarstvo prosvjete i sporta Republike Srbije.  
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Согласно овој концепт потребно е развивање на превентивните програми, за да се 

зајакнат заштитните фактори кои ќе водат кон развивање на отпорни личности, 

деца кои ќе покажат поголема резилиентност од претходната нивна генерација.  

        Но дали превенцијата е само теоретско барање или е возможна и во пракса? 

        Обиди на полето на превенција кај нас имало и порано, но тие биле 

повремени, осамени и изостанувала нивна евалуација односно прикажување на 

успешност или ефектите од програмите кои биле со кратко делување и карактер. 

Со формирање на Државниот совет за превенција на детско престапништво во 

2010 година, започнува поорганизиран приод кон потребата од превенција на 

детско престапништво, следење на состојбата со деца во ризик и деца во судир со 

законот, давање на предлози за унапредување на превенцијата преку иницирање 

за формирање и соработка со општинските совети за превенција на детско 

престапништво, следење на спроведени превентивни програми и сл.9            

Превенцијата не е видлива и опиплива, таа е феномен чии  ефекти не се гледаат 

сега и веднаш по спроведување на одредена програма. Обично ефектите од 

делување на програмата се гледаат во годините што следуваат, кога децата 

влегуваат во критичен период, во период на адолесценција, а нивните родители 

односно семејството се неподготвени и оптеретени со други животни проблеми и  

често од заштитен фактор стануваат фактори на ризик.  Причина за ваквата 

состојба е недостаток од единствена теоретска основа која би значела појдовна 

точка во планирањето и програмирањето на превентивните активности. Само 

преку практицирање на превентивните програми на многу похуман и посестран 

начин ќе се оствари заштитата на децата од негативните последици кои ги носи 

престапничкото однесување. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

9 www.dspdp.com.mk  

 

 

http://www.dspdp.com.mk/
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„За да ги спречиме децата да влезат во системот, мора да ги 

санираме нивните негативни искуства од детството на време. 

Откако ќе влезат во системот, без да ги намалиме траумите, 

негативните искуства од детството растат, бидејќи системот 

врши секундарна виктимизација“ 

- Stacy Cecchet 

Seattle University -  

 

 



 8 

I. Превенција на детското престапништво 

                          1.1. Концепт на теоријата на превенција 

 

Поимот превенција спаѓа во секојдневно употребуваните термини и иако се 

мисли дека неговото значење се подразбира само по себе, сепак различно се 

определува. Во контекст на секојдневната употреба, превенцијата означува 

постапка на спречување на причините за развој на одредена појава. Да се 

превенира значи да се биде чекор понапред, да се предвиди за да се избегне 

последицата. Сепак, во современата литература е присутно настојувањето 

превенцијата појмовно да се одреди со помош на т.н. позитивни термини. Ова 

значи дека дефиницијата на превенција треба да утврди што превентивните 

активности треба да овозможат и поттикнат, а не само што треба да корегираат и 

спречат. 

Превенцијата има добиено статус на наука иако е релативно нова 

интердисциплинарна наука, која на глобално ниво се развива во последните 

дваесетина години, а нејзина цел е да се промовира теоријата за превенција и 

најважно е да дојде до примена во пракса. Терминот prevention science или наука 

за превенција за прв пат е употребен во 90-те години на 20 век за означување на 

практичен превенциски пристап кој е заснован на научни факти. 

Она што превенцијата ја прави научна дисциплина всушност се 

истражувањата кои даваат одговори на прашања за постоење на проблеми на 

одредена популација, за причините на нивното појавување (ризични и заштитини 

фактори) и можни интервенции за превенција на тие проблеми (превентивни 

интервенции и програми, пракса заснована на научни докази - evidence-based and 

science-based practice).10 

Неопходно е секогаш пред да се преземат одредени превентивни 

интервенции, да се прави анализа на состојбата за да се утврдат евентуалните 

причини и ризик фактори на кои ќе се интервенира. Но има ситуации во 

секојдневниот живот кога мора да се преземат некои превентивни активности итно 

и ургентно испровоцирани од  настан/и кој може за релативно краток период  да 

добијат широки димензии. Тогаш постапката е понеорганизирана и стихијна, без 

однапред утврдени причини за истата и нејзиниот ефект е неизвесен, но може и да 

е позитивен и да биде основа за понатамошно продлабочување на истиот и 

вршење на анализи. Или во делот на примарната превенција кога треба да се 
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поттикне позитивен развој кај децата, од кој бенефит ќе има една цела детска 

популација, не се неопходни анализи за потребата од таков вид превентивен 

програм, туку повеќе е потребна евалуација за мерење на нејзиниот успех заради 

нејзина применливост во иднина. 

  Превенцијата е утврдена како систем на различни мерки и дејствија 

преземени од страна на државата и другите социјални актери за да се спречи 

појавата и повторување на нарушувања во однесувањето и ризичното 

однесување. Но трендот на позитивно именување на превенцијата води кон  тоа 

дека превенцијата е и процес кој има за цел, не само да спречи манифестација на 

ризично однесување, туку да овозможи и да се поттикне  социјалниот развој на 

младите луѓе, што ќе доведе до развој и зајакнување на про-социјално 

однесување и индиректно ќе го спречи манифестирањето на деликвентното 

однесување.11  

                                1.2. Видови на превенција  

 

Со развој на  превенциската наука, посебно   во последните години се дојде 

до неколку значајни теории, концепти и модели кои  претставуваат темел за избор 

на превенциското делување. Тоа е видливо низ неколку присутни концепти/теории 

како што се: ризични и заштитни фактори, отпорност и ризик, промоција на 

менталното здравје, позитивен развој и др. кои стануваат темел на развојот на 

превентивните програми. Превентивните програми може да припаѓаат на различни 

видови на превенција. Најшироко прифатена и разбирлива поделба на 

превенцијата на детското престапништво кај нас е на примарна, секундарна и 

терцијарна превенција: 

             1.Примарна превенција – се применува пред да се случи појавата, има 

универзален пристап, наменета е за најширока популација на деца и има за цел да 

создаде заштитна средина за сите деца, што подразбира системски пристап преку 

обезбедување на владина поддршка, градење на капацитети, реформа на 

законите, следење на кршења на правата на децата, промена на ставовите на 

општата популација и професионалците кои работат со децата, градење на 

личните вештини кај децата и семејствата и сл. Ова значи дека примарната 

превенција е од витално значење и вклучува политики и актери од многу области; 

             2.Секундарна превенција – кога појавата ќе се појави, соочување со неа и 

начин како да се намали. Ги има за цел децата во ризик, децата во допир и во 
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судир со законот, но кои се рано идентификувани и се преземаат насочени 

активноси, мерки за помош и заштита и селективно насочени програми; 

            3.Терцијарна превенција – намалување на настанатата штета, се однесува 

на децата во судир со законот и се преземаат превентивни програми кои ќе 

овозможат детето да преземе одговорност за стореното дело и последиците од 

истото, но и ќе му помогне повторно да не стори кривично дело. Ова најдобро се 

постигнува преку програми кои ќе ги подготват децата, односно ќе обезбедат 

соодветен третман за време на престојот и пред излегување од установите, 

долгорочна постпенална поддршка со цел да се реинтегрираат во  заедницата/ 

општеството. 

Иако оваа поделба овозможувала добар преглед на превенцијата и 

класификација на интервенциите, при практична апликација настанале потешкотии 

во разграничувањето на овие три сегменти.12 Затоа Институтот за медицина во 

САД 13 предложил нова класификација на превенцијата, врз основа на сознанијата 

на Mrazek and Haggerty и од 1994 година во службена употреба се термините 

универзална, селективна и индицирана превенција, кои кореспондираат со 

претходната поделба на примарна, секундарна и терцијарна превенција. Разлика 

помеѓу нив е нивото на „филтер“ на присуство на ризичниот фактор. Во 

универзална превенција нема филтер, низок ризик и програмите се за сите. Во 

селективната има „сиров“ филтер, а тоа се социјални и демографски показатели и 

ризик фактори, а индицираната се однесува само на оние кои имаат ризично 

однесување. Во поновата литература се употребуваат токму овие термини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

13Извештајот за истражување во областа на превенцијата (US Institute of Medicine (IOM) 

(Prevention initiatives for child and adolescent mental health, 2002)  www.iom.edu 

http://www.iom.edu/


 11 

Табела бр. 1 

 

Универзална 

превенција 

Селективната 

превенција 

Индицирана  

превенција 

Насочена кон општа 
популација на деца без 
присуство на 
индивидуални ризик 
фактори. 

Насочена кон специфична 
група и поединци чии 
ризици за развој на 
нарушување се многу 
повисоки од просечните. 

Насочена кон поединци 
во многу висок ризик, кои 
манифестираат некоја 
форма на нарушување во 
однесувањето и 
социјализацијата. 

Цел е да се дадат 
информации и знаења за 
во потполност да се 
спречи, да не се развие 
ризично однесување и да 
се поттикне позитивно 
однесување.  

Цел е да се спречи 
понатамошно развивање 
на идентификуваниот 
ризик фактор и да се 
намали неговото влијание 
врз групата како 
маргинализирани етнички 
групи, деца од сиромашни 
семејства.... 

Цел е промена на 
однесувањето на децата 
во повеќе сегменти, 
формирање на нови или 
враќање на позитивни 
обрасци на однесување. 

Креирање и 
имплементација на 
универзални превентивни 
програми за сите деца, во 
детски градинки, 
училишта, учење на 
позитивно родителство, 
подобрување на општите 
услови, јакнење на 
личноста на децата,  без 
утврдување на претходна 
состојба и анализа. 

Креирање и 
имплементација на 
селективни превенциски 
програми кои се 
поинтензивни, со 
утврдена динамика, 
сесиите траат подолго, 
различни пристапи.Важна 
е анализа и 
идентификување на ризик 
факторите кои најчесто се 
социјални и демографски 
показатели. 

