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По чи ту ва ни,

Кни га та што е пред вас и ко ја е по све те на на проб ле ма ти ка та на бездoмниш тво 
прет ста ву ва ви стин ска ре ткост во струч на та и во на уч на та ли те ра ту ра во Р. Ма ке до-
ни ја. Без дом ниш тво то е спе ци фи чен и сло жен со ци ја лен фе но мен и про цес што се 
од не су ва на ли ца та што се из ло же ни на мнош тво со ци јал ни ри зи ци, кои се мар ги на-
ли зи ра ни и кои нај че сто жи ве ат во си ро ма шти ја и во со ци јал на иск лу че ност. Пра-
кти ка та и по ли ти ка та што се пре зе ма ат кон без дом ни ци те ка ко ран ли ва ка те го ри ја 
ги над ми ну ва ат на ци о нал ни те рам ки имај ќи пре вид де ка про фи лот на ли ца што се 
без дом ни ци е про мен лив и во по но во вре ме вклу чу ва ка те го рии ка ко ими гран ти, мла-
ди луѓе и де ца.  

От та му, оваа кни га пра ви иск лу чи те лен при до нес пре ку по ну да на: 
те о рет ско-кон цеп ту ал ни ос но ви за ана ли за на без дом ниш тво то, но и искус тве на 

еви ден ци ја во од нос на пре диз ви ци те со кои се со о чу ва ат без дом ни ци те, ка ко и
ком па ра тив на ана ли за на со стој би те и на по ли ти ка та на со че ни кон без дом ни ци те 

во по го лем број европ ски др жа ви, но и осврт на со стој би те и на мер ки те во Р. Ма ке-
до ни ја со кои се пре срет ну ва ат пре диз ви ци те на без дом ни ци те на на ци о нал но и на 
ло кал но ни во. 

Ва кви от ду а лен при стап ѝ да ва на кни га та мож ност ед на кво да вли јае врз прод ла-
бо чу ва ње то на кри тич ки те де ба ти и рас пра ви за без дом ниш тво то во Р. Ма ке до ни ја, 
но исто вре ме но да прет ста ву ва и иск лу чи тел но ко рис на ала тка за кре а то ри те на по-
ли ти ка та и на мер ки те што вли ја ат врз жи вот ни те со стој би на без дом ни ци те.  

По ра ди се то тоа што е истак на то по го ре, тре ба да се од да де го ле мо приз на ние 
на Асо ци ја ци ја та за истра жу ва ње, ко му ни ка ции и за раз вој „Паб лик“, ко ја во рам ки 
на про е кти од гра ѓан ска проб ле ма ти ка го из бра за истра жу ва ње ток му без дом ниш-
тво то. Нив на та ини ци ја тив ност во оваа сфе ра тре ба да прет ста ву ва мо ти ва ци ја за 
слич ни ва кви те о рет ско-ап ли ка тив ни истра жу ва ња и на дру ги те гра ѓан ски ор га ни-
за ции, со што ќе се зго ле мат и мож но сти те за пре срет ну ва ње на се којд нев ни те и на 
кон крет ни те пре диз ви ци со кои се со о чу ва ат ли ца та што се без дом ни ци. 

Проф. д-р Ма ја Ге ров ска - Ми тев
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Во Ми ле ни ум ски те раз вој ни це ли, ка ко 
и во но ви от  до ку мен тот на  Обе ди не ти те 
на ции „Sustanable development indicators 
2025”, бор ба та со си ро ма шти ја та и со гла дот 
се при о ри тет ни за да чи, а без дом ниш тво то 
е нај за гри жу вач ки от фе но мен во овој кон-
текст.

По ра стот на со ци јал ни те не ед на кво сти, 
ви со ки те стап ки на не вра бо те ност и со ци-
јал на та иск лу че ност при до не соа за по раст 
на без дом ниш тво то на гло бал но ни во, а 
акту ел на та кри за со еми гран ти те, бе гал ци те 
и со вна треш но рас е ле ни те ли ца се до пол-
ни те лен ри зик за зго ле му ва ње на бро јот на 
без дом ни ци. 

Тес но то сфа ќа ње на по и мот без дом ниш-
тво нѐ на ве ду ва на зак лу чо кот де ка бро јот 
на без дом ни ци во зем ја ва е мал. Всуш ност, 
до се га без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја нај-
че сто бе ше пер це пи ра но пре ку про фи лот 
јав но без дом ниш тво, кое вклу чу ва ли ца што 
спи јат на ули ца. Но ва та де фи ни ци ја, про из-
вод на ова истра жу ва ње, вклу чу ва два но ви 
про фи ла - скри е но и по тен ци јал но без дом-
ниш тво пре ку де вет ка те го рии и 15 по тка те-
го рии, ме ѓу кои и ли ца што жи ве ат кај род ни-
ни и при ја те ли, же ни во шел три за се меј но 
на силс тво, ли ца што оста ну ва ат по дол го во 
ин сти ту ции по ра ди тоа што не ма ат дом, ли ца 
на кои им се од зе ма до мот да ден под хи по те-
ка, ли ца што жи ве ат во при вре ме ни, не кон-
вен ци о нал ни жи ве а ли шта...

Истра жу ва ње то што го спро ве де „Паб лик“, 
соз да ва ос но ва за ме ре ње на без дом ниш-
тво то во сог лас ност со ЕТ ХОС што во ид ни-
на ќе овоз мо жи со од ве тен при стап кон овој 
бр зо ра стеч ки проб лем и кре и ра ње по ли ти ка 
ба зи ра на на до ка зи, а по да то ци те би би ле 

спо ред ли ви не са мо на европ ско, ту ку и на 
гло бал но ни во.

Ре зул тат на истра жу ва ње то е и ме тод ски от 
па кет за ра бо та со овие гру пи - пре вен ци ја, 
ра на ин тер вен ци ја, ин тер вен ци ја во кри за и 
со ци јал на ин те гра ци ја, ка ко и ин стру мен тот 
за ме ре ње дла бо чи на на без дом ниш тво то. 
Врз ос но ва на истра жу ва ње то, про ду ци ра на 
е и веб-стра ни ца та „Без дом ниш тво“ (bezdom-
nistvo.mk), ко ја да ва ин те гри ран при каз на 
со стој ба та со овој фе но мен во Ма ке до ни ја. 

Ве ри фи ка ци ја и на до пол ну ва ње на на о-
ди те од истра жу ва ње то беа на пра ве ни во 
рам ки на ра бот на та кон фе рен ци ја „Без дом-
ниш тво то око лу нас - јав но, скри е но, по тен-
ци јал но“ на ко ја учес тву ваа прет став ни ци на 
ин сти ту ции, нев ла дин се ктор, не фор мал ни 
здру же ни ја, биз нис-се ктор, ка ко и прет став-
ни ци на ран ли ви гру пи оп фа те ни во ЕТ ХОС.

Истра жу ва ње то се спро ве ду ва ше 14 ме се-
ци, при што беа оп фа те ни 138 истра жу вач ки 
еди ни ци  - струч ња ци, прет став ни ци на  ин-
сти ту ции, прет став ни ци на гра ѓан ски от се-
ктор  и без дом ни ци. 

Ти мот на „Паб лик“ изра зу ва бла го дар ност 
до Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по-
ли ти ка што овоз мо жи вклу чу ва ње на ин сти-
ту ци и те во ова истра жу ва ње, до За во дот 
за со ци јал ни деј но сти и до Ин сти ту тот за 
со ци јал на ра бо та и за со ци јал на по ли ти ка 
при Фи ло зоф ски от фа кул тет за на уч ни те и 
за струч ни те кон сул та ции, на Цр вен крст на 
Град Скоп је што овоз мо жи по ле сен при стап 
до ран ли ви те гру пи оп фа те ни во ова истра-
жу ва ње, ка ко и до Здру же ни е то за со ци јал ни 
ра бот ни ци на град Скоп је за под го тве но ста, 
ка ко нај по ви кан про фил, да се вклу чат во 
под др шка та на без дом ни ци те.
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Фе но ме нот на без дом ниш тво то мо же да се 
ана ли зи ра  од три ас пе кти - ка ко со стој ба на 
има ње / не ма ње дом, ка ко огра ни че на вклу че-
ност во оп штес тве ни от жи вот и ка ко про цес 
во кој ли це то се со о чу ва со проб ле ми со иден-
ти те тот.

Гле да но од пр ви от ас пект, без дом ниш тво-
то оз на чу ва отсус тво на жи ве а ли ште. Ли це во 
ва ква со стој ба се ка ра кте ри зи ра  со де при ва-
ци ја на ос нов ни те чо веч ки  по тре би  и по ра ди 
тоа  се слу чу ва да има и раз лич ни де ви ја ции. 

Не ма ње то по крив / дом мо же да има ја вен 
ка ра ктер (sensu stricte ) и скри ен ка ра ктер 
(sensu largo) ко га без дом ни ци те се сме сте ни 
во цен три, при фа ти ли шта со ин сти ту ци о нал-
на и со во нин сти ту ци о нал на под др шка, но и 
кај род ни ни и при ја те ли. Јав но то (улич но) без-
дом ниш тво че сто е ре зул тат на по тен ци јал но 
без дом ниш тво што по драз би ра жи ве е ње во 
не си гур ни и не без бед ни жи ве а ли шта. Спо ред 
ме ѓу на род ни те стан дар ди, по тен ци јал но то  
без дом ниш тво, исто та ка, е дел од ана ли зи ра-
ни от фе но мен. 

Без дом ни ци те со тек на вре ме фор ми ра ат 
одре де ни цр ти во од не су ва ње то - не прис-
по со бе ност кон оп штес тве ни те си ту а ции, а 
не кои од нив, пре диз ви ка ни од жи вот на та си-
ту а ци ја,  се слу чу ва да по сег нат по ал ко хол и 
по нар ко тич ни средс тва, а и да се вклу чат во 
кри ми нал ни дејс тва за да обез бе дат оп ста-
нок.  Се по ја ву ва ат на ру шу ва ње во лич но ста, 
хро нич ни бо ле сти и слич но.

Без дом ниш тво то мо же да на ста пи под при-
си ла / бе да, не вра бо те ност, дол го ви, хи по те-
ки, на силс тво / или да би де из бра но ка ко стил 
на жи вот.Пос лед ни ов об лик по ве ќе ли чи на 
скит ниш тво и е ре тка по ја ва во на ша ва зем ја. 

Еви ден ти ра ни при ме ри ука жу ва ат на без-
дом ниш тво што трае и по ве ќе од ед на де це-
ни ја. 

Вто ри от ас пект нè упа ту ва да го наб љу ду-
ва ме без дом ниш тво то ка ко про цес  во кој со-
ци ја ли за ци ја та на без дом ни кот се од ви ва на 
спе ци фи чен на чин. Без дом ни кот „ис па ѓа“ од 
одре де на за ед ни ца би деј ќи по сто ја но се пре-
ме сту ва од ме сто во ме сто. 

Во си ту а ци ја ко га ли це то не ма шан си да 
ре а ли зи ра не кои оп штес тве ни уло ги,  ја гу би 
вр ска та со за ед ни ца та, а ка ко ре зул тат на тоа 
се ја ву ва и пре кин на се меј ни те, со сед ски те и 
на при ја тел ски те од но си.

Не мож но ста да се ре а ли зи ра ат одре де ни 
уло ги е по вр за на и со про ти вреч но сти те во 
оче ку ва ња та од без дом ни ци те. Ед ни оче ку-
ва ња има ат со ци јал ни те ра бот ни ци, ка ко дел 
од пер со на лот во цен три те за без дом ни ци, 
ко га ба ра ат од нив актив но учес тво во за ед-
нич ки жи вот и по чи ту ва ње на прин ци пи те, а 
дру ги  оче ку ва ња има ат дру ги те лу ѓе, кои без-
дом ниш тво то го по вр зу ва ат со  па сив ност и 
со апа ти ја. Оче ку ва ња та од без дом ни кот од 
стра на на ли ца што, исто та ка, се со о чу ва ат 
со без дом ниш тво е трет сег мент, по и на ков од 
два та прет ход ни и од оваа приз ма по ја ва та 

Без дом ниш тво то, што зна чи? 

