
 

 

 

До 

Главниот координативен кризен штаб при Владата на Република Северна Македонија 

Претседателот на Владата, Г-дин Оливер Спасовски 

Предмет:  Барање од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ 

 

 

Почитувани, 

Здружението за еманципација,солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, повеќе од 

една деценија обезбедува бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка на жени кои 

претрпеле семејно насилство. Работејќи посветено на оваа проблематика, настојуваме и во 

услови на вонредна состојба и обврската за почитување на превентивните мерки и препораки 

за заштита и превенција коронавирусот КОВИД 19, да им обезбедиме соодветна помош и 

поддршка на најранливите. Во таа смисла, сакаме да укажеме на потребата од заемна 

соработка на сите надлежни институции со цел да им помогнемена жените и децата кои 

претрпеле семејно насилство, а истовремено да придонесеме за заштита на јавното здравје. 

Поради отсуство на меѓуинституционална соработка на МВР со Сектор за семејно 

насилство и Сектор за брак и семејство во рамки на центрите за социјална работа, голем број 

на наши клиентки се соочуваат со притисоци и опомени за кривични пријави од МВР заради 

непочитување на решенијата за реализирање на непосредните средби и лични контакти на 

родителот со кој не живеат (најчесто таткото) со малолетните деца. Имено, родителите кои 

имаат старателство се грижат за децата кои не посетуваат градинка или училиште и 

истовремено го ограничуваат нивното движење и контакти со други лица, вклучувајќи ги и со 

родителите со кои не живеат, се со цел да се намали ризикот од пренос на вирусот, посебно во 

случаите кога родителот работи и секојдневно остварува контакт со потенцијално инфицирани 

лица со вирусот КОВИД 19. Во ваква ситуација, жените го информираат ЦСР преку телефон или 

електронска пошта без да добијат повратна информација  за ваквото постапување, како и во 

однос на пријавите за семејно насилство, динамика и начин на видувања со малолетните деца, 

наплата на законската издршка за малолетните деца од моментот на прогласувањето на 

вонредната состојба во земјава.   

Имајќи го предвид зголемениот ризик од семејно насилство во овој период, и ефектите 

од превентивните мерки врз секојдневната динамика на односите помеѓу партнери, 

родителите и децата, бараме Владата да донесе мерка со која ќе се задолжи ЦСР да одговорат 

на повиците за помош и поддршка на семејствата кои се соочуваат со семејно насилство, 

проблем во реализирањето на родителските права,  а МВР да се воздржи од преземање на 



дејствија за регулирање на физички видувања на децата со родителите со кои не живеат.  

Истовремено, бараме да се ревидира одлуката за замрзнување на работата на извршителите 

во делот на наплатата на надоместокот за издршка на децата и да обезбеди непречена 

наплата на овој надоместок со што ќе се заштити најдобриот интерес на децата во овој тежок 

период кој ги прави дополнително ранливи на насилство, сиромаштија и исклучување.  

Како организација стоиме на располагање за дополнителни информации и предлози за 

надминување на новонастанатата ситуација, а со цел заштита на една од најранливите 

категории граѓани. Можете да не контактирате на следниов број: 071 266 101. 

Во очекување на брз одговор и реакција од Ваша страна. 

 

Со почит,  

Јасминка Фришчиќ 

Извршна директорка 

 