Креирање и 
имплементација на 
превентивни програми за 
третман, намалување на 
ризичните фактори и 
зголемување на 
заштитните фактори, 
компензирање. 
Интензивна програма, 
подолго траење,фокус на 
различни ризични 
фактори. Програмите ги 
водат добро едуцирани 
професионалци. 

Примери:  
-Клубови за деца со 
широк избор на програми 
со забавно-едукативни 
содржини; 
-Превентивни програми за 
сајбер насилство; 
-Превентивни програми за 
врсничко насилство; 
-Превентивни програми за 
насилство во 
адолесцентни врски. 

Примери: 
-Програми за деца кои 
конзумираат алкохол; 
- Програми за деца кои 
конзумираат дрога; 
- Програми за деца 
мигранти; 
- Програми за деца чии 
родители се зависници. 

Примери: 
-Тренинг за развивање на 
социјални вештини на 
деца со нарушено 
поведение; 
-Семејна терапија; 
-Тренинг за контрола на 
бес. 

Исход/резултат на 
превентивните програми 
е превентивна 

Исход/резултат на 
селективни превенциски 
програми е намалување 

Исход/резултат на 
индицираните 
превенциски програми е 



 12 

интервенција со 
позитивно значење и 
потенцијални придобивки 
за сите деца. 

на влијаниетро од 
конкретни ризик фактори 
на кој била изложена 
групата и промена на 
однесувањето.. 

промена на однесувањето 
на поединците, 
преземање на 
одговорност и 
проактивност. 
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„Најголема промена може да направиме ако го видиме она што им е 

потребно на нашите деца во заедницата, кои се нивните 

потенцијали...како заедница какви ресурси имаме  или какви немаме 

...што е полошо“  

- Steve Siegel 

                                     Denver District Attorney’s Office- 
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   II. Планирање и развој на превентивните  програми 

2.1. Планирање  на превентивните програми 

 

Што е планирање? Планирањето е многу важен процес при носење на 

одредени одлука за активности кои  треба да се реализараат и да ја остварат 

поставената цел. Во науката за превенција, планирањето се користи во два 

контекста:  планирање на превенција   и  планирање на превентивни програми.  

Планирање на превенцијата е поширок поим од планирање на превентивни 

програми. Планирање на превенцијата значи процес на проектирање на  

целокупното превентивно делување на одредено подрачје и во одреден временски 

период. Во овој процес планирањето на превентивните програми е само една од 

фазите, значи станува збор за многу потесен поим и означува дизајнирање на 

конкретен програм.14 

Програмата е сет на планирани активности со цел  да се постигнат специфични 

цели за одреден временски период. Превентивните програми претставуваат 

фокусирани напори за промена, намалување на некоја појава, состојба  или 

однесување или креирање на нова позитивна. Тие ја сочинуваат конкретната 

превенциската пракса.15 

На запад, поради развиените бази на ефективни превентивни програми, 

планирањето на превентивните програми, се сведува само на селекција на 

програми кои ќе се применат и нивна евентуална адаптација или модификација 

кон карактеристиките на заедницата.  

Програмските интервенции се доведуваат во врска со факторите на кои се 

делува, а не на самите проблеми. Евалуациите на ефектите на програмите се 

многу важни. Потребно е да се  дефинираат критериуми за проценка на 

ефективноста на превентивните програмии и врз основа на тоа се креираат базите 

на овие програми. Успешно евалуираните програми се со јасно одредена 

структура, содржина и начин на примена, вклучувајки ги и факторите на кои се 

делува со програмската интервенција, со следење на обука за нивна примена, 

техничка поддршка, материјали кои се достапни на потенцијалните реализатори.16 

_______________________ 
14,15Поповић-Ћитић,B.(2007).,Практични модели планирања превенције поремечаја 
понашања у заједници., (67- 135) Београд:Социјална мисао 4; 
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Но ефективноста на превентивната програма, не зависи секогаш исклучиво од 

самата програма туку и од карактеристиките на заедницата во која се применува.  

Кај нас согласно Законот за правда за децата, општинските совети за 

превенција на детско престапништво, потребно е да изработат Годишни програми 

за својата работа на подрачјето на општината и вршат работи за следење на 

состојбите со детското престапништво, покренуваат иницијативи за нивното 

подобрување и развиваат програми за вклучување на локалната заедница во 

превенција на детското престапништво и третманот на деца во ризик и во судир со 

законот. Во Годишната програма потребно е да се планира, поддржи или следи 

спроведување на една или повеќе превентивни програми, зависно од големината и 

буџетот на општината. Превентивната програма која ќе ја избере може  да е веќе 

спроведена во друга општина и евалуирана со позитивен резултат и истата да се 

преземе, може да се избере програма од друга земја да се преземе од базата на 

програми или да се креира нова превентивна програма од страна на стручни лица, 

професионалци кои имаат искуство во областа на превенцијата во училиште, 

полиција, центар за социјална работа, здравствен или граѓански сектор.  

Најчесто превентивни програми кои се креираат за потребите на едно подрачје, 

за конкретна популација произлегуваат од резултатите на претходно спроведена 

анализа или истражување и идентификување на ризик фактори на кои ќе биде 

насочена програмата. Програмата може да биде насочена кон различно ниво на 

превенција и да спаѓа во редот на универзална, селективна или индицирана 

превенција, за одредена популација деца или родители, возраст, изложеност на 

ризик фактори и сл. 

         За прифаќање на една или друга превентивна програма, општинскиот 

совет во фазата на планирање на Годишната програма треба да  дискутира, да 

има доволно аргументи за нејзиниот квалитет и потреба, истата да биде 

спроведена од докажани професионалци во општината или надвор од неа (од 

авторот на програмата), согласно однапред утврдени критериуми. 

 

             2.2.  Карактеристики на успешни  превентивни програми 

 
 

Детското престапништво се третира интердисциплинарно со вклученост на 

различни сектори и стручни профили на што упатува и Законот за правда за 

децата и затоа  примена на ефективни програми на превенција на детското 
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престапништво  треба да е во соработка со сите или одредени институции во 

системот за правда за децата, има мултисекторски пристап и активно учество на 

повеќе  општествени фактори. 

     Превентивните програми се успешни кога: 

 идентификуваат потреби; 

 развиваат  различни стратегии за нивно задоволување; 

 градат мостови меѓу повеќе установи и служби кои можат да ги задоволат 

тие потреби.17 

Во последните години зголемен е притисокот за оправданост и практичност на 

превентивните програми, особено од институциите или агенциите кои ги 

финансираат, а и од оние кои ги порачуваат. Овој притисок го поттикна интересот 

за квалитетни превентивни програми кои својата практичност ја темелат на докази 

добиени со истражувања или од добри евалуации (evidence-based programs). Тие 

програми се сметаат за успешни, програми кои прават промени кај индивидуата во 

позитивна насока и резултатите се препишуваат токму на спроведената програма, 

а не на некоја друга надворешна варијабла. Програмите ги проценуваат 

надворешни евалуатори, неутрални, учесниците добиваат сертификат од 

одредена агенција или граѓанско здружение и пожелно е програмата и нејзините 

резултати да се објават во стручно или научно списание или да се добијат 

авторски права. Затоа при избор на превентивна програма неопходна е критичка 

анализа на компонентите на самата програма. 

Со цел превентивните програми да бидат ефективни и успешни потребно е да 

се почитуваат одредени принципи, меѓу кои најважни се: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

  17,18,23 Bašić, J., Ferić Šlehan, M., Kranţelić Tavra, V. (2007), Zajednice koje brinu-model 

prevencije poremećaja u ponašanju: Strategijska promišljanja, resursi programi u Istarskoj 

zupaniji. Istarska zupanija i Sveučilište u Zagrebu, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 
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Табела бр.2: 

Принципи за успешни превентивни програми 

 фокусирање на мулти - средината која влијае на децата, младите и нивните 

семејства. Оваа животна средина ги вклучува семејството, училиштето, 

заедницата, медиумите и општеството во целина;  

 прилагодување на програмите на развојот и искуственото ниво на децата. 

Ова значи дека децата со висок ризик имаат поразлични потреби од децата 

изложени на понизок ризик;  

 намалување на ризикот и зајакнување на заштитните фактори; 

 подобрување на развојните придобивки и бенефиции кои се важни и 

придонесуваат за позитивен развој и резултати; 

 чувствителност на разновидност, со цел да се обезбеди ефективна 

поддршка. Изворите на разлики вклучуваат: пол, култура, социо-

економскиот статус и сл; 

 создавање континуитет на нега и поддршка, повисоко ниво на ризик бара 

повеќе интензивна и долготрајна поддршка; 

 интервенирање со цел да се изгради и одржи посакуваното однесување – 

менувањето на  однесувањето не е лесно да се постигне.18 

  

Кога станува збор за ефективна превентивна програма кои се соодветно 

евалуирани, се наведува дека тие биле насочени кон различни возрасни групи на 

деца и ги учеле на животни вештини, со вклученост на родители, наставници и по 

потреба локалната заедница.19 Значи, превентивна програма може да биде 

спроведена и во рамките на еден сектор односно институција на пр. во училиште, 

центар за социјална работа, установа за сместување на деца, граѓански сектор, но 

важно е програмата да биде евалуирана, претставена на другите ресори и да е 

поддржана од ресорното министерство. За спроведените превентивни програми, 

општинските совети за превенција на детско престапништво потребно е да го 

информираат Државниот совет за превенција на детско престапништво во своите 

Годишни извештаи до советот. Воедно Државниот совет може да обезбеди 

надворешни, неутрални евалуатори на превентивните програми кои може да се 

искористат за втемелување на програмата и нејзина применливост. Државаниот 

совет има разработена Програма за утврдување на  критериуми за доделување 
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средства за финансирање на програми за превенција на детско престапништво и 

заштита од ризично однесување кај деца и млади, на која општинските совети 

може да конкурираат. 