Кра тка те о рет ска ос но ва

I

тре ба да се разг ле ду ва во рам ки на сим бо ли-
чен ин те рак ци о ни зам. Во сог лас ност со тоа, 
без дом ниш тво е про цес, а не со стој ба.

Се кој ден без дом ни кот сè по ве ќе се втур ну-
ва во сво ја та оса ме ност, без на деж ност и очај. 
Вле зот во без дом ниш тво за не го е пре сврт ни-
ца, ко ја во ди кон не си гу рен и не сре ден жи вот.

Емо тив на та праз ни на го зго ле му ва фи зич ко-
то без дом ниш тво (не ма ње по крив над гла ва). 

Вклу чу ва ње то во све тот на без дом ни ци те 
но си со се бе по тре ба од са мо де фи ни ци ја за 
се бе ка ко без дом ник.

Пр ва та  фа за во но ви от жи вот во рам ки на 
јав но то без дом ниш тво, во сог лас ност со  in 
vivo codes на одре де на гру па без дом ни ци, мо-
же да има раз лич ни на зи ви. Во се кој слу чај, 
тоа е фа за ко га по е ди не цот не знае што со 
се бе. Бли ски те не го пре поз на ва ат, а тој исто-
вре ме но е не поз нат и за дру ги те без дом ни ци. 

Во овој пер и од без дом ни кот не са ка да би-
де сли чен на дру ги те без дом ни ци, кои за не го 
се гру па со ко ја не се иден ти фи ку ва. Се којд-
нев на та нап на тост по вр за на со про це сот на 

вле гу ва ње / нев ле гу ва ње  во уло га та на без-
дом ник ја огра ни чу ва при пад но ста на кон-
крет но то ли це на не ко ја гру па.

Во оваа фа за се по сег ну ва и по ал ко хол, се 
за по ста ву ва лич на та хи ги е на, ли це то тра га по 
хра на, а и по ин фор ма ции од дру ги без дом-
ни ци. По ле ка без дом ни кот од си ту а ци ја на 
не де фи ни ра ност вле гу ва во све тот на свои - 
дру ги те без дом ни ци. Про це сот ко га ли це то сè 
по ве ќе вле гу ва во уло га на без дом ник, во ед но 
е и по че ток на иден ти фи ка ци ја та со но ва та 
оп штес тве на гру па.

Зе мај ќи ги пред вид три те ас пе кти, без дом-
ни кот мо же ме да го наб љу ду ва ме ка ко ли це 
што има ди сфунк ции, кое ги гу би со ци јал ни 
вр ски и уло ги и кое по сто ја но е обе ле же но од 
стра на на ли ца та што има ат дом. 

На ши от истра жу вач ки тим се спро тив ста ву-
ва на се кој вид ети ке ти ра ња  на без дом ни ци-
те зе мај ќи го пред вид фа ктот де ка раз лич ни 
окол но сти при до не ле да го за гу бат сво јот 
дом, а пре дра су ди те кон нив до пол ни тел но 
ја ус лож ну ва ат си ту а ци ја та во ко ја се наш ле. 
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етХоС - евРоПСКа тиПоЛоГиЈа за Бездомништво  
и за иСКЛУченоСт од ПРавото на домУваЊе 

(European typology on homelessness and housing exclusion)

Бездомништвото е еден од главните општествени проблеми на кои се фокусира Стратегијата 
за социјална заштита и за вклучување на Европската унија.

Превенцијата од бездомништво и решавањето на станбеното прашање на бездомниците 
подразбира и разбирање на патот и на процесот што доведува до бездомништво, со тоа 
креирајќи широка перцепција за значењето на бездомништвото.

ФЕАНТСА (Европскиот сојуз на организации што работат со бездомници) разви типологија за 
бездомништво и за исклученост од правото на домување, наречена ЕТХОС.

ЕТХОС почнува со концептуалната рамка во која се дефинираат три сегменти што го 
сочинуваат домувањето, при што отсуство на еден од нив служи за означување бездомништво.

Имањето дом подразбира: поседување соодветен простор што е исклучително во 
сопственост на лицето и на неговото / нејзиното семејство (ФИЗИЧКИ ДОМЕН), просторот 
треба да нуди можност за одржување приватност и релации (СОЦИЈАЛЕН ДОМЕН) и треба да 
се поседува законско право за користење на просторот (ПРАВЕН ДОМЕН).

Ова доведува до четири основни облици или концепти: 
1.без покрив на глава, 
2.без стан, куќа, 
3. несигурно домување,
4. несоодветни живеалишта, а секој од овие четири облици може да се опише како недостиг 

од дом.
ЕТХОС ги класификува лицата без дом во однос на нивната животна ситуација или ситуацијата 

со домот.
Овие концептуални категории се поделени во 13 оперативни категории, кои можат да 

се користат за дефинирање различни цели на политиката како бележење на проблемот со 
бездомништвото, развој, мониторинг и евалуација на политиката.

II

Оперативна категорија Животна ситуација Општа дефиниција

Лица што живеат во сурови 
услови

*1.1 На јавен простор или на отворено
Живеење на улица или на јавни места, 
без засолниште што може да се 
дефинира како живеалиште 

Лица згрижени во итни 
сместувалишта

2.1 Шелтри за преспивање
Луѓе што немаат вообичаено место 
на живеење и ги користат услугите на 
шелтрите за преспивање

Лица сместени во 
прифатилишта за бездомници

3.1 Хостели за бездомници
Периодот на престој е краткорочен*3.2 Привремено сместување

3.3 Транзициски центри за сместување

Лица згрижени во шелтри 
за жени

*4.1 Шелтри и прифатилишта  за жени

Жени, најчесто жртви на семејно 
насилство, сместени во шелтер-центри, 
каде што се предвидува краткорочен 
престој

Лица згрижени во сместување 
наменето за имигранти

*5.1
*Привремено сместување / центри за 
прифаќање

Имигранти во прифатилишта и во 
центри за краткорочно сместување 
поради својот имигрантски статус5.2 Сместување за работници-имигранти

Лица што наскоро треба да 
бидат ослободени од затвор, 
од здравствени  или други 
институции

*6.1 *Казнено-поправни установи
Нема дом на располагање пред 
излегувањето од установата

*6.2
*Здравствени установи (вклучително 
и центри за рехабилитација за 
зависници, психијатриски болници)

Останува подолго во установата 
поради отсуство на дом

*6.3 *Институции за деца / домови
Нема идентификуван дом (на пример, 
до својот 18. роденден)

Лица што добиваат 
долгорочна помош поради 
проблемот со бездомништво

7.1
Станбено згрижување на постари 
бездомници

Сместување на подолг период со нега 
за поранешни бездомници (вообичаено 
за временски период подолг од една 
година)

7.2
Потпомогнато сместување за 
поранешни бездомници

Лица што живеат во 
несигурно сместување

*8.1
Привремено сместување кај роднини 
и блиски пријатели

Живеење во конвенционално 
живеалиште, но тоа не е постојано 
место на живеење на лицето и го 
користи поради  отсуство на свој дом

*8.2 Без легален договор за (под)закуп
Узурпација на живеалиште (без правни 
документи за наем)

*8.3 Узурпирано земјиште
Узурпација на земјиште (без документи 
за негово поседување)

Лица што живеат под закана 
за иселување

*9.1
Донесена законска одлука за 
иселување (изнајмено живеалиште)

Одлуката за иселување е влезена во 
сила

*9.2 Одземање дом даден под хипотека
Доверителот поседува законски 
донесена одлука да ја преземе 
сопственоста

Лица што живеат под закана 
од насилство

*10.1
Инциденти регистрирани од страна 
на полицијата

Полицијата постапува со цел 
обезбедување безбедно сместување за 
жртвата на семејно насилство

Лица што живеат 
во привремени, 
неконвенционални 
живеалишта

11.1 Мобилни домови
Живеење во привремен дом во кој нема 
услови за постојано живеење

*11.2 Неконвенционални објекти Засолниште или супстандардна барака
*11.3 Привремени структури Шатор или колиба

Лица што живеат во 
непогодни станбени услови

12.1
Узурпација на објект што не е 
погоден за домување

Дефинирано како несоодветно 
живеалиште според националното 
законодавство или регулатива за 
домување

Лица што живеат во 
пренаселен дом

13.1
Според највисоката норма за 
пренаселеност на национално ниво

Во случај кога се надминува 
националната норма за број на лица 
што живеат во една соба

Без покрив
Без дом

Н
есигурни ж

ивеалиш
т

а
Н

есоодвет
ни ж

ивеалиш
т

а

- ВО МАКЕДОНИЈА  СЕ УТВРДЕНИ КАТЕГОРИИТЕ  ОЗНАЧЕНИ СО ЅВЕЗДИЧКА (*) 
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ЕТХОС ВО 
МАКЕДОНСКИ КОНТЕКСТ

Типологијата ЕТХОС e прис по со бе на на ма ке дон ска та 
ре гу ла ти ва, ин сти ту ци о нал на и во нин сти ту ци о нал на по-
ста ве ност и ги иск лу чу ва след ни ве по тка те го рии: ли ца 
згри же ни во ит ни сме сту ва ли шта, цен три за прес пи ва ње 
(2.1), ли ца сме сте ни во хо сте ли за без дом ни ци (3.1), ли-
ца сме сте ни во тран зи ци ски цен три за без дом ни ци (3.3), 
ли ца сме сте ни во при фа ти ли шта за ра бот ни ци-еми гран-
ти (5.2), ли ца што до би ва ат дол го роч на по мош по ра ди 
проб ле мот со без дом ниш тво то - стан бе но згри жу ва ње 
и пот по мог на то сме сту ва ње (7.1 и 7.2) би деј ќи оп ции за 
сме сту ва ње на овие ка те го рии  ли ца не се пред ви де ни 
во За ко нот за со ци јал на за шти та и ва кви ус лу ги не се до-
стап ни.

По тка те го ри ја та 11.1 ли ца што жи ве ат во мо бил ни до-
мо ви, исто та ка, не е зе ме на пред вид, а во сог лас ност со 
тоа не е и ана ли зи ра на би деј ќи ва кви до мо ви во зем ја ва 
не се иден ти фи ку ва ни. 

Не се зе ме ни пред вид и опе ра тив ни те ка те го рии, ли ца 
што жи ве ат во не по год ни стан бе ни ус ло ви (12.1) и ли ца 
што жи ве ат во пре на се лен дом (13.1) би деј ќи во сог лас-
ност со оп шти те де фи ни ции да де ни во ЕТХОС, не со од-
вет но жи ве а ли ште и  нор ма за пре на се ле ност на до мот 
тре ба да би дат де фи ни ра ни во за кон ска та рам ка.  Ма-
ке дон ско то за ко но дав ство не пре поз на ва ва кви де фи-
ни ции.  Во зем ја ва, во на ци о нал на та стра те ги ја за до му-
ва ње (2007-2012), се пре поз на ва ат по и ми те со од вет но и 
ми ни мал но до му ва ње, но тие не се јас но де фи ни ра ни.  
Во стра те ги ја та, по и мот со од вет но до му ва ње по драз би-
ра нор ми ра но до му ва ње, кое оп штес тво то го сме та за за-
до во ли тел но, од нос но ка ко стан дард на до му ва ње што е 
де фи ни ран ка ко оп шта цел што тре ба да се ос тва ри во 
ид ни на.  

Што се по драз би ра под нор ми ра но до му ва ње, кое оп-
штес тво то го сме та за за до во ли тел но, не е де фи ни ра но.

По и мот ми ни мал но до му ва ње е по ре стри кти вен во 
опре де лу ва ње то на ни во то на стан дар дот што оп штес-
тво то го де фи ни ра ка ко нај ни ско ни во на стан дард во 
до му ва ње то и ги оп фа ќа фи зич ки те и прав ни те стан дар-
ди што ова ни во тре ба да ги обез бе ди за да се опре де-
лат ка ко нај ма ли ос нов ни по тре би на ко рис ни ци те. И во 
оваа опре дел ба не по стои јас на по ста ве ност што по-
драз би ра ат фи зич ки те и прав ни те стан дар ди. 

Ком Па Ра тив на ана Ли за, 
ана Ли за на По Ли тиКите  

за Без дом ниш тво то

III
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Данска

Не кОл ку фА ктИ зА ДАН СкА1

Дан ска по кри ва те ри то ри ја од 42.916 км2 
и по пу ла ци ја од 5.627.235 жи те ли (2014). 
Прет ста ву ва мо нар хи ја со по ве ќе пар ти ски 
по ли тич ки си стем.  До маш ни от бру то-про из-
вод (БДП) во 2014 го ди на из не су вал 37.249 
евра по жи тел2 што ја сме сту ва ме ѓу пр ви те 
пет еко но мии во Европ ска та уни ја.  Спо ред 
ет нич ка та стру кту ра, мно зинс тво то на се ле-
ние се Дан ци, до де ка 11 про цен ти се жи те ли 
од еми грант ско по тек ло. Око лу 90 про цен ти 
од си те жи те ли се про те стан ти, до де ка вто-
ра та нај го ле ма ре ли ги оз на гру па се ет нич-
ки те гру пи со ис лам ско по тек ло. Дан ска е 
со ци јал на др жа ва, чиј што ос но вен прин цип 
е ед на кво пра во на си те гра ѓа ни во од нос на 
со ци јал на та за шти та и на мно гу број ни дру ги 
ус лу ги што се бесп лат но до стап ни за гра ѓа-
ни те, ка ко што се обра зов ни те и здрав стве-
ни те ус лу ги. Мо де лот на со ци јал на др жа ва 
е под др жан од др жа ва та и ка ко ре зул тат на 
тоа Дан ска има нај ви со ки да но ци во све тот. 
Ре ли ги ја та и, осо бе но, хри сти јанс тво то има-
ат сил но вли ја ние во об ли ку ва ње то на со-
ци јал ни те ин сти ту ции и на мен та ли те тот на 
гра ѓа ни те. Џи ни-ко е фи ци ен тот од 27,53 од 
2013 го ди на ја сме сту ва Дан ска ме ѓу зем ји те 
во Европ ска та уни ја со ви со ко ни во на ед на-
квост во при хо дот на гра ѓа ни те.

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

Спо ред Ларс Бен џа мин сен (Lars Benjamin-
sen) и Еве лин Дуб (Evelyn Dyb), лу ѓе то што 
спи јат на ули ца, ко рис ни ци те на хо сте ли, 
лу ѓе то што има ат при вре ме но под др жа но 
жи ве а ли ште (шел тер-цен три), тие што тре ба 
да би дат ос ло бо де ни од ин сти ту ции и од за-
тво ри за пер и од од три ме се ци, а кои не ма ат 
по сто ја но ме сто на жи ве е ње, ка ко и тие што 
при вре ме но се сме сте ни кај при ја те ли или 
жи ве ат со фа ми ли ја та во ус ло ви ко га жи ве-
а ли ште то е на ме не то за ед на фа ми ли ја,  се 
иден ти фи ку ва ат ка ко без дом ни ци4. 

НИ вОА И Оп Сег НА 
без ДОм НИш твО тО - пО СтИг Ну вА ње 
СтА бИл НИ НИ вОА НА без ДОм НИш твО 
пРе ку СО ОД вет НИ АктИв НИ меР кИ

Дан ска, ка ко дел од гру па та нор ди ски зем-
ји, се ка ра кте ри зи ра со ви сок жи во тен стан-
дард, ни ско ни во на си ро ма шти ја и со ви со ко 
ни во на ед на квост ме ѓу со ци јал ни те гру пи. И 
по крај стру ктур ни те про ме ни во 80-ти те и 
во 90-ти те го ди ни, оваа зем ја сѐ уште ја ка-
ра кте ри зи ра ат ре ла тив но ви со ки со ци јал ни 
транс фе ри и уни вер за лен прин цип на при-
стап кон со ци јал ни те ус лу ги и за шти та. Спро-
ве де ни се че ти ри на ци о нал ни истра жу ва ња 
за без дом ниш тво то (2007, 2009, 2011 и 2013 
го ди на) и во си те се кон ста ти ра ат ре ла тив но 
ста бил ни број ки на без дом ни ци (око лу 5.000 
ли ца), ука жу вај ќи на тоа де ка без дом ниш тво-
то низ го ди ни те прет ста ву ва пер зи стен тен 
проб лем за оваа зем ја и по крај стру ктур ни те 
мер ки пре зе ме ни за не го во на ма лу ва ње. 

Спо ред по да то ци те, стап ка та на без дом-
ни ци е ре чи си кон стант на низ го ди ни те или 

1 The Official Website of Denmark, Facts and Statistics. Достапно на: http://denmark.dk/en/quick-facts/facts/ [25.03.2015].

2 Eurostat, Real GDP per capita, growth rate and totals, Percentage change on previous year, EUR per inhabitant. Достапно 
на: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 [25.03.2015].

3 Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income. 
Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190n [25.03.2015].

4 Ibid. стр. 48.
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око лу еден без дом ник на се кои 1.000 жи те ли 
на Дан ска. По стои по го ле ма кон цен тра ци ја 
на без дом ни ци во глав ни от град и во по го-
ле ми те гра до ви откол ку во по ма ли те на се ле-
ни ме ста (тие под 200.000 жи те ли). Во 2007 
го ди на, Ко пен ха ген имал 3,8 без дом ни ци на 
1.000 жи те ли и по ве ќе од на ци о нал ни от про-
сек во спо ред ба со 0,8 – 1,1 без дом ник на 
1.000 жи те ли во ре ла тив но по ма ли те гра до-
ви. Во ру рал ни те ме ста има ре ла тив но ни ско 
ни во на без дом ниш тво. Пос лед но то истра-
жу ва ње од 2013 го ди на, ка ко и тие од прет-
ход ни те го ди ни, ука жу ва ат на тренд на зго-
ле му ва ње на без дом ниш тво то ме ѓу мла да та 
по пу ла ци ја, ка ко и ме ѓу тие што при вре ме но 
пре сто ју ва ат со фа ми ли ја та или кај при ја те-
ли. И по крај кон цен тра ци ја та на без дом ни ци 
во по го ле ми те гра до ви, истра жу ва ње то ука-
жу ва на зго ле му ва ње на рас про стра не то ста 
на без дом ни ци те во при град ски те ме ста на 
по го ле ми те гра до ви или соз да ва ње та ка на-
ре че ни „џе бо ви на си ро ма шти ја“.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Ед на од при чи ни те за пер зи стент но то ни-

во на без дом ниш тво во Дан ска е ре ла тив но 
ста бил на та стап ка на не вра бо те ност, ка ко и 
ефе кти те од еко ном ска та кри за и мер ки те на 
ште де ње, кои најм но гу се одра зи ја на со ци-
јал ни те ус лу ги, осо бе но на тие што се од не-
су ва ат на нај ран ли ви те ка те го рии гра ѓа ни8. 
Стап ка та на не вра бо те ност во пос лед на та 
че твр ти на од 2014 го ди на е 6,3 про цен ти од 
вкуп но то еко ном ски актив но на се ле ние и бе-
ле жи благ пад во спо ред ба со 2013 го ди на, 
ко га из не су ва ла 6,6 про цен ти и 2012 го ди на, 
ко га би ла се дум про цен ти9. Во 2013 го ди на, 
30,8 про цен ти од БДП би ле по тро ше ни на со-
ци јал ни транс фе ри10, до де ка во 2010 го ди на 
оп фа ќа ле 31 про цент од БДП. Нај го лем дел 
од без дом ни ци те се ко рис ни ци на со ци јал на 
по мош, а са мо три про цен ти има ат при ход 
од пла та, од нос но че ти ри про цен ти при ма ат 
на до мест за не вра бо те ност. Во ус ло ви на не-
вра бо те ност, нор ма ли за ци ја та или транс фе-
рот кон жи вот над вор од ули ци те е осо бе но 
те шка.  Тоа е осо бе но вид ли во ме ѓу без дом-
ни ци те без при ход и со комп лекс ни по тре би 
за под др шка по ра ди мен тал ни проб ле ми или 
за вис но сти. Нај че сто, без дом ни ци те без при-
ход жи ве ат на ули ца или во ит ни при фат ни 
цен три (16 про цен ти, од нос но 19 про цен ти) 
за раз ли ка од тие во шел тер-цен три (са мо 
еден про цент се без при ход). Ова ја по твр-

2007 2009 2011 2013
Вкупно  
население 5.447.000 5.511.4515 5.580.5166 5.627.2357 

Број на  
бездомници 5.253 4.998 5.290 5.820

Бездомници 
на 1.000 
жители

1,0 1,1 1 0,97

Табела 1: Преглед на бездомници 
во 2007, 2009 и во 2011 година во Данска

5Statistics Denmark, Population and Elections. 
Достапно на: http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 [25.03.2015].

6 Statistics Denmark, Denmark in Figures, 2013, February 2013, [e-publication]. Copenhagen: Statistics Denmark.. 
Достапно на: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17953/dkinfigures.pdf [25.03.2015].

7 Statistics Denmark, Statistical Yearbook 2014, June 2014, [e-publication]. Copenhagen: Statistics Denmark. 
[e-publication]. Достапно на: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17959/sy.pdf [25.03.2015].

8 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness 
in European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European 
Observatory on Homelessness, стр. 57-62.

9 Statistics Denmark, Labour, Earnings and Income. Достапно на: http://www.statbank.dk/ [25.03.2015].

10 OECD (2014), OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing. Достапно на: http://
dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en [25.03.2015].

ду ва по вр за но ста ме ѓу без дом ниш тво то и 
не вра бо те но ста, но и ре ла тив но сил ни от 
си стем на со ци јал на за шти та во Дан ска, кој 
овоз мо жу ва де те кти ра ње на по тре би те на 
раз лич ни те ка те го рии без дом ни ци. 

По го ле ма та стап ка на без дом ниш тво во 
глав ни от град и во по го ле ми те ур ба ни цен-
три се дол жи на вна треш на и на над во реш на 
пре сел ба што со се бе на со би ра со ци јал ни 
проб ле ми.

Зна ча ен ас пект на пер зи стент но ста на без-
дом ниш тво то во Дан ска е оп шти от не до стиг 
на до му ва ње, осо бе но до му ва ње по еко ном-
ски при стап ни це ни. Не до сти гот на до стап но 
со ци јал но до му ва ње го за си лу ва фе но ме нот 
со тоа што ус ло ву ва по дол го оста ну ва ње во 
раз ни те ин сти ту ции или хо сте ли. Ова осо бе-
но е слу чај во по го ле ми те гра до ви и еден од 
глав ни те фа кто ри, по крај не вра бо те но ста, 
кои вли ја ат врз без дом ниш тво то ме ѓу мла да-
та по пу ла ци ја. 

Преч ки те кон ко ри сте ње здрав стве ни и 
со ци јал ни ус лу ги вли ја ат во на со ка на зго-
ле му ва ње на без дом ниш тво то, осо бе но ме ѓу 
ли ца та од не дан ско по тек ло, кои ја не ма ат 
мож но ста за ко ри сте ње на ши ро ки от спе-
ктар мер ки на по мош. Про ме на та на стру-
кту ра та на се мејс тво то, ви со ка та стап ка на 
раз во ди и не вра бо те но ста ме ѓу мла ди те мо-
же да се сме та ат ка ко фа кто ри на ри зик за 
без дом ниш тво то ме ѓу мла ди те.

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ
Истра жу ва ње то од 2013 го ди на ука жу ва 

де ка нај го лем дел од без дом ни ци те во Дан-
ска има ат комп лекс ни проб ле ми, и тоа 47 
про цен ти има ат мен тал ни за бо лу ва ња, што е 
зго ле му ва ње од 30 про цен ти во спо ред ба со 
2007 го ди на. До пол ни тел но, 65 про цен ти се 
бо рат со за вис ност од дро га или ал ко хол, 36 
про цен ти ко ри сте ле ка на бис, 20 про цен ти 
ко ри сте ле те шки дро ги и 12 про цен ти зло-
у по тре бу ва ле ме ди ка мен ти. Ре чи си 80 про-
цен ти има ат мен тал ни за бо лу ва ња и / или се 
бо рат со  за вис но сти, а ед на тре ти на и две те. 