           Критериуми за успешна превентивна програма се : 

1.Најдобар период за превенција е возраст помеѓу 9 и 13 години, бидејќи тенденцијата 

на престапништвото е намалување на возраста на сторителите, периодот е од 

важност за развој на интелегенцијата и за равој на морално расудување; 

2.Основен облик на работа треба да е групната работа, во која групата ќе биде 

средство, а основна содржина би била однос кон вредности, цели и начин на 

остварување и развој и формирање на идентитетот; 

3.Неопходно е да се направи избор на конкретен превентивен програм  пред 

започнување на било која активност и тоа подразбира: 

- знаења од теорија на превенцијата и превентивните програми; 

- знаења за детскиот развој, концептот на ризични и заштитни фактори и ментално 

здравје; 

- знаења за појавата заснована на истражувања или ситуациона анализа, јасна цел на 

програмата и предвидување на начин на евалуација.20 

Денес се  присутните  превентивни програми засновани на неколку 

концепти како што се: 

1. Концептот на ризични и заштитните фактори; 

2. Концептот на позитивен развој; 

3.Концепт на развојни предности; 

           4. Концептот на отпорност  и ризик; 

5. Концепт  на еластичност; 

6. Концепт на превенција во локалната заедница и др. 

      По последните случувања во науката на превенција постои тенденција за 

меѓусебно комбинирање на одредени концепти / модели. 

 

 

 

 

______________________________ 

20 Давидовски, Т. (1994), ,,Превенција малолетничке деликвенције”,  Социјална мисао, 3-4. 
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                      2.3.Mетодологија на  превентивните програми   

 

Превентивните програми  најчесто се изведуваат во форма на едукативно -

искуствени работилници (workshop), во група најчесто до 20 учесници. Основни 

карактеристики на работилниците се: 

-Игровен контекст на размена; 

-Циркуларно учество на сите учесници, вклучувајќи ги и водителите на 

работилниците; 

-Недирективен пристап кој вклучува давање на фидбек, а не директни совети, 

анализа, критики  или интерпретација. 

Еден од принципите за учеството во работилница е доброволнолноста, што 

подразбира прифаќање на некои основни претпоставки: дека учесникот сака да 

работи на себе си, дека е подготвен да се развива и  подобрува односот кон 

другите. Всушност, во оваа постапка се работи за учење, и тоа не само когнитивно, 

туку и искуствено, што вклучува пред се емоционално учење. Во работилниците  

присутно е кооперативно, интерактивно и  учење по модел, бидејќи се случува во 

група на деца/родители, односно во социјален контекст. Понекогаш треба подолг 

период да се работи на мотивација на учесниците за вклучување во групата, а 

периодот за тоа е различен кај деца и кај возрасни. Во одредени случаи принципот 

на доброволност не може да се почитува посебно кога станува збор за судски 

налог или судско решение за вклучување во процеси на лекување, одвикнување 

или спречување, за доброто на личноста и за неговата околина. 

Структурата  на работилницата, независно од целта се состои од: воведен 

дел, главен дел и завршен дел. Се работи на одредена тема, со добро подготвен 

материјал и помагала. Техниките кои се користат во работилничката постапка се 

од активен и партиципативен карактер, што подразбира дека сите активно 

учествуваат и никој не може да биде пасивен набљудувач. Со препознавање на 

сопствените потреби, освестување на силните и слабите страни во себе си, 

зајакнување на сопствената личност се стекнуваат првите искуства како да се 

разберат и прифатат другите. Во група децата учат  да слушаат, да препознаваат 

невербална комуникација кај себе си и кај другите,  да се изразуваат себеси при 

што работат на сопствените емоции, ја подобруваат комуникацијата со врсниците, 

родителите, наставниците. Техниките за работа се различни, многубројни и 

зависат од групата и целта која сакаме да ја постигнеме: цртање, боење, 
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библиотерапија, играње на улоги , разјаснување на ставови, работа во мали групи, 

следење на видео клипови, кратки филмови и сл. Групата е погодна за работа 

затоа што децата учат за себе споредувајќи се со другите, и на тој начин  градат  

концепт за себе. Истовремено групата занчи поддршка, осознавање дека и другите 

имаат сличен проблем, можност да се види колку е некој добар, успешен, да се 

научи од другиот, да се прифати позитивен концепт. Превентивните програми 

обично имаат холистички пристап  бидејќи се занимаваат со когнитивни, 

имагинативни, афективни, физички и  социјаните страни на личноста.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 

21Батиќ, Д., Малетиќ, И.,и др. (2011), Безбедност во училиштата, Скопје: Здружение за 

безбедносни истражувања и едукација. 



 21 

 

 

„Да работиме заедно за побезбедни  и посигурни општини/заедници“ 

               -Национален Совет за за криминална превенција Финска - 

 

„ Ние одиме таму каде што се наоѓаат децата“ - Граѓанска организација 

Walkers – Финска 
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III. Познати модели на превентивни  програми на детското  
престапништво 

 
 

Прв познат превентивен програм е работен во САД  т.н. „Чикаго 1934”. Во 

овој период  била карактеристична поделбата на сиромашни и богати, конфузија 

во системот на вредности, изолација и оттуѓеност. За таа  цел бил основан центар 

за воспитување и организирање на слободни активности како место каде ќе се 

намали социјалната дистанца. 

Од тој период до денес има многу обиди за создавање на превентивни 

програми во различни области фокусирани на децата, па така и во областа на 

детското престапништво. Некои обиди биле посупешни, други помалку ефективни, 

со големи отстапувања од идеја до спроведување во пракса, едни се проверени и 

евалуирани, засновани на докази и применливи, а други се уште се борат за 

својата оправданост.  

Во некои земји постојат институции кои собираат информации за постојни 

превентивни програми и нивната ефикасност и даваат препораки на училиштата, 

полиција, граѓанските организации и други тела кои од тие програми да ги 

применат и информации како да ги обезбедат истите.  

Судејќи спрема досегашните евалуациони студии во оваа област, два 

пристапа во превентивните програми се оценуваат како најветувачки. 

- Тренинг вештините за решавање на интерперсоналните проблеми, фокусирани 

на начин на кој детето ги запазува социјалните ситуации, осмислени во вид на 

серија чекори во решавање на проблемите преку игри, учење, приказни, 

моделирање, играње улоги и позитивно поддржување; 

- Тренинг на родителските вештини каде водачот на програмата ги подучува 

родителите да ги  идентификуваат и следат проблемите на децата на поинаков 

начин преку сесии базирани на учење на одредени родителски техники, 

преговарање, договарање и вежбање на истите.22  

Потврдено ефективни програми чиј ефект бил емпириски докажан се: 

 

____________________ 

22Žunić-Pavlović, V., Kovačević-Lepojević.  M. (2010), Prevencija I tretman poremecaja 

ponasanja,  Beograd:Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 
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- Програми за тренинг на родители заснован на прирачникот Living with children 

(Patterson&Gullion, 1996) кој е краткорочен и бихевиорален по својата природа, има 

за цел да ги подучува родителите како да ги воочат девијантните обрасци на 

однесување кај своите деца, да ги следат, да ги наградуваат просоцијалните 

однесувања и да го игнорираат или слабо санираат негативното однесување на 

децата; 

- Програми за тренинг на родители кој опфаќа моделирање по пат на лекции 

снимени на ЦД  и групни дискусии кои се водени од сертифициран водител на 

групата - Strengthening Families Program (SFP10-14). 

Се издвојуваат и други прогресивни програми на превенција кои биле 

евалуирани и позитивно оценети, со конкретни ефекти на дадената популација во 

даден времески период.  

Базите на превентивни програми кои се акредитирани и евалуирани, се 

корисни заради избор на најдобри програми.  Во Хрватска има утврдено база на 

превентивни програми од дроги 

http://www.programi.uredzadroge.hr./Public/Prevencija. Доколку се создадат услови, 

важно е иницирање и создавање на ваква база во нашата држава за превентивни 

програми на детско престапништво. Државниот совет за превенција на детско 

престапништво, согласно своите законски надлежности би можел да ја води оваа 

база или регистар на превентивни програми. 

Табела бр.3:  

Листа на познати евалуирани превентивни програми 
 
1.Заедници кои се грижат(Communities that Care System); 
 

2.Програма насочена  на редукција на факторите на ризик (Boolyng 
PreventionProgram); 
  

3.Програми насочени на јакнење на протективните фактори (Child 
DevelopmentProject); 
 

4.Програми насочени на превенција на насилничко однесување (Second Step: A 
Violence Prevention Curriculum); 
 

5.Програми насочени на превенција од злоупотреба на дроги и др. психотропни 
супстанци(Keeping Clear Mind); 
 

6. Програми за превенција од напуштање на училиштето (Reconnected Youth) ; 

http://www.programi.uredzadroge.hr./Public/Prevencija
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7.Програма за зајакнување на семејствата (Strengthening Families program (SFP10-
14); 
 

8.Учење на замени на агресијата  (Aggression Replacement Training); 
 

9.Просоцијален програм за агресивни млади (Prosocial Curriculum for Aggressive 
Youth); 
 

10.Градители на мирот  (Peace Builders); 
 

11.Игра на добро однесување (Good Behavior Game-GBG); 
 

12.Поврзување на интересите на семејството и наставникот (The Linking the 
Interests of Families and Teachers (LIFT); 
 

13.Компјутерски програм за обука во управување на бесот(Smart Talk) 
 

 

3.1. Модел на превентивна програма - 

Заедници кои се грижат (Communities that Care-CTC)                            

Хрватска 

 

Познат концепт во светот, а применет во Хрватска е превенција во локалната 

заедница која е фокусирана на акција, со намера за промена на социјалните 

услови кои се верува дека предизвикале или поттикнале различни ризични 

однесување на децата во локалната заедница. Различни пристапи за кои се 

верува дека се најдобар одговор за промена на локалните услови се организирано 

вклучување на граѓаните  во заедницата, мобилизирање на постоечките ресурси и 

изградба на нови капацитети и заштита на загрозеното население.23  

Локалната заедница е извор на Националната стратегија за превенција на 

пореметување во однесувањето на децата и младите во Хрватаска. Таа е процес 

на развој на стратегија што ги овластува локалните заедници да ги користат 

доказите и да преземат рана интервенција во спречување на проблемите со 

децата. 