Вкуп но, 27 про цен ти има ат фи зич ки здрав-
стве ни проб ле ми, и осо бе но тие што спи јат 
на ули ца (31 про цент)11.

вО зРАСт НА без ДОм НИ цИ те
Ли ца та пом ла ди од 30 го ди ни во Дан ска, 

кои се ре ги стри ра ни ка ко без дом ни ци, нај-
че сто при вре ме но пре сто ју ва ат кај при ја-
те ли или фа ми ли ја та (50 про цен ти), 53 про-
цен ти се во фа за на пре мин кон са мо стој но 
жи ве е ње, до де ка 38 про цен ти тре ба да би-
дат пу ште ни од за твор и 46 про цен ти од бол-
ни ца. Са мо 17 про цен ти од пом ла ди те од 30 
го ди ни ги ко ри стат ит ни те при фат ни цен три, 
21 про цент шел тер-цен три те и 31 про цент 
хо сте ли те. 23 про цен ти од оваа во зрас на ка-
те го ри ја спие на ули ца. Спо ред бе но, тие што 
се на во зраст од 30 до 50 го ди ни нај че сто ги 
ко ри стат ит ни те при фат ни цен три (65 про-
цен ти), шел тер-цен три те (51 про цент)  или 
хо сте ли те (40 про цен ти). Исто та ка, по ре тко 
се во при вре мен пре стој кај при ја те ли или 
кај фа ми ли ја та (27 про цен ти) и че сто спи-
јат на ули ца (56 про цен ти). Ли ца та ме ѓу 50 и 
59 го ди ни ка ко и тие што се по во зрас ни од 
60 го ди ни нај че сто се ко рис ни ци на шел-
тер-цен три те (20 про цен ти и осум про цен ти, 
со од вет но) или хо сте ли те (18 про цен ти и 13 
про цен ти, со од вет но). Ли ца та ме ѓу 50 и 59 
го ди ни че сто спи јат на ули ца (17 про цен ти), 
што не е слу чај со тие што се по во зрас ни од 
60 го ди ни (пет про цен ти). 

Про ме на та во во зрас на та стру кту ра на 
без дом ни ци те мо же да се сме та ка ко по ка-
за тел за фун да мен тал ни со ци јал ни про ме ни, 
ме ѓу кои нај и зра зе ни се про ме на та во се-
меј на та стру кту ра, про ме на та на стру кту ра-
та на вра бо те ни ли ца и на тие што ко ри стат 
со ци јал на по мош. Бро јот на без дом ни ци што 
при вре ме но пре сто ју ва ат кај при ја те ли и кај 
фа ми ли ја та се зго ле му ва, а ова е осо бе но 
при сут но ме ѓу мла ди те ли ца, ка ко и во го ле-
ми те гра до ви ка де што не до сти га сме сту ва-
ње за мла ди по еко ном ски до стап ни це ни.

11 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness 
in European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European 
Observatory on Homelessness, стр. 79-80
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без ДОм НИш твО тО И млА ДИ те
Во 2013 го ди на во Дан ска би ле ре ги стри-

ра ни 1.138 (20 про цен ти) мла ди без дом ни ци 
на во зраст 18-24 го ди ни и прет ста ву ва зго ле-
му ва ње од 2011 го ди на, ко га број ка та би ла 
1.002 (19 про цен ти) ли ца и од 2009 го ди на, 
ко га има ло са мо 633 (13 про цен ти) мла ди 
без дом ни ци што зна чи зго ле му ва ње на број-
ка та од 80 про цен ти за пер и од од че ти ри 
го ди ни. Мла ди те без дом ни ци ре тко спи јат 
на ули ца (11 про цен ти) и ре тко ко ри стат ит-
ни ноќ ни пре сто ју ва ли шта (еден про цент) и 
са мо 22 про цен ти ко ри сте ле шел тер-цен три. 
Нај че сто пом ла ди те од 30 го ди ни жи ве ат 
при вре ме но со при ја те ли или со фа ми ли ја та 
(50 про цен ти). Од мла ди те без дом ни ци,шест 
про цен ти се пр ва ге не ра ци ја ими гран ти, а 16 
про цен ти се вто ра ге не ра ци ја ими гран ти ро-
де ни во Дан ска. До пол ни тел но,  51 про цент 
од мла да та по пу ла ци ја има мен тал ни на ру-
шу ва ња, 58 про цен ти се бо рат со за вис но сти 
од дро га / ал ко хол, до де ка 32 про цен та се 
бо рат и со за вис но сти и има ат мен тал ни на-
ру шу ва ња)12.

РО ДОт И без ДОм НИш твО тО
Во 2013 го ди на, 78 про цен ти од без дом-

ни ци те се ма жи, до де ка 22 про цен та се же-
ни)13. До пол ни тел но, 15 про цен ти од ли ца та 
што спи јат на ули ца, ка ко и 19 про цен ти од 
ко рис ни ци те на шел тер-цен три те се же ни, 
до де ка 24 про цен ти од тие што при вре ме но 
пре сто ју ва ат кај при ја те ли или кај фа ми ли ја-
та се же ни. Гле да но низ во зрас ни те ка те го-
рии, 26 про цен ти од тие ме ѓу 18 и 24 го ди ни 
се же ни, до де ка нив на та за ста пе ност во по-
ста ри те во зрас ни гру пи е ма ла. Без дом ни те 
же ни по мал ку од ма жи те се бо рат со за вис-

ност од ал ко хол или од дро ги (51 про цент, 
во спо ред ба со 68 про цен ти), но ре чи си во 
ист про цент има ат мен тал ни на ру шу ва ња 
(49 про цен ти, нас про ти 46 про цен ти). Исто-
вре ме но, ма жи те по че сто од же ни те има ат 
комп лекс ни проб ле ми, на за вис но сти и на 
мен тал ни проб ле ми (32 про цен та ма жи нас-
про ти 24 про цен ти же ни)14. 

пРО ме НИ вО ет НИч кА тА 
СтРу кту РА – ИмИ гРАН тИ И лИ цА 
ОД Не ДАН СкО ет НИч кО пО тек лО

Во 2013 го ди на, мно зинс тво то без дом ни ци 
би ле Дан ци (81 про цент), шест про цен ти се 
од Грен ланд, кои се жи те ли на Дан ска, два 
про цен та се жи те ли на дру ги те нор ди ски 
зем ји и три про цен ти до а ѓа ат од дру ги зем ји 
на ЕУ. Исто вре ме но, два про цен та се од зем-
ји што не се во ЕУ, пет про цен ти се од Бли-
ски от Исток и шест про цен ти се од Афри ка. 
Око лу 10 про цен ти од без дом ни ци те ими гри-
ра ле во Дан ска и се дум про цен ти се вто ра 
ге не ра ци ја ими гран ти ро де ни во Дан ска. Во 
вкуп на та по пу ла ци ја 11 про цен ти се ими-
гран ти, но тие се 17 про цен ти од по пу ла ци-
ја та на без дом ни ци15.

СтРу кту РА НА ДО мА ќИНС твО
Во 2013 го ди на, во Дан ска, 28 про цен ти од 

без дом ни те ма жи и 33 про цен ти од без дом-
ни те же ни има ат со се бе де ца што се пом ла-
ди од 18 го ди ни, но са мо два про цен та од 
ма жи те има ат днев ни од го вор но сти кон де-
ца та, за раз ли ка од 14 про цен ти од же ни те. 
Дет ско то без дом ниш тво е не во о би ча е но и 
са мо 144 де ца се ре ги стри ра ни ка ко без дом-
ни, што мо же да се об јас ни со ви со ко то ни во 
на за шти та што го има ат се мејс тва та со де ца 
во оваа зем ја.

12 Ibid. стр. 86-87

13 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness 
in European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European 
Observatory on Homelessness, стр. 61.

14 Ibid. стр. 66.

 15 Ibid. стр. 69.

вРе ме пО мИ НА тО вО без ДОм НИш твО
Во Дан ска, во 2013 го ди на, 23 про цен ти 

од ли ца та би ле во без дом ниш тво по мал ку 
од три ме се ци, 34 про цен ти ме ѓу че ти ри и 11 
ме се ци, 21 про цент ме ѓу ед на и две го ди ни 
и 22 про цен та по ве ќе од две го ди ни. Ли ца та 
што спи јат на ули ца по че сто се во си ту а ци ја 
на дол го трај на без дом ност во спо ред ба со 
тие што се во при фат ни цен три (40 про цен-
ти, во спо ред ба со 23 про цен ти). Стап ка та на 
дол го трај на без дом ност во Ко пен ха ген би ла 
исто ви со ка, 35 про цен ти би ле без дом ни ци 
две и по ве ќе го ди ни16.

лИ цА штО СпИ јАт НА улИ цА
Во Дан ска, лу ѓе то што спи јат на ули ца се 

са мо око лу 10 про цен ти од вкуп на та по пу-
ла ци ја без дом ни ци. По да то ци те од 2013 го-
ди на ука жу ва ат де ка тоа по ре тко се мла ди 
ли ца (11 про цен ти се на во зраст од 18 до 24 
го ди ни, во спо ред ба со 20 про цен ти од си-
те без дом ни ци) и по че сто во сред ни го ди ни, 
33 про цен ти се на во зраст 40-49 го ди ни и 17 
про цен ти се 50-59, во спо ред ба со 25 про-
цен ти и со 15 про цен ти од вкуп на та по пу ла-
ци ја без дом ни ци. Ли ца та што спи јат на ули ца 
нај че сто се ма жи (85 про цен ти) и ре тко се по-
во зрас ни од 60 го ди ни (пет про цен ти). Стап-
ка та на мен тал ни на ру шу ва ња (52 про цент) и 
на за вис но сти од дро га или од ал ко хол (71 
про цент) е, исто та ка, ви со ка, иа ко е ви со ка 
и во оп шта та по пу ла ци ја на без дом ни ци (47 
про цен ти и 65 про цен ти, со од вет но). Ли ца та 
што спи јат на ули ца нај че сто ко ри стат со ци-
јал на по мош (77 про цен ти), 56 про цен ти има-
ат на до мест од пла та и 21 про цент пен зи ски 
на до мест, иа ко 16 про цен ти не ма ат ни ка ков 
при ход. Во Дан ска бро јот на без дом ни ци 
што спи јат на ули ца е мал во спо ред ба со 
дру ги те ка те го рии без дом ни ци 17. 

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Дан ска е ме ѓу зем ји те со јас но раз ви е на 

по ли ти ка за без дом ни ци, ко ја е ба зи ра на на 
по да то ци здо би е ни во на ци о нал ни те истра-
жу ва ња што се спро ве ду ва ат на две го диш но 
ни во.

До пол ни тел но, на го диш но ни во се спро-
ве ду ва ат и истра жу ва ња во шел тер-цен три те 
и во дру ги те сер ви си ка де што се да ва ат ус-
лу ги за без дом ни ци. 

Актот за со ци јал ни ус лу ги ги об вр зу-
ва оп шти ни те да обез бе дат при вре ме но 
сме сту ва ње (шел тер-цен три) за ли ца та без 
дом. За ко нот за со ци јал ни ус лу ги де тал но 
ги де фи ни ра ин тер вен ци и те, уло ги те и од-
го вор но сти те на фа кто ри те во рам ки те на 
по ли ти ка та за без дом ни ци, ка ко и оп се гот 
и ви дот на ак ции: хо сте ли за без дом ни ци, 
по сре ду вач ко под др жа но жи ве а ли ште, дол-
го трај но под др жа но жи ве а ли ште, со ци јал на 
по мош за по е дин ци те, со ци јал ни цен три за 
по вре ме но згри жу ва ње и трет ман за зло у по-
тре ба на дро га и на ал ко хол18. Нај го лем дел 
од го ле ми те и сред ни оп шти ни има ат еден 
или по ве ќе шел тер-цен три. Во 2011 го ди-
на има ло 66 шел тер-цен три со вкуп но 2.100 
кре ве ти19. Вкуп ни от мо ни то ринг на спро ве-
ду ва ње на по ли ти ка та на на ци о нал но ни-
во го ко ор ди ни ра Ми ни стерс тво то за де ца, 
ро до ва ед на квост, ин те гра ци ја и со ци јал ни 
ра бо ти.  Оп шти ни те, пак, со Ми ни стерс тво то 
пот пи шу ва ат до го во ри за спро ве ду ва ње на 
на ци о нал на та стра те ги ја и утвр ду ва ат кван-
ти та тив ни ло кал ни це ли, во сог лас ност со 
це ли те на стра те ги ја та и во ед но раз ви ва ат 
мо ни то ринг план за ме ре ње на по стиг на ти от 
про грес на ло кал но ни во.  

Дан ски от на ци о на лен цен тар за со ци јал ни 
истра жу ва ња ги спро ве ду ва истра жу ва ња та 
се ко ја вто ра го ди на поч ну вај ќи од 2007 го-

16 Ibid. стр. 74.

17 Ibid. стр. 84-85.

18 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Countries”, 
European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 52.

19 Benjaminsen, L. and Bastholm Andrade, S. (2015) “Testing a Typology of Homelessness Across Welfare Regimes: Shelter 
Use in Denmark and the USA”, Housing Studies, стр. 7.



2120

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

ди на. Од 1999 го ди на по стои си стем за ре ги-
стри ра ње кли ен ти во хо сте ли те за без дом ни-
ци. Спо ред чле нот 110 од Актот за со ци јал ни 
ус лу ги, хо сте ли те се упра ву ва ни од ло кал ни-
те вла сти. Си те ко ри сте ни фор ми на по мош 
за без дом ни ци се ба зи ра ат на до ка зи - по да-
то ци те од истра жу ва ња та и  од си сте мот на 
ре ги стра ци ја на кли ен ти во хо сте ли те.

Гла вен мо мен тум на раз во јот на по ли ти-
ка та е усво ју ва ње то на на ци о нал ни те стра-
те гии, и тоа: Стра те ги ја та за ели ми на ци ја 
на не во лун тар на та без дом ност (2008-2011) 
и Стра те ги ја та за на ма лу ва ње на без дом-
ниш тво то во Дан ска (2009-2012). Ос нов ни те 
прин ци пи на две те стра те гии се: ни ту ед но 
ли це не тре ба да жи вее на ули ца; мла ди те 
ли ца не тре ба да би дат сме сте ни во цен три 
за не га ту ку да им се по ну ди ал тер на тив но 
ре ше ние; обез бе ду ва ње жи ве а ли ште пред 
ос ло бо ду ва ње од за твор или од бол ни ца; 
на ма лу ва ње на вре ме то по ми на то во хо стел 
на три-че ти ри ме се ци за тие што се под го-
тве ни да жи ве ат са мо стој но со под др шка; 
за си лу ва ње на ра бо та та на те рен пре ку зго-
ле му ва ње на обе мот на со ра бо тка со дру ги 
ор га ни за ции / ин сти ту ции, ка ко и по до бро 
ин фор ми ра ње на цел на та гру па, по до бра 
иско ри сте ност на хо сте ли те  пре ку соз да ва-
ње фор ми на под др жа но жи ве а ли ште што ги 
за до во лу ва по тре би те на без дом ни ци те20. 

Стра те ги ја та за на ма лу ва ње на без дом-
ниш тво то би ла ева лу и ра на во сеп тем ври 
2013 го ди на. Без дом ниш тво то во да де ни от 
пер и од оста на ре ла тив но ста бил но, со зго-
ле му ва ње на стап ка та кај мла да та по пу ла ци-
ја, но ва кви от тренд бил по мал во оп шти ни те 
што учес тву ва ле во стра те ги ја та. Це ли те не 
би ле по стиг на ти во це лост, но, се пак, ин тер-
вен ци и те ба зи ра ни на при ста пот „Пр во дом“ 
би ле ефе ктив ни во за чу ву ва ње на стап ка-
та на вдо му ва ње. Дел од про дол жу ва ње то 
на стра те ги ја та е неј зи но про ши ру ва ње кон 
уште 23 оп шти ни и фо кус кон тре нинг и гра-

де ње на ка па ци те ти те на ин сти ту ци и те, ор га-
ни за ци и те и на цел ни те гру пи.

Сил на стра на на на чи нот на кре и ра ње на 
по ли ти ка та се ре дов ни те истра жу ва ња и до-
би ва ње то ква ли тет ни по да то ци се гре ги ра ни 
по раз ни ка те го рии без дом ни ци и по стој ни-
от мо ни то ринг и ева лу а ци ја на стра те ги ски те 
ин тер вен ции. Не до стиг се не до вол ни те по-
да то ци за ли ца та што при ма ат одре де на со-
ци јал на под др шка отка ко се по втор но сме-
сте ни во со ци јал но под др жа но жи ве а ли ште.

РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА 
без ДОм НИш твО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Глав ни фа кто ри во да ва ње то ус лу ги на 
без дом ни ци те во Дан ска се ло кал ни те вла-
сти. Иа ко ин тер вен ци и те на со че ни кон без-
дом ни ци те се де фи ни ра ни низ со од вет ни 
за ко ни и стра те гии, тие им да ва ат до вол но 
про стор се ко ја оп шти на да ин те гри ра раз-
лич ни ус лу ги ба зи ра ни на по тре би те на ло-
кал на та за ед ни ца. Тие ре чи си во це лост се 
фи нан си ра ни од јав ни средс тва и во дел од 
нив но то спро ве ду ва ње учес тву ва ат и гра-
ѓан ски те ор га ни за ции21. Нев ла ди ни те ор га-
ни за ции има ат одре де на уло га во да ва ње то 
ус лу ги, ка ко, на при мер, во ме на џи ра ње то на 
со ци јал ни цен три за при вре ме но при фа ќа ње 
и зна ча ен број хо сте ли за без дом ни ци, во о-
би ча е но пре ку до го во ри со ло кал на та власт. 

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

„Пр во дом“ е глав но то си стем ско ре ше ние 
во Дан ска за тоа што при ста пот кон еко ном-
ски исп лат ли во жи ве а ли ште е стру кту рен 
фа ктор во опре де лу ва ње на ри зи кот за без-
дом ниш тво за ран ли ви те ка те го рии гра ѓа ни. 
Во Дан ска, столб на со ци јал на та др жа ва е 
ши ро ки от па зар на јав но до му ва ње. Вкуп но 
има 550.000 жи ве а ли шта во јав ни от се ктор 
на до му ва ње на по пу ла ци ја од 5,6 ми ли о ни 
жи те ли, при што јав ни от се ктор на до му ва ње 

20 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Countries”, 
European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 53.

21 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Countries”, 
European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 51.

прет ста ву ва 21 про цент од вкуп ни от се ктор 
на нед ви жен имот22. 

Спо ред Актот за со ци јал но до му ва ње, оп-
шти ни те има ат пра во 20 про цен ти од си те жи-
ве а ли шта во јав но то до му ва ње, кои се ос ло-
бо ду ва ат, се ко ја го ди на да им ги до де лат на 
ли ца со ит ни по тре би за дом. Иа ко не по стои 
ста ту тар но пра во на до му ва ње, овој ме ха ни-
зам е клу чен во од го вор но ста на оп шти ни те 
да обез бе дат до му ва ње за без дом ни ци те и 
им овоз мо жу ва мо де ли те и ус лу ги те на ин-
тер вен ци ја да ги ди зај ни ра ат во сог лас ност 
со по тре би те на цел ни те гру пи на ло кал но 
ни во23. Со ци јал но то до му ва ње е до стап но за 
си те пре ку ли ста на че ка ње, ко ја е ад ми ни-
стри ра на од ком па ни и те за јав но до му ва ње. 
Суб вен ци и те на па за рот на до му ва ње има ат 
фор ма на пла ќа ње ка ма та (со ци јал но до му-
ва ње и ко о пе ра тив но до му ва ње), суб вен ции 
на да нок (при ват но до му ва ње), на до мест за 
ин ди ви ду ал но до му ва ње и суб вен ции за ре-
кон струк ци ја на до мот24. Со ци јал но то до му-
ва ње е во ра це те на при ват ни не про фит ни 
асо ци ја ции  (око лу 700), но овој се ктор, иа-
ко при ва тен, е це лос но ре гу ли ран со за кон. 
Ин ди ви ду ал ни те ор га ни за ции ап ли ци ра ат во 
оп шти ни те  за фи нан си ска по мош и со ве тот 
на оп шти на та од лу чу ва за бро јот на но ви со-
ци јал ни до мо ви што тре ба да се из гра дат во 
оп шти на та25.

Дру га си стем ска опре дел ба во бор ба та 
про тив без дом ниш тво то е ло кал на та од го-

вор ност на оп шти ни те. За ко ни те за со ци-
јал ни ус лу ги им овоз мо жу ва ат на оп шти ни-
те да соз да дат ни за про е кти на со че ни кон 
ран ли ви ка те го рии ли ца, кои се ре чи си во 
це лост јав но фи нан си ра ни и ин ди ви ду ал но 
или парт нер ски спро ве де ни со ци вил ни от 
се ктор26. Овој ме ха ни зам на фи нан си ра ње 
про е кти од цен трал на та Вла да има ши ро ка 
упо тре ба во овоз мо жу ва ње ус лу ги за ран ли-
ви те гру пи на ло кал но ни во. Во оваа ше ма, 
оп шти ни те тре ба да га ран ти ра ат про дол жу-
ва ње на ус лу га та и по за вр шу ва ње то на про-
е ктот, ка ко зго ле му ва ње на оп се гот на ус лу-
га та при што се ко ја но ва ус лу га не ма да ја 
за ме ни по стој на та. Ева лу а ци и те по ка жу ва ат 
де ка тие пре ку „га ран ти ра ње до пол ни тел ни 
ус лу ги“  ја за си лу ва ат одрж ли во ста на ус лу-
ги те, ка ко и ефе ктив но то спро ве ду ва ње  на 
по ли ти ка та на на ци о нал но ни во.

Ви зи ја та на по ли ти ка та за на ма лу ва ње и 
за иско ре ну ва ње на без дом ниш тво то во Дан-
ска е де ка ни ту ед но ли це не тре ба да жи вее 
на ули ца. Во таа на со ка е и ле ги тим но ста на 
јав но то до му ва ње. Стра те ги ја та во Дан ска 
наг ла су ва де ка оп ци ја та за до му ва ње мо ра 
да би де на до пол не та со со ци јал на под др-
шка. Та ка, клуч на опре дел ба е раз ви ва ње то 
ин ди ви ду а ли зи ра на со ци јал на под др шка 
пре ку ме то ди ка ко ин тер вен ци ја во кри тич ко 
вре ме, ме на џи ра ње  ин ди ви ду ал ни слу чаи и 
упо рен трет ман во за ед ни ца та. 

22 Statistics Denmark, Living Conditions. Достапно на: http://www.statbank.dk/ [25.03.2015]

23 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Countries”, 
European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 51.

24 Engberg A. L. (NA) Social housing in Denmark, Research paper No. 6/00, Roskilde: Department of Social Sciences, Roskilde 
University, стр .8. Достапно на http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/1208/1/Social_housing_in.pdf [25.03.2015]

25 Idib. стр. 11

26 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Countries”, 
European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 51.
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пРИ меР НА ДО бРА пРА ктИ кА:
Kofoeds Skole, Ко пен ха ген:
Јак не ње на лу ѓе то пре ку тре нинг 
и еду ка ци ја 

Шко ла та „Ко фед“ (Kofoeds Skole) во Ко-
пен ха ген ра бо ти со дол го трај но не вра бо те-
ни ли ца што се на мар ги ни те на па за рот на 
труд, ка ко и со ли ца што се бо рат со за вис-
но сти од нар ко ти ци, ал ко хо ли зам, без дом-
ниш тво и се со мен тал ни на ру шу ва ња. Шко-
ла та има раз ви е на се оп фат на про гра ма на 
со ци јал на ре ха би ли та ци ја, ко ја про мо ви ра 
со ци јал на вклу че ност, ка ко и ин те гра ци ја 
на па за рот на труд за овие гру пи27.