Како позитивна практика применета во Хрватска е моделот на превенција  на 

детско престапништво „Заедница која се грижи”- Communities that Care-CTC. Овој 

динамичен и сеопфатен модел го развиле авторите Hawkins и Catalano,24 научници 

на универзитет во Вашингтон, во рамките на Стратегијата за социјален развој која  

___________________________ 



 25 

24Hawkins,J.D.,Castalano,R.F.(1992).Communities that care. San Francisco: Jossey-Bass 

била насочена кон јакнење на заштитните фактори кои влијаат на спречување на 

ризичните  однесувања на децата и промовирање на нивниот позитивниот развој. 

Овој модел на превенција ги вклучува сите сегменти на заедницата, проактивен е 

и насочен кон приоритетни подрачја од детскиот развој пред нивно вклучување во 

проблематично однесување. Осмислен е да им помогне на клучните луѓе кои носат 

одлуки во заедницата полесно да ги користат информациите кои се добиени по пат 

на научни истражувања.  

Европскиот водич за имплементација на CTC25 – имал за цел да го утврди 

методот на преносливост на оваа програма во европските земји, за негова полесна 

употреба, но согласно нивните специфични потреби и ресурси. Програмата 

базирана на локални заедници е заснована на концептот на ризични и заштитини 

фактори и иницијативи кои се фокусираат на спречување на развој на 

проблематично однесување и рана интервенција кај децата. За значењето на овој 

модел говори фактот дека истиот е преземен во многу заедници во САД, 

Германија, Холандија, Ирска, Велика Британија,  Австрија, а и во Хрватска.  

Во Хрватаска се спроведувала во 12 заедници во една хрватска област од 

2002 до 2013 година, со подготовки од 2000 година. Биле вклучени Истарска 

жупанија, Дубровачко- неретванска жупанија, Вуковарско-сремска  и Вараждинска 

жупанија. Главна цел била да се развие единствен регионален модел за 

спречување на нарушено однесување на децата и да се создаде здрава средина 

за нивниот раст и развој. Важно било поврзување на теоријата со пракса, учество 

на универзитетски професори во локалната заедница, стручно оспособување и 

траен трансфер на знаења за науката за превенција, искористување на ресурсите 

на локалната заедница, зајакнување на нивните капацитети и избор на докажани 

ефективни интервенции. Во текот на спроведување на проектот, објавени се голем 

број на стручни и научни материјали, спроведени научни конференции и 

искуствата се споделени со сите други локални заедници.  Злоупотребата на дрога 

од страна на децата бил препознанен како доминантен проблем.26 

Основни елементи на Заедница која се грижи – CTC се: 

________________________________________ 

25 http://www.ctc-network.eu/ 
26 Communities That Care in Europe 1998-2015 The implementation of a community based 
prevention strategy in Europe: overview & experiences Technical Report on the CTC 
Implementation Guide(2016), Croatia by Josipa Basic and Sonja Grozic-Zivolic 
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1.Социјална епидимиолошка анализа за проблематичното однесување на 

децата (социјално потекло, фактори на ризик, можни фактори на заштита) 

познавање на проблемите на локалните граѓани, на децата и младите; 

2.Изработка на Стратегија за имплементација на превентивни програми 

(планирање на обуки, насоки, главни чинители во заедницата, планирање на 

имплементација); 

3.Користење на ефективни евалуирани превентивни програми; 

4.Евалуација на резултатите на Стратегијата; 

5.Проценка на превеаленцата на проблематично однесување на децата, но и 

на ризични и заштитни фактори во заедницата ( во една населба, село, град..). 

Специфичниот процес на превенција во локалната заедница е прилагоден кон 

зголемување на комуникацијата помеѓу институциите, граѓанските организации, 

професионалците, даватели на услуги и членови на заедницата. При тоа потребно 

е  одржување на обуки за професионалците кои ќе ги имплементираат 

превентивните програми и иако станува збор за мрежа на соработници и секој си 

има надлежности и одговорност, сепак локалниот водич/координаторот на 

проектот има најголема одговорност и специфични задачи во период на 

спроведување на Стратегијата.  

 Како пример е преземен Поречкиот модел на превентивно дејствување во 

локалната заедница „Здрав град“ во кој се спровеле следните проекти.27 

Табела бр.4: 

Поречкиот модел на 
превентивно дејствување во 
локалната заедница 

 
                 З д р а в    г р а д 

1.Интегрална програма во 
детска градинка 

Работа со негователи, родители и деца со цел 
примарна превенција на отстапување во 
однесувањата на деца на предучилишна 
возраст. 

2.Квалитетно училиште Унапредување на комуникациските вештини 
помеѓу родителите и деца (примарнa и 
секундарна превенција). 

3.Волонтери на задрав град Работа со ученици од средни училишта со 
проблеми во однесувањето за амортизирање 
на негативни влијанија преку вклученост во 
активности во локална заедница (секундарна 
превенција). 

4.Заедно против зависност Координирано делување преку различни 
институции со цел намалување на користење 
на дрога и други ризични однесувања на децата 
(примарна и секундарна превенција). 
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5.Квалитетно родителство Работа со деца чии деца не пројавуваат 
ризично однесување и со родители чии деца 
имаат отстапувања во однесувањето (примарна 
и секундарна превенција). 

6.Подготовка на родители за 
раѓање на дете и родителство 

Активно родителство, подготовка за раѓање на 
дете. 

7.Психолошко советување за 
брак, семејство и деца 

Вложување во секундарна превенција со цел 
намалување на потешкотиите во ризични 
семејства. 

8.Гинеколошко советување за 
деца и млади 

Вложување во примарна и секундарна 
превенција за разрешување на проблеми во 
полови односи, родови прашања, детски 
бракови. 

9. Супортивна-тераписка група 
за деца со попреченост 

Разрешување на психолошки проблеми на деца 
со попреченост. 

10. Помош на зависници Превентивна програма (секундарна превенција 
и терцијарна) работа и поддршка на деца 
зависници од дроги и алкохол, развивање на 
клуб и заедница за апстиненција. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

27Bašić, J., Janković, J. (2003), Lokalna zajednica – Izvorište nacionalne strategije prevencije 
poremećaja u ponašanju djece i mladih, Zagreb:  Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i 
mladeži, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i 
mladih. 
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3.2.Модел на превентивна програма 

Да работиме заедно за побезбедни  и посигурни општини/заедници 

                      Финска 

 
 

  Во Финска функционира Национален Совет за за криминална превенција, 

под надлежност на Министерството за правда, во областа на справување со 

предизвиците за превенција на криминалот воопшто со посебен акцент на децата, 

редукција на штетните последици од криминалот и промоција на безбедност и 

сигурност. Владата прави избор на членови на Советот со мандат од три години. 

Советот има обврска да изработи Национална Програма за криминална 

превенција, кој го промовира локалното учество во практична имплементација на 

програмата. 

             Наслов на Програма (2015-2018год.) е „Да работиме заедно за побезбедни  

и посигурни општини/заедници“. Програмата се подготвувала преку девет 

работилници одржани низ различни делови во Финска и со учество на општините 

(девет општини/области низ Финска). Иницијативата за пишување на оваа нова 

Програма била иницирана од страна на „Групата за помош во соседството“ чии 

програми се многу популарни и ефикасни во Финска. Програмата е иновирана за 

да биде во служба на граѓаните и организациите. Во текот на подготовката на 

програмата, се промовирале позитивни практики за криминална превенција. На 

работилниците учествувале локланите заедници, деца и млади, професионалци 

кои работат на превенција на криминал и детско престапништво, Финската 

Федерација за сместувачи куќи (за сместување на деца). 

За да се зајакне учеството на граѓаните, Советот подготвил и акционен 

план за промоција на локалната партиципација со цел зголемување на 

безбедноста и добросостојбата на децата и граѓаните преку редуцирање на 

ризикот да станат жртви на криминалот и процена на факторите кои доведуваат до 

тоа. Програмата содржи препораки за зголемување на општата свест за правата и 

можностите на граѓаните да влијаат, делуваат и партиципираат.28 

 

___________________________ 

28www.oikeusministrerio.fi 

 

http://www.oikeusministrerio.fi/
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Националнатa Програма за криминална превенција содржи визија на програмата; 

криминално-превентивна работа и оперативно делување во средината; цели и 

мерки; улогата на криминалната превенција во плановите на општините; 

зајакнување на соработка и вмрежување со јавните авторитети, бизнис 

заедницата, организациите и граѓаните; зајакнување на криминално-

превентивната експертиза; консултација/ вклучување на локалните граѓани и 

организации во планирање на мерки за криминална превенција; можности на 

граѓаните за влијание, учество во превенција на криминалот и зголемување на 

чувството на безбедност и сигурност во нивните општини; мониторинг. 

Националната програмата се фокусира на имплементација на превентивни 

програми и криминална превенција на локално ниво. Ги применуваат следните 

превентивни програми. 

1.CPTED (Crime Prevention through Environmental Design) – Спречување на 

криминал преку дизајн на средината – овој пристап се однесува на креирање на 

безбедни места особено за децата, каде можноста за криминал е мала, или каде 

граѓаните се чувствуваат безбедно и удобно. На пример: јавниот простор се 

дизајнира за голема група на корисници и за децата. Се дизајнираат паркови, 

пешачките премини и подземните премини кои се добро осветлени, отворени 

површини за движење на деца, преадаптирање на места во кои се собираат 

ризични групи.  

На пример, на просторот под и на покривот на познат трговски центар во 

Хелсинки почнуваат да се собираат деца со ризично однесување каде што се 

пуши, користи дрога и алкохол, се слуша гласна музика, а од тоа место се случува 

вандализам во околината. Тоа место што стихијно било избрано од децата и 

младите за нивно собиралиште и другарување, но со негативни содржини, 

општината не го растура и децата не ги турка кон избор на друго слично место, 

туку го адаптира и ги задржува младите на местото кое го одбрале. Го уредува со 

удобни седечки гарнитури, шанк каде се точат сокови, безалкохолни пива, кафиња 

и други безбедни пијалоци, просторот го опремуваат со музички инструменти за да 

свират децата, музички систем со ограничени можности за висина на звукот на 

музиката (што нема да го вознемирува соседството), друштвени игри, популарни 

стрипови и книги и друга опрема која ја одбираат децата кои времето го 

поминувале тука. Лидерот на групата станува главен, добива задачи за одржување 
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на ред, чување на инвентарот, времето на престој на децата. Вклучуваат 

бездомник кој почнува да го користи местото за живеење и е позитивен пример за 

децата како поранешен зависник. Плански и постепено вклучуваат возрасни лица 

во групата кои ги надгледува децата, но на ненаметлив начин, преку нивна активна 

вклученост во групата, со разбирање за нивниот начин на живот,  поранешни 

зависници кои почнуваат терапевтски да работат со децата. Делуваат на децата 

позитивно, но ненасилно, со разбирање на нивните потреби, ги запознаваат, 

почнуваат со индивидуален пристап и запознавање на ризиците во кои живеат и 

постепено ги вклучуваат во системот на грижа и заштита.  

2.SITUATIONAL CRIME PREVENTION – Превенција на ситуационен криминал – 

според овој пристап, криминалот се случува кога сторителот е мотивиран, целта 

(жртвата) е соодветно бирана, а надзорот е недоволен. На пример: грабежи на 

имот, во домот, во маркети. Превентивните програми се многу детални, осмислени 

за делување, со организација на човечки ресурси, користење на сите капацитети и 

вклученост на соседството. 

3. Превентивни пристапи кои влијаат врз потенцијалните престапници - Раните 

модели на интервенција го адресираат однесувањето на индивидуата што е можно 

порано во било која транзициона фаза на индивидуалнот развој и го води во 

насока на превенција на идни криминални дејства. Ресурсите и сервисите ги 

вклучуваат маргинилизираните семејства со млади деца, самохраните мајки и 

мајки тинејџерки. Се обрнува внимание на идентификување на ризиците кои 

влијаат негативно врз развојот на децата, како што се: користење на алкохол во 

рамките на семејството и семејни конфликт. Во системот за дневна нега децата 

можат да имаат гарантирано место ако тоа се смета за важно во нивниот развој. 

За младите има различни форми на медијации за криминална одговорност водени 

од страна на различни организации. Постојат и форми за превенција на 

рецидивизмот кај децата, различни програми за рехабилитации, менаџмент на 

агресија и реинтеграција во општеството. 

4. Кооперативни методи -  овој пристап има три димензии: граѓански организација, 

граѓанска одбрана и граѓански развој. Граѓанскиот развој се однесува на повеќе 

работи како подобрување на веќе изградената инфраструктура, децентрализација 

на администрација и услуги за граѓаните, подобрување на домувањето, 

процедурите за подобрување на локација за домување, како и социјална и 

економска  модернизација на областите. 
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5. Општетсвената работа вклучува активности за намалување на нееднаквоста 

помеѓу граѓаните и соседството, зголемување чувството за инклузија и 

подобрување на можностите на граѓаните за учеството во донесувањето на 

одлуки. 

6. Граѓанска организација Walkers – Шетачи, работат со сите деца. Таа не 

политичка, ниту религиозна организација, не познава разлики меѓу децата по ниту 

еден основ. Работат со деца, родители, цели семејства и соработуваат со други 

организации. Фокусот им се деца од 13 до 17 години. Основна задача им е 

размена на информации. Годишно реализираат 33.000 посети, а работат 340 дена 

во годината. На почеток биле 15 вработени, во 2017 година броеле 26 вработени. 

Но имаат околу 70 волонтери. За да работата со деца и млади, секој вработен и 

волонтер мора да добие обука од 40 часа ( 10 часа теорија и 30 часа на терен во 

центар на Хелсинки). Се финансираат од данок од коцкарници, приватни донации 

од компании и поединци, а дел и од буџетот на јавниот сектор. Во 2017 година 

располагале со буџет од 1,7 милиони евра. 

      Се формирале во 1990 година и тоа под влијание на една појава меѓу младите. 

Имено во време на викенд околу 10.000 деца и млади се собирале на железничка 

станица. Полицијата се обидела да интервенира, но без успех. Шетачите со 

кафиња почнале да им приоѓаат на децата, да разговараат со нив, да другаруваат, 

но индиректно и да ги контролираат нивните активности. Станале лица од доверба 

за децата. Отвориле 11 канцеларии Walkers cafe’s кои работат од 15 часот затоа 

што се подразбира дека до тогаш децата се на училиште. Во недела отворени се 

до 20 часот, со потсетување и испраќање на децата до дома. Нивната работна  

филозофија е дека мора да бидат проактивни, да дојдат до секое дете преку 

различни институции, асоцијации, локални цркви, секаде каде што се децата, а 

особено оние со проблеми. Секое дете може да влезе во нивните простории, дури 

и алкохолизирани деца (иако не поддржуваат алкохол), но сметаат дека на -25 C 

подобро алкохолизирано дете да биде на топло отколку избркано на улица. За да 

ги донесат децата во нивните простории, а не да седат под железнички станици 

или во сомнителни предградија, адаптирале голем автобус и го направиле 

подвижен кафич. Со автобусот одат на сите сомнителни места каде децата се 

собираат, конзумираат алкохол и дрога и со автобусот седат во тие подрачја и по 3 

месеци. Работат со децата, но и со институциите и граѓанските организации за да 
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ги повразат и да им помогнат. Нивно мото е „ Ние одиме таму каде што се наоѓаат 

децата“. 

Работат и соработуваат со најголемите шопинг центри и ги подучуваат 

раководствата, локалните обезбедувачи на ред и продавачите како да постапуваат 

со децата кои се нивни конзументи, но и се собираат во групи и некогаш прават 

неред. Ги учат на дијалог со децата, а не на употреба на сила. Но од друга страна 

работат и со децата како треба да се однесуваат во продавница, бон - тон во 

големите центри, со вработените и сл. 

7. Улични медијатори – превентивна програма преземена од Норвешка во 2014 

година. Цел на уличните медијатори е децата и младите да преземат одговорност 

за своите постапки. Улична медијација обавуваат само професионалци, знаат брзо 

и соодветно да реагираат. Се користат во случаи кога децата прават одредена 

штета, а немаат начин институциите да интервенираат. На пример група деца 

пишувале на ѕид со спрејови на недозволено место, ѕид кој не бил наменет за 

графити. Градот преземал активности, три месеци го корегирал ѕидот, а децата  се 

враќале и повторно го уништувале. Децата не преземале одговорност за својата 

постапка затоа што никој не можел да допре до нив. По неколку дневно следење и 

стражарење уличните медијатори доаѓаат до децата на местото на настанот. 

Веднаш стапуваат во контакт со нивните родители, ја известуваат полицијата за 

настанот, но тие продолжуваат да работат  со децата, родителите и оштететната 

страна. Во период  најдолго од 2 недели, сите три страни седнуваат на маса и 

започнуваат разговори, договори и доаѓа до спогодба. Најчесто обештетувањето 

не значи родителите да дадат пари на оштетениот, туку се дава обврска на детето 

како на пр. да фарба испишани ѕидови низ градот, собирање на отпад, ако детето 

било вклучено во физички пресметки се упатува на тренинг за конторла на бес и 

сл...тоа подобро се запаметува одколку родителите да ја платат штетата.  Работат 

и со групи на деца. 

8.Граѓанско здружение Krits – Проект: Youth Action Centar. Овој центар дава 

можност на младите да се снајдат подобро по излегување од некоја форма на 

институционализирање (од 15 до 29 години), но и деца што имале проблем со 

алкохол, дрога. Им помагаат да направат контрола во секојдневниот живот. Ги 

учат на животни вештини, вработување и усвојување на правила на вработен, 

работа на зголемување на самодоверба, потреба за успех, здрава храна и 



 33 

готвење, компјутерски знаења и вештини, да музицираат, пишуваат и развивање 

на други знаења и вештини. Им помагаат и на нивните семејства. 

Во Финска примарната превенција е превентивна акција која ја опфаќа 

целата популација, вклучува живеење во безбедна средина, основна едукација , 

основни услуги и јакнење на свеста. 

Секундарната превенција содржи рана интервенција која се стреми кон 

ризични групи на деца или индивидуалци додека проблемите се сеуште мали и во 

рана фаза. Вклучува рана идентификација на проблемите и рана интервенција. 

Терцијалната превенција цели кон деца кои веќе сториле кривично дело, 

мерки за поддршка се нудат за превенција на ризици од рецидивизам  и за  

реинтерација на децата во општеството.  

Процес на превенција на детско престапништво и криминал во Финска: 

 

 

 

 

 Освен општината, во превенција преку различни активности се вклучува и 

третиот сектор односно граѓански организации, особено за етнички малцинства, 

мигранти, млади и стари лица. Се смета дека на одредени луѓе полесно им е да ги 

користат сервисните услуги на граѓанскиот сектор, доколку немаат доверба во 

јавните авторитети.  