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
Стра те ги ја та за на ма лу ва ње на без дом-

ниш тво то би ла фи нан си ра на со 500 ми ли о-
ни дан ски кру ни / око лу 65 ми ли о ни евра за 
пер и о дот од че ти ри го ди ни. Нај го лем дел 
од средс тва та им се до де ле ни на оп шти ни-
те со нај го ле ма стап ка на без дом ниш тво. 
Шел тер-цен три те го диш но се фи нан си ра-
ат со око лу 1,4 ми ли јар да дан ски кру ни / 
око лу 187 ми ли о ни евра. Од 2009 го ди на 
за бе ле жа ни се бу џет ски на ма лу ва ња во фи-
нан си ра ње то на ус лу ги те на ло кал но ни во, 
и осо бе но на цен три те за при вре ме но при-
фа ќа ње28.

27 FEANTSA: Denmark: Good Practice Examples - Employment and Homelessness. Достапно на: http://www.feantsa.org/
spip.php?article293&lang=en [26.03.2015].

28 FEANTSA: Country Fiches, Finland. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rticle853&lang=en [26.03.2015].
финска
3.2
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Не кОл ку фА ктИ зА фИН СкА
Фин ска по кри ва те ри то ри ја од 390.920  

км2 и по пу ла ци ја од 5.472.97129 жи те ли (фе-
вру а ри 2015 го ди на). Прет ста ву ва пар ла мен-
тар на де мо кра ти ја и е дел од гру па та нор ди-
ски со ци јал ни др жа ви ка де што Уста вот ги 
га ран ти ра ос нов ни те еко ном ски, со ци јал ни 
и обра зов ни пра ва на си те гра ѓа ни, а се ос-
тва ру ва ат по прин ци пот на уни вер зал ност 
и на ед на ков трет ман. БДП во 2014 го ди на 
из не су вал 30.200 евра по жи тел30. Нај го лем 
дел од на се ле ни е то се Фин ци (91 про цент), 
но има и мал број Шве ѓа ни (5,4 про цен ти) 
и автох то но на се ле ние во Лап ланд (око лу 
1.700 ли ца). 79,9 про цен ти од жи те ли те на 
Фин ска се лу те ран ци и 1,1 про цент се ор-
то докс ни хри сти ја ни. Во пра кти ка, оп штес-
тво то е се ку лар но. Во 2013 го ди на, џи ни 
ко е фи ци ен тот из не су вал 27,6 и во спо ред ба 
со 2012 го ди на бе ле жи зго ле му ва ње од 0,4 
про цен ти. 

Фин ска мо же да се сме та за пи о нер во 
спро ве ду ва ње то истра жу ва ња за без дом-
ниш тво и во кре и ра ње  по ли ти ка во оваа об-
ласт ме ѓу нор ди ски те зем ји 31.

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

Во Фин ска, де фи ни ци ја та за без дом ни ци 
се ба зи ра на нив ни от од нос со одре де но 
жи ве а ли ште. Без дом ни ци те се де фи ни ра ат 
ка ко ли ца што спи јат на ули ца, во шел тер-
цен три или во хо сте ли, цен три за не га / ре ха-
би ли та ци ја или во бол ни ци ка ко ре зул тат на 
не до стиг од жи ве а ли ште, ос ло бо ду ва ње од 
за твор или не ма ње жи ве а ли ште, или при вре-
ме но сме сту ва ње со фа ми ли ја или при ја те ли 
и се меј на без дом ност (се мејс тва и двој ки што 
се раз де ле ни и пре сто ју ваа во при вре ме но 
жи ве а ли ште).  Опе ра тив но се пра ви раз ли ка 
ме ѓу кра тко трај но или дол го трај но без дом-
ниш тво, кои има ат еко ном ска и со ци јал на 
зад ни на, но и дол го трај но без дом ниш тво, 
кое има комп лекс на при ро да и по тре ба од 
дол го трај на со ци јал на под др шка, ка ко што 
се без дом ни ци со мен тал ни на ру шу ва ња и со 
за вис но сти од дро га и / или ал ко хол и ли ца 
што че сто или по сто ја но се без дом. 

НИ вОА И Оп Сег НА без ДОм НИш твО тО - 
ефе ктИв НО НА мА лу вА ње НА ДОл гО тРАј-
НО тО без ДОм НИш твО

Кон кра јот на 80-ти те го ди ни Фин ска се со-
о чу ва ла со дра ма тич но ви со ко ни во на без-
дом ниш тво со око лу 20.000 ре ги стри ра ни 
ли ца. До 2008 го ди на оваа број ка опад на ла 
на око лу 8.000 ли ца, за во 2013 го ди на да би-
дат ре ги стри ра ни 7.500 без дом ни ци-сам ци и 
417 фа ми лии. Фин ска е единс тве на та зем ја 
во Европ ска та уни ја што за бе ле жу ва на ма лу-
ва ње на без дом ниш тво то во пос лед ни те пет 
го ди ни, што е ре зул тат на пос ле до ва тел ни и 
ам би ци оз ни на ци о нал ни стра те гии и стру-
ктур но дејс тву ва ње за на ма лу ва ње на дол го-
трај но то  без дом ниш тво32. 

29 FEANTSA: Denmark: Good Practice Examples - Employment and Homelessness. Достапно на: http://www.feantsa.org/
spip.php?article293&lang=en [26.03.2015].

30 FEANTSA: Country Fiches, Finland. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rticle853&lang=en [26.03.2015].

31Official Statistics of Finland (OSF): Preliminary population statistics [e-publication]. February 2015. Helsinki: Statistics 
Finland. Достапно на: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/02/vamuu_2015_02_2015-03-26_tie_001_en.html [26.03.2015].

32 Official Statistics of Finland (OSF): National Accounts 2014 [e-publication]. March 2015. Helsinki: Statistics Finland. 
Достапно на: http://www.stat.fi/til/vtp/2014/vtp_2014_2015-03-02_en.pdf [26.3.2015].

Са мо стап ка та на без дом ниш тво во по ши-
ро ка та око ли на на Хел син ки по ка жу ва тренд 
на зго ле му ва ње, до де ка во си те дру ги де ло-
ви на Фин ска е еви ден ти ран пад на по ја ва-
та. 0,15 про цен ти од вкуп на та по пу ла ци ја се 
сме та де ка би ле без дом ни ци во те кот на 2013 
го ди на. Исто вре ме но, 75 про цен ти од ре ги-
стри ра ни те ли ца спо де лу ва ле жи ве а ли ште 
со при ја те ли или со фа ми ли ја та. Нај го лем 
дел од фа ми ли и те без дом ни ци (90 про цен ти) 
и без дом ни ци те -сам ци (70 про цен ти) би ле во 
Хел син ки и во не го ва та око ли на. Ед на тре ти-
на од без дом ни ци те-сам ци би ле дол го трај ни 
без дом ни ци, гру па што че сто има ла зна чај ни 
по тре би на со ци јал на под др шка33. Око лу 40 
про цен ти од вкуп на та по пу ла ци ја се ли ца со 
дол го трај на без дом ност34. 

По да то ци те за ни во то на без дом ниш тво се 
со би ра ат пре ку го диш но истра жу ва ње што 
се од ви ва се кој 15 но ем ври.

 
пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО

Не до стиг од фи нан си ски средс тва за са-
мо сто ен или фа ми ли ја рен жи вот е ед на од 
нај че сти те при чи ни за без дом ниш тво то во 
оваа зем ја. Во Фин ска не по сто јат по да то ци 
за при хо дот на без дом ни ци те на на ци о нал-
но ни во, но истра жу ва ње то во при фат ни те 
цен три во Хел син ки ука жу ва де ка 43 про-
цен ти од без дом ни ци те при ма ат пен зи ја, на-
до мест за бо ле ду ва ње или ре ха би ли та ци ја 
и 29 про цен ти до би ва ат со ци јал на по мош 
без друг из вор на при ход. Исто вре ме но, 15 
про цен ти има ат на до мест за не вра бо те ност 
и са мо еден про цент при ход од пла та35. Во 
пер и о дот 2012-2013 го ди на, во ус ло ви на брз 

по раст на при хо дот кај бо га ти те и ре ла тив но 
ста бил ни от и мал по раст на при ход кај по-
си ро маш ни те гру пи36, соз да ва ње то со од вет-
ни си стем ски ре ше ни ја (ка ко обез бе ду ва ње 
дом) е столб на ус пеш на та бор ба во со о чу-
ва ње то со без дом ниш тво то. До пол ни тел но, 
ри зи кот за си ро ма шти ја е нај го лем ме ѓу мла-
ди те на во зраст ме ѓу 18 и 34 го ди ни (45 про-
цен ти, од кои 23 про цент се на во зраст 18-24 
го ди ни) и тие што се не вра бо те ни по дол го 
од шест ме се ци во те ков на та го ди на во спо-
ред ба со дру ги те во зрас ни гру пи (осо бе но со 
ли ца та по во зрас ни од 65 го ди ни). Во фе вру-
а ри 2015 го ди на, стап ка та на не вра бо те ност, 
исто та ка, се зго ле ми ла на 10,1 про цен ти во 
спо ред ба со 9,2 про цен ти во исти от пер и од 
ла ни, со јас но зго ле му ва ње на не вра бо те но-
ста ме ѓу мла да та по пу ла ци ја на во зраст од 
18 до 24 го ди ни (25,5 про цен ти во фе вру а ри 
2015 го ди на во спо ред ба со 21,6 про цен ти 
во 2014 го ди на) и тие што се не вра бо те ни 
по дол го од ед на го ди на (86.000 во фе вру а ри 
2014 го ди на во спо ред ба со 103.000 во фе-
вру а ри 2013 го ди на)37. За тоа и раз би ра ње то 
на вр ска та ме ѓу без дом ниш тво то и си ро ма-
шти ја та е ва жен ас пект на ус пе хот во бор ба-
та на ова по ле.

Без дом ниш тво то во Фин ска е по вр за но 
и со ет нич ка та при пад ност и со ими грант-
ски от ста тус на ли ца та, кои по ра ди сво јот 
ими грант ски ста тус не се во си ту а ци ја це-
лос но да ги иско ри стат при до би вки те на 
со ци јал на та по ли ти ка. Еко ном ски те преч ки 
за це лос но учес тво на па за рот на труд, не-
це лос но то иско ри сту ва ње на здрав стве ни те 
ус лу ги, со ци јал но то до му ва ње и ус лу ги те за 

33 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Coun-
tries”, European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 46.

34 Housing First: Statistics about Finnish homelessness. 
Достапно на: http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland/statistics [26.03.2015].

35 Ibid. стр. 76.

36 Official Statistics of Finland (OSF): Total statistics on income distribution [e-publication]. Income Inequality 2013. 
Helsinki: Statistics Finland. Достапно на: http://www.stat.fi/til/tjkt/2013/02/tjkt_2013_02_2014-12-18_tie_002_en.html 
[27.03.2015].

37 Official Statistics of Finland (OSF): Labour force survey [e-publication]. February 2015. Helsinki: Statistics Finland 
Достапно на: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/02/tyti_2015_02_2015-03-24_tie_001_en.html [27.03.2015].
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без дом ни ци ду ри и на вто ра та или на на ред-
ни те ге не ра ции ими гран ти до ве ду ва ат до 
нив на по го ле ма за ста пе ност ме ѓу по пу ла ци-
ја та без дом ни ци. 

Исто вре ме но по стои ви со ко ри зич на, но 
ма ла гру па без дом ни ци што има ат комп-
лекс ни по тре би од со ци јал на по мош и кои 
ги ка ра кте ри зи ра дол го трај но без дом ниш-
тво. Тоа што е важ но е соз на ни е то де ка без-
дом ниш тво то де лум но мо же да се по вр зе со 
по тре би те, ка ра кте ри сти ки те и со искус тва-
та на ли ца та, но и де лум но со не ус пе хот на 
си сте мот на со ци јал на за шти та и со дру ги те 
си сте ми во др жа ва та38.  Нај го лем дел од без-
дом ни ци те има ат по тре ба од здрав стве ни ус-
лу ги, ус лу ги од по ле то на мен тал но здрав је, 
ре ха би ли та ци ја од за вис но сти и под др жа но 
сме сту ва ње. Во Фин ска има без дом ни ци или 
ли ца на кои им се за ка ну ва без дом ниш тво, 
а на кои им тре ба са мо дом за тоа што се во 
со стој ба да се гри жат за се бе са мо стој но, 
но има и та кви на кои им е по треб на комп-
лекс на не га и на кои нај че сто им се за ка ну-
ва дол го трај но без дом ниш тво. Не оп ход но е 
уна пре ду ва ње на при ста пот и на ус ло ви те за 
жи вот на оваа ка те го ри ја ли ца пре ку овоз мо-
жу ва ње при стој но жи ве а ли ште и ус лу ги што 
од го ва ра ат на нив ни те по тре би. 