 Во Финска се познати Neighbourhood Help working groups – волонтерски 

работни групи за помош во соседството – набљудување во соседството,чување на 

децата на соседите, поставување камери во соседството, поддршка и помош на 

соседи во невоља (невработеност,самохрани родители, болест и сл.). 

 

ПРОЦЕНКА 

СОРАБОТКА СО ТЕЛА 

И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАНИРАЊЕ НА 

МЕРКИ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КРИМИНАЛОТ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

И МОНИТОРИНГ 

СЕЛЕКЦИЈА НА 

ТАРГЕТ ГРУПИ ЗА  

ПРЕВЕНТИВНА 

РАБОТА 

АНАЛИЗА НА 

АКТУЕЛНАТА 

СОСТОЈБА 

ИНИЦИЈАТИВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОБИРАЊЕ НА 

ПОДАТОЦИ 
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 Постојат и различни форми на медијација во соседството која се одржува 

во локланите канцеларии за медијација под надлежност на Националниот институт 

за здравје и благосостојба (целта е двете страни уште во раната фаза да се 

соочат за да пронајдат заедничко решение, компензација на жртвата за штетата 

или загубата). Медијацијата кај децата го намалува повторништвото на детско 

престапништво во иднина. 

 Сe користи и The word Café method - каде засегнатите страни се 

охрабруваат да предложат заеднички идеи, односно да разменат информации и 

мислење со меѓусебно почитување и ориентираност кон наоѓање на решение. 

 Граѓанските организации имаат еднаква можност да аплицираат за 

финансирање на проекти за превенција на детско престапништво. Партнери за 

соработка може да е општината, владини институции, министерства, совети за 

граѓански и социјални политики, за демократија, форуми на граѓани и сл. 

 Со цел зајакнување на капацитетите на локалните актери во превенција на 

криминалот, потребни се информации за превенција и методи за подобрување на 

соработката на локално ниво, експертиза и знаење за организациите и граѓаните. 

Во Финска постои Laurea University of Applied Sciences – единствен универзитет 

каде има ваков тренинг. А на другите универзитети има само кратки програми од 

оваа област. 

                               3.3.Модел на превентивна програма  

                          Англија и Велс 

 

Основите на современиот англиски систем на малолетничка правда сe 

поставени со Законот за малолетничка правда и доказите во кривичната постапка 

од 1999 година (Youth Justice and Criminal Evidence Act,1999) и Законот за 

криминал и нереди од 1998 година (Crime and Disorder Act,1998) 

 Реформираниот систем на малолетничка правда воведе одредени иновации 

во однос на положбата на децата во ризик и во судир со законот. Една од нив е 

зајакнување на превенцијата на детско престапништво, која ја предвиделе со 

формирање на едно тело Одбор за малолетничка правда или Youth Justice Board, 

со цел да се следи имплементирањето на законот и функционирање на системот 

на малолетничка правда, со промовирање на превентивни позитивни практики. 
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Ова тело имало и советодавна улога при поставување на национални стандарди 

за децата и се покажало како ефикасна алатка за справување со детско 

престапништво.29  

            Функционирањето на системот за малолетничка правда во Англија и Велс и 

интервенциите  што се преземаат почиваат на локалната заедница. Во одредбите 

на законот се предвидуваат три нови превентивни мерки за децата и тоа 

полициски час за дете, налог за безбедност на дете и налози за вршење на 

родителските обврски. Првата мерка забранува деца под 10 години ноќе да бидат 

присутни на улици и други јавни места ако не се под надзор на одговорино 

возрасно лице. Подоцна истата мерка е проширена на деца до 16 години. Станува 

збор за посебна мерка за деца под старосната граница за казнена одговорност и 

се однесува на целата популација, а не само на деца во судир со законот. Затоа 

оваа мерка има превентивен карактер иако е дискутабилна бидејќи претставува 

директно мешање во приватниот живот и носење на одлуки. Одговорност за 

извршување на оваа мерка се бара од родителите/старатели. Останатите две 

мерки се за родителите и за деца  во ризик. Во оваа смисла од родителите се бара 

да посетуваат курсеви за обука за вршење на родителската должност и 

советувања. Со овие закони се предвидува локалната власт да обезбеди 

сеопфатни служби за малолетничка правда на локално ниво као и формирање на 

Тимови за малолетничко престапништво (Youth Offending Teams).30   Овие Тимови 

за малолетничко престапништво се партнери на Одборот за малолетничка правда 

и се грижат за спроведување на превентивни активности на локално ниво согласно 

стратегијата на државно ниво која ја носи Одборот. Заедничка визија е „Секое дете 

треба да живее безбеден живот без насилство и да дава позитивен придонес за 

општетството“. Во Извештајот на Одбор за малолетничка правда за 2018/2019 

година, се потенцира дека ги поддржуваат проектите за безбедни училишта.                                                           

           Позната превентивна програма се спроведува од страна на Papyrus 

(Prevention of young suicide)31, третира специфичен ризик фактор кој може да 

влијае на децата и доколку не им се помогне да има трагичен крај.  

________________________ 

29 По пример на Youth Justice Board и во нашиот Закон за правда за децата е предвиден 
Државен совет за превенција на детско престапништво кој функционира и има свои 
надлежности; 
30 проф.д-р Баќановиќ О. и др.(2009), Малолетничка правда,Факултет за безбедност, Скопје 
31 https://www.papyrus-uk.org 
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Станува збор за суицид кај децата и младите, тоа е голем проблем во Англија и 

Велс, годишно 200 деца извршуваат суицид. Статистички податоци за прв пат се 

објавени во 2015 година во Англија и Велс, но децата под 10 години не се вклучени 

во статистиката. Уште поголем проблем е емоционалната вознемиреност на 

децата. 

Спроведеното истражување во 2017 година покажало дека секој десетти 

наставник или 11% од наставниците одговориле дека минимум еден ученик во 

нивниот работен стаж им споделил информација за своите самоубиствени мисли. 

Затоа се идентификувала реална потреба од поддршка на образовниот сектор и 

обука за наставници за превенција, идентификување и реагирање на состојби на 

суицид кај децата и тие се одредени како  приоритетни. Papyrs развил упатства и 

водичи за развивање на знаења и вештини кај наставниците за поддршка на 

своите ученици, а кампањата која ја започнале на светскиот ден на превенција од 

самоубиства е наречена Save the Class. Нудат методи и техники кои може да се 

применат во училиштата за подигнување на свеста кај децата и промовирање на 

телефонска линија за помош. Се користи модел на заедницата, затоа што 

локалната заедница мора да биде опремена со ресурси, да ги поддржи децата да 

разговараат, да побараат помош и да станат сигурни заедници за децата. 

Програми за превенција од  дрога во училиштата се користат како универзални 

програма за едукација во училиштата за влијанијата на тутун, дрога и алкохол, но 

се користат пристапите засновани на социјалните влијанија и развивање на 

животни вештини како најефикасни.  

За разлика од другите програми, крајната цел на оваа програма не е само 

зголемување на знаењата за влијанијата на тутун, дрога и алкохол, туку и промена 

на однесувањето, развивање на вештини за да се спротивстават на притисокот на 

врсниците како зголемување на самодоверба, донесување на одлуки, решавање 

на проблеми, вештини за покажување на отпор. 
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„ Јас не сакам да живеам на овој начин, помогнете ми да можам да 

го продолжам животот во други околности“ 

-Апел-феномен кој е најмалку изразен кај реализирани самоубиства,но 

најмногу кај оние кои се свесни за проблемот и бараат помош- 
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3.4.Модел на превентивна програма   

„Програма за зајакнување на семејствата”  

(Strengthening Families program (SFP10-14) 

Република Северна Македонија 

 

   3.4.1.Превентивни програми насочени кон семејството 

 

Имајќи во предвид дека семејството е најважно за развојот на детето, тоа 

може да се најде во две позиции и тоа како ризик фактор, но и како протективен, 

заштитен  фактор за детето. Во светот се развиени различни модели на 

превентивни програми кои се насочени на семејствата, но во фокусут и во 

центарот на интересот е позитивниот развој на детето. Интервенциите кои го 

вклучуваат целото семејство се многу поделотворни од оние кои работат само со 

децата или само со родителите, бидејќи не може да се очекува промената да дојде 

само од една страна.  

Родителите се најважните чинители во животот на едно дете, чија функција 

и улога се менува согласно возраста, потребите, потенцијалите и ризиците на 

детето.  Посебно во периодот на адолесценција родителите имаат многу важна 

улога во развојот на  децата. Ако во детството не е воспоставено врзувањето 

(attachment), здрава и блиска релација родител - дете, тогаш проблемите во 

периодот на адолесценција се извесни и можни. Всушност релацијата со 

родителите е најдолгото и  најважното искуство на секој човек, таа релација е 

двонасочна и колку детето е ставено во ситуација да учи и прифаќа одредени 

правила и норми, толку и родителот е ставен во позиција да учи за потребите на 

своето дете. Затоа вклучувањето во овие превентивни програми наменети за деца 

и родители е од големо значење за целото семејство и семејната кохезија. 

Целта на овие и слични модели на превентивни програми е превенирање 

на одредени ризични однесувања кај децата уште пред да се појават. Значи 

спаѓаат во делот на примарната превенција и проактивно делување.  Колку е 

возрата на детето помала, толку е поголема можноста за превенирање на некои 

облици на однесување бидејќи паралелно со детето се работи и со родителите и 

се зајакнуваат родителските капацитети за навремено справување со проблеми 

кои би можеле да се јават на подоцнежна возраст. 
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Емпириски е утврдено дека повеќекратните животни стресори и 

повремените кризи како на пр. семејно насилство, здравствени проблеми, 

партнерски проблеми, невработеност и сиромаштија, може да го намалат 

родителскиот капацитет и родителската компентентност во справување со 

секојдневните проблеми поврзани со воспитување на децата. Во ситуација на 

социјална исклученост, многу е тешко да се биде одговорен и компентентен  

родител. Истражувањата покажале дека за најголем дел од децата  најранлив е 

периодот на промена и премин кон нешто поразлично како на пример од понизок 

кон повисок степен на образование, предизвиците со врсничката група, адаптација 

на нова заедница и сл. 

 

3.4.2. Создавање, кратка историја и евалуација на “Програмата за зајакнување на 

семејствата” - Strengthening Families program (SFP10-14) 

 

Програмата за зајакнување на семејствата  (Strengthening Families program 

(SFP10-14) наменета за родители и нивните деца кои се на возраст од 10 до 14 

години, е со меѓународно значење, евалуирана и презентирана како ефикасна 

програма, применета во основни училишта во РСМакедонија и евалуирана од 

страна на супервизори. Оваа програма била изготвена за „Проектот Семејство“ - 

истражувачки потфат на Центарот за истражување на семејството во рамките на 

Државниот универзитет на Ајова. Првиот автор на ПЗС 10-14 е д-р Вирџинија 

Молгард, вон. проф. во пензија и експерт за семеен живот, Отворена катедра на 

државниот универзите на Ајова. Подоцна во тимот се приклучуваат и д-р Карол 

Камфер, вон.проф. на Универзитетот на Јута и Елизабет Флеминг, експерт за 

семеен живот, Државен универзитет на Ајова. Во 1996 и 1997 год., три национални 

организации ја оцениле оваа програма како позитивна и ефективна  и тоа Заводот 

за малолетничка правда и спречување на деликвенција, Национален институт за 

спречување на злоупотреба на наркотици и Министерството за образование на 

САД.  

ПЗС 10-14 е програма составена од седум сесии која има за цел 

намалување на ризичните фактори на семејството во кои живеат децата и 

изградба на заштитини фактори кај децата и нивните семејства. Ревизијата на 

оваа програма се засновувала на ризичните фактори на семејството и заштитните  

фактори кои биле идентификувани со помош на релевантно истражување.  
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        Во 1993 година „Проектот Семејство” спроведува експериментално тестирање 

на  ПЗС 10-14 односно евалуација преку тестирање во 442 семејства кои биле 

случајно избрани како дел од евалуација на програмата од една страна  и 

контролна група од друга страна. Семејствата пополнувале обемни прашалници и 

биле снимани со видео камера за време на организираните семејни интеракции во 

своите домови и тоа пред и по завршување на програмата и последователно по 

една, по две години, четири и шест години. Анализата на податоците од 

спроведената евалуација односно вреднување на програмата покажале дека 

децата и родителите значително напредувале кон посакуваното однесување. На 

пример утврдено е дека децата биле поспособни од своите врсници да се 

спротивстават на девијантните облици на однесување. Родителите во 

програмскиот примерок манифестирале подобрено однесување што е цел на оваа 

програма на пр. ефективно да ги следат реакциите на своите деца и да научат 

мирно да ги слушаат кога децата се вознемирени... Тоа придонело до значително 

подобрување на вештините на родителите во општото управување  со децата и до 

нивни позитивен афективен развој.  

           За време на последователната евалуација по една година, постигнатиот 

позитивен напредок се задржал. Конкретно, исходите во делот на 

проблематичното однесување  на децата, како користење на забранети 

супстанции, проблеми во поведението, проблематично однесување поврзано со 

училиштето, неоправдани изостаноци, спротивставување на врсниците и 

здружување со асоцијални врсници, намалено користење на алкохол, генерално 

покажале позитивни ефекти на програмата. Добиените податоци оделе во прилог 

на хипотезата дека е можно програмата да иницирала позитивни промени со текот 

на времето во однос на исходот кај децата. Врз основа на позитивните наоди од 

студијата, како и поради фактот дека проектот бил спроведен само кај белци, 

донесена е одлука програмата да се ревидира за да биде соодветна и за други 

целни групи. Во ревизијата учествувале и родителите кои ја поминале програмата  

и давале сугестии за потребните адаптации.32 

 

_______________________ 

32 Молгард.В., Камфер. К., Флеминг. Е.(2013), Програма за зајакнување на семејствата-

водич за водители, (необјавен труд)Скопје: UNODC 
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Ова е всушност програма за деца кои се уште не манифестираат проблеми, се 

зајакнува семејството кое се уште нема  евидентни и интензивни проблеми со 

децата, а истите се очекуваат во периодот на пубертет - адолесценција кој што 

следи. Програмата покажала ефикасност во зголемување на способноста на 

децата  да постават соодветни лимити и граници под притисоците на врсничката 

група, а родителите да покажат љубов и поддршка на нивните деца  и да ги 

практицираат научените родителски вештини. Истражувањето исто така покажало 

долгорочни влијанија врз адолесцентите при покажување на отпор за користење 

на штетни супстанци и агресивно однесување, а поголема амбиција при 

здобивање со академски перформанси. 

Евалуирани  се и ефектите во родителството. Наодите покажувале дека 

одредени однесувања што родителите ги научиле во програмата придонеле да ги 

подобрат општите родителски вештини, афективниот аспект на релацијата 

родител – дете како и воспоставување на правила во семејството. 

Од тој период до денес  оваа програма се спроведува во повеќе од 20 земји 

и е дефинирана како превентивна програма во областа на примарна превенција 

преку зајакнување на капацитетите на семејствата и превенирање на проблемите 

поврзани со ХИВ/Сида, криминал и наркоманија. Ова е дефинирана и насочена 

превентивна програма во областа на примарната превенција, комплементарна на 

стратешките планови на државите во кои се спроведува. Од 2010 година се 

спроведува и во Србија и е поддржана од Министерството за образование и наука 

на Република Србија и други владини и невладини организација како и од 

организацијата на Обединетите нации. Во РСМакедонија се спроведува од 2012 

година, во организација на Министерството за образование и наука и UNODC – 

United nations Office on drugs and crime. Во одреден период програмата беше 

поддржана и од Државниот совет за превенција на детско престапништво.  

3.4.3. Практични услови за спроведување на „Програмата за зајакнување на 

семејствата” 

ПЗС 10-14 е наменета за семејства со деца од 10 – 14 годишна возраст. Таа не 

е терапевтска програма, туку здрава едукатвно – превентивна програма низ која 

преку различни семејни ситуации се потикнуваат размислувања, процеси и 

промени. Прикажаните ситуации се животни, секојдневни, познати. Програмата е 

визуелна и не е заснована само на вербални презентации како најголемиот број 
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програми, туку веднаш се дава конкретно решение за даден проблем, преку 

прикажување на модел на друго семејство и се дискутира за проблемот.  

Програмата е составена од седум сесии кои се одвиваат низ седум средби, се 

работи со двете групи паралелно (група на родители и група на деца) по еден час, 

а во нарениот час двете групи се спојуваат и се работат сесии за семејсвото. При 

тоа се користат различни активности на учење преку игра, дискусии, работа во пар, 

пленарно и преку гледање на сцени преку кратки филмови во кои се прикажуваат 

ситуации во семејствата и се предлага нивно решение. За сесиите се користат 

девет видео презентации кои содржат сцени во кои се прикажуваат  типични 

ситуации во семејствата помеѓу децата и родителите, во кои глумат актери од 

различни раси. 

Големината на групите се движи од 8 до 13 семејства  односно 20 до 30 лица. 

Програмата е соодветна за комплетни семејства, за дефициентни семејства – 

самохрани родители, за семејства со деца од претходни бракови. Идеално би било 

секое дете да биде со две возрасни лица односно со  родители или вклучување на 

баба, дедо, очув, старател, тетка, чичко или друг семеен близок пријател на 

детето. За да се учествува во програмата неопходно е да во семејството има 

барем едно дете на возраст од 10 -14 години. 

 ПЗС 10-14 содржи посебни активности преку кои се постигнуваат следните 

цели: 

 На родителите/старателите да им се помогне да стекнат вештини за 

воспитување со кои ќе им дадат поддршка на своите деца и ќе добијат 

информации за развојниот период во кој се децата за подобро разбирање 

на нивните реакции ; 

 На родителите/старателите да им се помогне да научат како да ги 

насочуваат своите деца; 

 На децата да им се овозможи градење на здрава ориентација кон иднината  

и почитување на родителите, семејството и семејните вредности; 

 На децата да им овозможат стекнување со вештини за совладување на 

стресот, притисокот на врсниците и спротивставување на криминалот и 

дрогата. 

         Соодветна локација за реализирање на програмата е училиште или некој 

центар во локалната заедница кој располага со најмалку две одвоени простории. 

Во првиот час родителите и децата се во посебни простории, а семејните сесии се 
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одржуваат вториот час во просторија која е доволно голема за двете групи. 

Вообичаено е помеѓу двете групни активности да има пауза по договор. 

         Потребна е петдневна, професионална обука за секое лице да биде 

сертифицирано како тренер односно водач на ПЗС 10-14. За реализација на 

програмата потребни се најмалку три лица – фацилитатори и тоа двајца ја водат  

групата на деца и еден  групата на родители. За време на  семејната сесија 

улогите на водачите на групата се менуваат од предавач во фацилитатор, а секој 

водач презема одговорност за една подгрупа составена од три до четири 

семејства. Подготовките за секоја сесија траат приближно од 1 до 2 часа. Водачот 

на групата наизменично треба да седне со секое семејство поединечно за да им 

даде соодветна помош и поддршка. Водачот на ПЗС 10-14 мора да поседува 

добри вештини за презентирање и фацилитирање, да има искуство во работа со 

деца и родители, да има способност за флексибилност со родителите и децата во 

изведување на активностите. 