Не до сти гот од еко ном ско до стап но до му-
ва ње, ка ко и преч ки те кон учес тво на па за рот 
на до му ва ње, осо бе но вид ли во во по го ле ми-
те гра до ви, се при чи ни за без дом ниш тво то 
ме ѓу мла ди те лу ѓе и ими гран ти те. Се про це-
ну ва де ка пре ку овоз мо жу ва ње дом мо же да 
им се по мог не на ед на тре ти на од без дом-
ни ци те во Хел син ки и во не го ва та по ши ро ка 

око ли на ка де што жи вее и нај го лем дел од 
оваа по пу ла ци ја. 

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ

Во зраст и без дом ниш тво
По сто јат де лум ни по да то ци за во зра ста на 

без дом ни ци те во Фин ска. Во 2013 го ди на, 
око лу 25 про цент и од без дом ни ци те би ле 
пом ла ди од 25 го ди ни. 

Мла ди те и без дом ниш тво то
Во 2013 го ди на во Фин ска е ре ги стри ра-

но зго ле му ва ње на трен дот на без дом ниш тво 
ме ѓу мла ди те, и тоа ед на че твр ти на од це ла та 
по пу ла ци ја на без дом ни ци е на во зраст од 18 
до 24 го ди ни. Во Хел син ки, не ма ње то по сто-
ја но ме сто на жи ве е ње бил нај чест проб лем 
ме ѓу мла ди те на во зраст од 20 до 29 го ди ни. 
Во Фин ска, про сеч на та во зраст на оса мо сто-
ју ва ње на мла ди те е 21 го ди на и е зна чај но 
по ни ско од по ве ќе то зем ји во Европ ска-
та уни ја. Исто вре ме но, са мо 16 про цен ти 
од мла ди те ме ѓу 25 и 29 го ди ни жи ве ат со 
сво и те ро ди те ли, во спо ред ба со стап ка од 
ми ни мум 50 про цен ти во дру ги те европ ски 
зем ји39. Се пак, без дом ниш тво то ме ѓу мла ди-
те не по ка жу ва тен ден ци ја на пре ми ну ва ње 
во дол го трај но без дом ниш тво40. Ме ѓу фа кто-
ри те на ри зик се пре поз на е ни пре ми нот кон 
пол но лет ство и учес тво то на па за рот на труд, 
ка ко и по тре ба та од не за вис но жи ве е ње или 
жи ве е ње во парт нерс тво. Рас па ѓа ње то на се-
мејс тва та, исто та ка, се сме та за фа ктор на 
ри зик41.

38 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 93.

39 Tuuteri, К. (2013) Youth homelessness in Finland - a preventative perspective. Достапно на: http://www.housingfirst.fi/
files/3368/Youth_homelessness_in_Finland_Presentation_K.Tuuteri_feantsa_youth_conference.pdf [27.03.2015].

40 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 87.

41 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in 
Europe, стр. 29.

Ро дот и без дом ниш тво то
Во 2013 го ди на, 76 про цен ти од без дом-

ни ци те-сам ци се ма жи, до де ка 24 про цен ти 
се же ни42. Учес тво то на же ни те се зго ле му-
ва, и тоа од 17 про цен ти во 2001 го ди на и 19 
про цен ти во 2009 го ди на. Мно гу број ни со ци-
јал ни мер ки ги шти тат са мо хра ни те мај ки со 
де ца од без дом ниш тво. Истра жу ва ње то во 
2009 го ди на за об ла ста на Хел син ки ука жа 
де ка 27 про цен ти од ко рис ни ци те со сло же-
ни со ци јал ни по тре би на шел тер-цен та рот се 
же ни. Се пак, же ни те по ре тко се во си ту а ци ја 
на кон ти ну и ра но без дом ниш тво по ра ди ко-
ри сте ње то на дру ги те фор ми на до му ва ње, 
ка ко спо де ле но жи ве а ли ште со при ја те ли 
или фа ми ли ја та. Во слу чај на до жи ву ва ње то 
до маш но / ро до во ба зи ра но на силс тво, без-
дом ниш тво то е по че сто ме ѓу же ни те43. 

Ими гран ти те и без дом ниш тво то
Иа ко мно зинс тво то без дом ни ци се Фин-

ци, из ми на ти те го ди ни се за бе ле жу ва тренд 
на зго ле му ва ње на бро јот на без дом ни ци 
ими гран ти. Во 2010 го ди на 13 про цен ти од 
без дом ни ци те-сам ци би ле ими гран ти, до-
де ка тоа би ло слу чај со 40 про цен ти ме ѓу 
без дом ни те фа ми лии. Во спо ред ба со 2007 
го ди на, во 2010 го ди на бро јот на без дом ни-
ци се зго ле мил од 306 на 707 ли ца. Во 2013 
го ди на, 26 про цен ти од без дом ни ци те би ле 
ими гран ти, иа ко прет ста ву ва ат са мо пет про-
цен ти во вкуп на та по пу ла ци ја. Со ма лиј ци, 

Ара пи, Кур ди, Ал бан ци се нај за ста пе ни ме ѓу 
тие што не ма ат по сто ја но ме сто на жи ве е-
ње. Се оче ку ва ви стин ски те број ки да би дат 
по го ле ми за тоа што дел од гра до ви те не во-
дат ста ти сти ка на стап ка та на ими гра ци ја44. 
Рас па ѓа ње то на се мејс тва та, здрав стве ни те 
мен тал ни проб ле ми и не до сти гот од со ци-
јал на под др шка, ка ко и не до вол ни те ја зич ки 
ком пе тен ции при до не су ва ат кон зго ле му ва-
ње на без дом ниш тво то ме ѓу ими гран ти те во 
Фин ска45.

Без дом ниш тво то и се меј на та стру кту ра
Во 2013 го ди на во Фин ска нај го ле ми от дел 

од без дом ни ци те се во зрас ни сам ци (7.500 
сам ци), до пол ни тел но има ло и 417 фа ми лии 
со 475 де ца. Низ го ди ни те се за бе ле жу ва 
тренд на зго ле му ва ње на се меј на та без дом-
ност (во 2010 го ди на има ло 349 без дом ни 
фа ми лии46), иа ко мно гу од овие се мејс тва се 
ими гран ти што се со о чу ва ат со те шко тии во 
ко ри сте ње на ус лу ги те на си сте мот на со ци-
јал на за шти та47.  Ва ква та со стој ба де лум но 
ги одра зу ва и со ци јал ни те про ме ни во Фин-
ска, ка ко што се:  зго ле му ва ње на стап ка та на 
раз во ди и зго ле ме на та ран ли вост на се мејс-
тва та со де ца во слу чај на про те ру ва ње или 
гу бе ње на жи ве а ли ште то48.

Вре ме тра е ње на без дом ниш тво то
Во Фин ска, дол го трај на та без дом ност е 

ре ку рен тен проб лем. Таа се де фи ни ра ка ко 

42 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 61.

43 Ibid. стр. 67.

44 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 27.

45 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 69.

46 Housing First: Homelessness in Finland. Достапно на: http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_fin-
land [27.03.2015].

47Ibid. стр. 71.

48 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 33.
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без дом ност што по ра ди здрав стве ни и со ци-
јал ни при чи ни трае по ве ќе од ед на го ди на 
или до кол ку без дом но ста се по вто ру ва по ве-
ќе од ед наш во пос лед ни те три го ди ни49. Во 
2013 го ди на, 44 про цен ти од тие што жи ве ат 
на ули ца и 42 про цен ти од тие во шел тер-
цен три те би ле дол го трај ни без дом ни ци во 
спо ред ба со 28 про цен ти од тие што жи ве ат 
со при ја те ли или со фа ми ли ја та. Ед на тре ти-
на од без дом ни ци те-сам ци би ле дол го трај ни 
без дом ни ци. Истра жу ва ње то на при фат ни-
от цен тар во Хел син ки, кој се гри жи за ли ца 
со зго ле мен обем на по тре би, по ка жа де ка 
нај го лем дел од кли ен ти те би ле без дом ни-
ци по мал ку од ед на го ди на (38 про цен ти), 
18 про цен ти би ле без дом ни ци во пер и од од 
три до пет го ди ни и 23 про цен ти пет го ди ни 
и по ве ќе50.

Без дом ни ци со по тре ба од по себ на 
со ци јал на под др шка

Ли ца та што жи ве ат на ули ца или во шел-
тер-цен три те се нај че сто без дом ни ци со 
комп лекс ни проб ле ми. Истра жу ва ње то 
на пра ве но во Хел син ки и во по ши ро ка та 
око ли на по ка жа ло де ка во 2009 го ди на 89 
про цен ти од без дом ни ци те има ле ди јаг но-
сти ци ран мен та лен проб лем, 60 про цен ти 
има ле за вис ност од ал ко хол, 15 про цен ти за-
вис ност од дро га до де ка осум про цен ти се 
бо ре ле со за вис ност и од ал ко хол и од дро-
га51. Исто вре ме но, ли ца та што жи ве ат на ули-
ца ги ко ри стат ит ни те ме ди цин ски ус лу ги 16 
па ти по че сто од оп шта та по пу ла ци ја. Се пак, 
ли ца та што жи ве ат на ули ца се ма ла гру па во 
по пу ла ци ја та на без дом ни ци во Фин ска, и 

итаа е во опа ѓа ње, иа ко е ви со ка по тре ба та 
за со ци јал на под др шка кај оваа цел на гру па. 
Жи ве е ње то на ули ца ста ну ва оп ци ја то гаш 
ко га си те дру ги ал тер на ти ви се ис цр пе ни. 
Низ го ди ни те пре ку си сте мат ски при ста пи 
на обез бе ду ва ње до мо ви бил на ма лен бро-
јот на ли ца што спи јат на ули ца и е на ре чи си 
нај ни ско ни во во све тот52.

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Во Фин ска пра во то на до му ва ње е вгра-

де но во Уста вот53. Та ка и без дом ниш тво то 
се тре ти ра пре ку прин ци пи те на при мар но 
обез бе ду ва ње до му ва ње и за чу ву ва ње на до-
му ва ње то.

Без дом ниш тво то во Фин ска се тре ти ра 
пре ку по ве ќе се кто ри, ин сти ту ции и ни воа 
на упра ву ва ње. Др жав ни те ин сти ту ции дејс-
тву ва ат ка ко те ла на надг ле ду ва ње до де ка 
оп шти ни те ја спро ве ду ва ат по ли ти ка та за 
со о чу ва ње со без дом ниш тво то на ло кал но 
ни во. При ват ни от и тре ти от се ктор, гра ѓан-
ски те ор га ни за ции, ну дат раз но вид ни ус лу ги 
за до му ва ње и за под др шка. 

На др жав но ни во, не кол ку ин сти ту ции се 
ди рект но вклу че ни во бор ба та за на ма лу ва-
ње на без дом ниш тво то. ми ни стерс тво то за 
жи вот на сре ди на е од го вор но за пла ни ра ње 
и за над зор на на пре до кот во со о чу ва ње то 
со без дом ниш тво то од ас пект на ус ло ви те за 
до му ва ње, стра те гии, по себ ни про гра ми, со-
ве ти за до му ва ње и дру ги пре вен тив ни мер-
ки. ми ни стерс тво то за со ци јал ни ра бо ти и 
за здрав ство е од го вор но за обез бе ду ва ње 
на со ци јал ни и здрав стве ни ус лу ги по вр за ни 
со до му ва ње то, ка ко: до маш на не га, па рич-

49 Housing First: Finnish homelessness and its characteristics. Достапно на: http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/
homelessness_in_finland/finnish_homelessness_and_its_characteristics [27.03.2015].