   Материјалите за ПЗС 10-14 се обемни, многу конкретни, упатни, лесни за 

следење. Изготвен е Водич за водителите на програмата во кој за секоја сесија 

има подготвени материјали кои се користат  со упатства за изведба на активноста, 

работни листови, мастери и примероци, видео материјали, како и некои 

дополнителни упатства за материјали кои треба да ги подготви водачот на 

сесијата. 

1. Сесија за родители 

Секоја сесија за родители се засновува на видео серијата од ПЗС 10-14. 

Водачот на групата ја најавува темата односно содржината на сесијата и ги 

започнува активностите. Се следи и видео материјал на ЦД, а на крај на секоја 

прикажана ситуација се појавува прашање на кое групно дискутираат и е со 

ограничена минутажа која одбројува и ги лимитира коментарите и дискусиите, 

бидејќи потоа продолжува  некоја друга семејна ситуација за следење. Сесиите  се 

наменети за подобрување на родителските вештини преку едуцирање на 

родителите за прашања како што се социјалните влијанија врз децата, 

поставување на јасни правила и дисциплина, родителските очекувања кои треба 

да се  соодветни за возраста на децата, семејната кохезија, како и поставување на 

правила во однос на неконзумирање на дрога и алкохол. 

2. Сесија за деца  
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Во сесијата наменета за деца има повеќе игровни активности, кои 

поттикнуваат на размислување и разговор, на креативност при изработка на 

материјалите. Во некои сесии има и видео материјали. Децата изучуваат вештини 

кои се комплементарни на оние што ги учат  нивните родители  и вклучуваат 

комуникација, поставување на цел, а се занимаваат со стресот и силните емоции, 

како да кажат ,,не’’ на негативни содржини, како да се справат со врсничкиот 

притисок и сл . 

3. Семејни сесии 

Семејните сесии се одвиваат со спојување на двете групи кои претходно 

имале посебни активности, но за комплементарни содржини кои на семејната 

сесија се дополнуваат, заокружуваат, се работи заеднички, родителите и децата 

имаат партнерски однос, се воспоставува комуникација и се отвараат прашања за 

кои во домашни услови можеби малку се дискутира, а повеќе се наметнува од 

позицијата на моќ што ја има родителот. Обично атмосферата е позитивна, 

спонтана, блиска често со присуство на шега и смеа. 

Секоја сесија  се завршува со мото кое го изговараат сите учесници во 

конкретната група. Обично до крајот на програмата сите го знаат своето мото. Тоа 

се позитивна пораки различни  за групата деца,  за родителите и за семејствата. 

Исто така по секоја сесија учесниците добиваат и домашна задача која е од 

секојдневниот живот на семејствата, да се забележи одредена ситуација, случка, 

чувство. Секоја група покрај свое мото има и свој знак, кој сите заедно го 

сочинуваат знакот на програмата. На крај на ПЗС 10-14 се доделуваат 

сертификати на секое семејство. Сертификатите може да бидат силен потсетник 

за искуството на семејството, може да биде во рамка, да се организира да биде 

свечен чин и секое семејство да добие ЦД изготвено од водачите како сведок на 

искуството кое го добиле. 

 Како дел од содржината е и пополнување на евалуационен лист од страна 

на родителите и децата. Се бара од учесниците да ги споредат знаењата и 

вештините што ги имале пред и по програмата. Во делот на евалуација на 

програмата е предвидено по три месеци телефонски водачите на програмата да 

им се јават на семејствата врз основа на случаен примерок и разговараат со нив  

по однапред предвидени прашања. Во самиот Водич дадена е проценка на 

трошоците на програмата за материјалите што се користат. 



 45 

 

Табела бр. 5: Содржини  на  сесиите 

 Сесија за родители Сесија за деца Семејна сесија 

1. Љубов и граници Цели и соништа Поддржување на целите и 
соништата 

2. Одредување на 
домашни правила 

Почитување на 
родителите 

Почитување на сите 
членови во семејството 

3. Поттикнување на 
добро однесување 

Совладување на стрес Користење на семејни 
состаноци 

4. Последици Почитување на 
правила 

Семејни вредности 

5. Градење на мостови 

 

Како да се справиме 
со притисокот на 
врсниците 

Градење на семејна 
комуникација 

6. Заштита од 
злоупотреба на 
забранети супстанции 

Притисок од врсниците 
и добри другари 

Семејствата и притисокот 
од врсниците 

7. Поддршка за 
семејствата за 
задоволување на 
одредени посебни 
потреби 

Обраќање кон другите 
за помош 

Обединување на сите 
елементи 
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Превенција на детско престапништво 

-Да им помогнеме на децата полесно да го направат наредениот   

чекор  во животот - 
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П Р Е П О Р А К И 

 Успешната превенција е онаа што е секогаш насочена и кон децата и кон 

возрасните. Детето не треба да се гледа надвор од семејниот контекст, 

затоа што зад секое дете стои возрасно лице кое треба да е одговорно за 

него (родител/старател). За да се поддржи развојот на децата, потребно е 

да се работи и со нивните семејства, односно со родителите на 

ревидирање на нивните вредности, ставови, однесувања и развивање на 

родителските вештини. 

 Да се користат превентивни програми кои се претходно евалуирани и чии 

ефекти се следат и оценуваат. 

 Превенцијата на детското престапништво треба да се адресира на што е 

можно поголем број ризик фактори, но секогаш да се тргне од 

најизразениот, најдоминантниот проблем во средината и да се делува на 

ризик факторите кои ја предизвикале оваа појава. 

 Превенцијата на детското престапништво потребно е да се спроведува 

плански, организирано и континуирано, а не да биде повремена и 

фрагментирана активност. Затоа е важно локалната заедница да ја преземе 

улогата на носител и координатор на планирање на превенцијата, со 

нејзино спроведување во пракса преку учество на сите институции во 

системот кои работат во заштита на децата. Најдобар начин е тоа да се 

стори преку општинските совети за превенција на детско престапништво. 

 За превенцијата на детското престапништво неопходна е меѓусекторска 

соработка, градење на партнерски односи со други институции, 

континуирана и организирана соработка. Промоцијата на меѓусекторска 

соработка треба да е дел од планирањето на превенцијата и тоа преку 

редовни работни состаноци, заеднички обуки и активности. Една од 

можностите за успешна соработка е и развој и членување во општинските 

совети за превенција на детско престапништво согласно Законот за правда 

за децата. 
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 За успешна превенција на детското престапништво клучно е и 

проширување на знаењата и вештините на професионалците кои работат 

со и за децата, запознавање со различни концепти и програми за 

превенција преку континуиран професионален развој и посета на обуки. 

Упатно е да се изработат прирачници за работа на превенција на детското 

престапништво, упатства, водичи за работа и помошни алатки како брошури 

и флаери. 

 Без евалуација на програмите нема успешна превенција, односно 

задолжително е правење на сеопфатна проценка за успешноста на 

програмите и следење на нивните ефекти. 

 Барање на успешни форми за работа со деца и родители и програми за 

превенција на детското престапништво треба да е траен и континуиран 

процес. Постојаното осовременување на методите, формите и програмите 

за работа треба да е соодветно на менувањето на ризичните и заштитни 

фактори, нивите појавни облици на девијантно однесување на децата и 

потребите на децата. Клучни носители на овие промени треба да е 

локалната заедница со општинските совети за превенција на детско 

престапништво. 

 Превентивните програми да бидат дел од училишниот курикулум во 

основните и средни училишта, во центрите за социјална работа, 

полицијата, установи за згрижување на деца, кои ќе ја планираат 

превенцијата, ќе ја организираат, ќе спроведуваат превентивни програми, 

ќе ги  евалуираат и ќе бидат дел од општинските совети за превенција на 

детското престапништво. 

 Подобрување на условите за работа и зајакнување на ресурсите кои ќе 

овозможат спроведување на превентивни програми во центрите за 

социјална работа, полиција, основните училишта и средните училишта. 

 Планирањето на превенцијата и превентивните програми да бидат дел од 

Годишната програма за работа на општинските совети за превенција на 

детско престапништво. 
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 Развивање на формата советувалишта за деца, за родители,  

советувалишта за млади, советувалишта за јакнење на семејствата, 

советувалишта за заштитата од зависности и други, зависно од потребите 

на децата и возрасните. Препорака е советувалиштата локациски да бидат 

надвор од големите институции, на неутрален терен за да се избегне 

стигматизација и виктимизација на корисниците, за да обезбеди дискреција 

и слободен пристап на сите заинтересирани. 

 Многу е важно надлежните министерства и институциите да ги користат 

научните истражувања во оваа област спроведени од страна на 

факултетите, институти, поединци и да се следат применетите 

превентивните програми на локално и национално ниво, да се евалуираат, 

препорачуваат и меѓусебно да се  информираат  институциите и општините 

за стекнатите искуства. 

 Промовирањето и практицирањето на превенцијата на детско 

престапништво има и одредени фискални импликации што треба да ги 

имаат во предвид локалните заедници, институциите и граѓанските 

организации при планирање на средства. Но не може секогаш да се  чекаат 

големи реформи или реорганизирање на цели системи за да се отпочне со 

превенција и заштита на  децата. Понекогаш малите чекори се поважни и 

поефективни од никакви обиди. Некои активности не бараат големи 

средства, туку може да се реализираат во рамките на расположливите 

средства. 

Заштитата и грижата за  децата и нивната добросостојба  треба да е врвен 

приоритет кој се остварува преку мобилност и ангажираност на сите локлани 

заедници, државни институции, граѓански здруженија, заинтересирани поединци, 

Созревањето на свеста и сознанието кај возрасните дека превенцијата на детското 

престапништво е најважен сегмент кој треба да се потенцира, аргументира, да се 

даде приоритет, гласно да се говори е фундаментално, зашто само на тој начин ќе  

има општествена реакција која ќе ги стави во активна позиција сите актери на еден 

иновативен и креативен начин за да може да се реализра новиот концепт на 

спроведување на превентивна пракса. 
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