50 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 74.

51 Ibid. стр. 80.

52 Ibid. стр. 84-85.

53 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Coun-
tries”, European Journal of Homelessness, Vol.2, стр. 52.

на со ци јал на по мош, гран то ви за до му ва ње. 
ми ни стерс тво то за прав да (Аген ци ја та за 
кри ми нал ни санк ции) е од го вор но за соз да-
ва ње то пла но ви на ис пи шу ва ње за тво ре ни 
ли ца што вклу чу ва и ор га ни зи ра ње нив но 
до му ва ње. цен та рот за до му ва ње и за раз-
вој (ARA) е вла ди на аген ци ја што ра бо ти под 
над леж ност на Ми ни стерс тво то за жи вот на 
сре ди на и е од го во рен за спро ве ду ва ње на 
по ли ти ка та за со ци јал но до му ва ње со глав на 
за да ча да го фи нан си ра из нај му ва ње то до-
мо ви суб вен ци о ни ра но од др жав на та, ка ко 
и да со би ра по да то ци за ни во то на без дом-
ниш тво во Фин ска.  Ин сти ту тот за со ци јал но 
оси гу ру ва ње (KELA) ра бо ти под над леж ност 
на Пар ла мен тот и не го ва та ми си ја е да ги 
под др жи ка па ци те ти те за ин ди ви ду ал на гри-
жа, ка ко и да по ну ди па ке ти за до му ва ње за 
без дом ни ци те. На ци о нал ни от ин сти тут за 
здрав је и за до бро со стој ба (THL) вр ши истра-
жу ва ња по вр за ни со до бро со стој ба та на гра-
ѓа ни те, ка ко: си ро ма шти ја та, де при ва ци ја та, 
вклу че но ста и со ци јал на та иск лу че ност. 

Оп шти ни те са мо стој но или пре ку ре ги о-
нал на со ра бо тка се акте ри те што ги спро-
ве ду ва ат стра те ги и те и ак ци и те на ло кал но 
ни во. Тие има ат од го вор ност да ги ор га ни-
зи ра ат со ци јал ни те и здрав стве ни ус лу ги за 
без дом ни ци те и мо же да ги уре дат са мо стој-
но или да ги отку пат од при ват ни те да ва те ли 
на ус лу ги. Исто вре ме но оп шти ни те има ат од-
го вор ност во со би ра ње то по да то ци за сте пе-
нот на без дом ниш тво на ло кал но ни во.

При ват ни от се ктор има сопс тве ност на 
око лу 50 про цен ти од па за рот за из нај му ва-
ње нед ви жен имот во Фин ска и до 2013 го ди-
на имал уло га во одр жу ва ње на сме сту ва ње 
за без дом ни ци, а сѐ уште е ва жен актер во 
спро ве ду ва ње то ус лу ги за под др шка. Тре ти-

от се ктор има сопс тве ност на нед ви жен имот 
за из да ва ње, овоз мо жу ва со ци јал ни ус лу ги 
за без дом ни ци, под др жа но до му ва ње, ка ко и 
и шел тер-цен три (до 2013 го ди на)54.

Поч ну вај ќи од 1987 го ди на, Цен та рот за 
до му ва ње и за раз вој (ARA) е од го во рен за 
истра жу ва ње на сте пе нот на без дом ниш тво. 
Во со ра бо тка со оп шти ни те, се кој 15 но ем-
ври во го ди на та со би ра по да то ци за без дом-
ниш тво то на ло кал но ни во и тоа: по да то ци од 
ап ли ка ци и те за со ци јал но до му ва ње, со ци-
јал ни те ус лу ги за без дом ни ци и ги спо ре ду ва 
со тие на ре ги ста рот на на се ле ние. Истра жу-
ва ње то прет ста ву ва ва жен исто ри ски при каз 
на ни во а та на без дом ниш тво, но има и свои 
огра ни чу ва ња, кои најм но гу про из ле гу ва ат 
од раз лич ни те тех ни ки на со би ра ње  по да то-
ци ко ри сте ни од стра на на оп шти ни те, ка ко и 
не до вол но то ко ри сте ње по ве ќе стра ни из во-
ри на по да то ци55. Се пак, по да то ци те здо би-
е ни на овој на чин овоз мо жу ва ат соз да ва ње 
по ли ти ка ба зи ра на на до ка зи, од нос но по-
ста ву ва ње стра те ги ски це ли што од го ва ра ат 
на по тре би те на ло кал ни те за ед ни ци.

Ка ко дел од На ци о нал ни те стра те гии за 
ре ду ци ра ње на дол го трај но то без дом ниш-
тво (2008 – 2011 и 2012-2015) и во сог лас ност 
со нив ни от при стап „Пр во дом...“, се ре ду-
ци рал бро јот на шел тер-цен три те и на хо-
сте ли те и по тре би те од сме сту ва ње би ле 
на до пол не ти со но во из гра де ни ста но ви со 
до го вор за за куп и со со ци јал на под др шка 
на без дом ни ци те. Со тоа се на ма лил бро јот 
на дол го трај ни без дом ни ци со зна чај ни со-
ци јал ни по тре би. Се пак, ова не вли ја е ло врз 
бро јот на ли ца што се без дом ни ци во кра ток 
вре мен ски пер и од и т.н. „скри е но“ без дом-
ниш тво, осо бе но при сут но кај мла ди те, чиј-
што број кон ти ну и ра но се зго ле му ва56.

54 Housing First: Finnish actors fighting homelessness. Достапно на:
http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland/finnish_actors_fighting_homelessness [27.03.2015].

55 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 32.

56 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 73.
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РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА 
без ДОм НИш твО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Учес тво то на гра ѓан ски те ор га ни за ции 
и на при ват ни от се ктор е ва жен фа ктор во 
ус пеш но ста на про гра ми те за со о чу ва ње со 
без дом ниш тво то во Фин ска. Тие ну дат до му-
ва ње и раз но вид ни ус лу ги на под др шка и ја 
на до пол ну ва ат др жа ва та и ло кал ни те вла сти 
во по ли ти ка та на на ци о нал но и на ло кал но 
ни во57. Не кои од нив има ат цел да ин фор ми-
ра ат за ти по ви те до му ва ње во Фин ска, ка ко 
„До му ва ње“ (Asuminen.fi)  (http://www.asum-
inen.fi), до де ка дру ги ну дат сме сту ва ње ли ца 
од си те во зра сти и жи вот ни си ту а ции, ка ко 
Ин сти ту тот „Де а ко нес“ во Хел син ки  (http://
www.hdl.fi). По сто јат и ор га ни за ции што се 
фо ку си ра ни кон спе ци фич ни цел ни гру пи, 
ка ко Мла дин ска та асо ци ја ци ја за до му ва ње, 
гра ѓан ска ор га ни за ци ја што из нај му ва или 
гра ди ста но ви за ли ца та пом ла ди од 30 го-
ди ни што ра бо тат или ба ра ат ра бо та и та кви 
што ра бо тат на при би ра ње фи нан сии пре ку 
одре де ни актив но сти, ка ко игри те на сре ќа 
што се из вор на фи нан сии за Асо ци ја ци ја та 
на ма ши ни за игри на сре ќа во Фин ска (RAY) 
(https://www.ray.fi). Исто та ка, важ на уло га 
има ат и ор га ни за ции ба зи ра ни на ре ли ги ја, 
ка ко мре жа та на 87 хри сти јан ски ор га ни за-
ции, чи ја што глав на функ ци ја е ну де ње при-
стап ни цен три (walk-in) на под др шка, ус лу ги 
на ре ха би ли та ци ја, про гра ми за пре вен ци ја 
на зло у по тре ба на нар ко тич ни суп стан ции 
и сме сту ва ње за вре ме на трет ма нот, ка ко 
Си на та маш нич ка на фин ска (Finnish Blue 
Ribbon (http://www.sininauhaliitto.fi). Y-фон-
да ци ја та ку пу ва  ин ди ви ду ал ни ста но ви во 
при ват ни стан бе ни бло ко ви и гра ди до мо ви 
за из нај му ва ње низ це ла Фин ска. Фон да ци-
ја та, иста та ка, им из нај му ва свои про сто ри 
на ло кал ни те вла сти, вер ски те ин сти ту ции и 
дру ги те за ед ни ци (http://www.ysaatio.fi).

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

По че то ци те на по ли ти ка та за на ма лу ва ње 
на без дом ниш тво то во Фин ска се во пер и о дот 
1999-2003 го ди на ко га пре ку кон струк ци ја / 
при сво ју ва ње на 1.000 до мо ви го диш но се 
вли ја е ло врз на ма лу ва ње на без дом ниш тво-
то во Фин ска, и осо бе но во Хел син ки. Про-
гра ма та за на ма лу ва ње на без дом ниш тво то 
(2001-2005) се фо ку си ра ла кон на ма лу ва ње 
на дол го трај но то без дом ниш тво. Стра те ги-
ски це ли на Про гра ма та за ре ду ци ра ње на 
дол го трај но то без дом ниш тво (2008-2011) би-
ле пре по ло ву ва ње на дол го трај но то без дом-
ниш тво и раз ви ва ње ефе ктив ни пре вен тив ни 
мер ки пре ку под др жу ва ње на сме сту вач ки те 
ка па ци те ти во ин сти ту ци и те за не га и соз да-
ва ње но ви 1.250 жи ве а ли шта за без дом ни ци-
те, од кои нај го лем дел се во Хел син ки. Неј-
зи ни от нас лед ник, Про гра ма та за за пи ра ње 
на дол го трај но то без дом ниш тво (2012-2015) 
се на со чи кон ели ми на ци ја на дол го трај но то 
без дом ниш тво пре ку кре и ра ње до пол ни тел-
ни 1.000 жи ве а ли шта, под др жа но до му ва ње 
или но ви ме ста во ин сти ту ци и те за не га, ка ко 
и прис по соб ли ви ус лу ги на под др шка и пре-
вен ци ја, осо бе но за ли ца та со комп лекс ни 
по тре би. 

Ус пеш но то спро ве ду ва ње на про гра ми те 
за на ма лу ва ње и за иско ре ну ва ње на без-
дом ниш тво то најм но гу се дол жи на сил на-
та по ли тич ка вол ја на на ци о нал на та вла да, 
јас ни те од го вор но сти на ло кал ни те вла сти,  
обез бе ду ва ње то со од вет ни фи нан си ски 
средс тва за ло кал ни те пла но ви и соз да ва ње-
то мре жа на акте ри на ло кал но ни во, вклу чу-
вај ќи ги нев ла ди ни те ор га ни за ции и при ват-
ни от се ктор. Ва жен ас пект на про гра ми те е 
што се ба зи ра ни на до ка зи, а исто вре ме но 
по стои и ба за на по да то ци за нив на та ефи-
кас ност, вклу чу вај ќи и фи нан си ска ефе ктив-

57 Housing First:  Homelessness links: third and private sector. Достапно на: http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/
links/third_and_private_sector [27.03.2015].

ност на сер ви си те за да ва ње со ве ти за до му-
ва ње и за под др жа но до му ва ње. Про гра ми те 
по ми ну ва ат низ по сто јан про цес на ре ви зи ја 
и со од вет но прис по со бу ва ње на стра те ги-
ски те це ли во сог лас ност со на пра ве ни от 
про грес. Ток му не ус пе хот на ини ци јал ни те 
про гра ми да до прат до дол го трај ни те без-
дом ни ци во де ше кон фо ку си ра ње на не о-
дам неш ни те про гра ми кон овој проб лем што 
са мо по ка жу ва ка ко на ци о нал ни те стра те гии 
тре ба да би дат вгра де ни во по стој ни от раз-
вој на по ли ти ка та, а не да би дат са мо стој ни 
ини ци ја ти ви58.

пРИ меР НА ДО бРА пРА ктИ кА:
Име на вра та та – раз во ен про ект 2010-

2012 го ди на
Истра жу вач ки раз во ен про ект, чи ја што 

цел е да раз вие ус лу ги на со че ни кон на ма-
лу ва ње и пре вен ци ја на без дом ниш тво то во 
че ти ри гра до ви. Таа е фи нан си ра на пре ку 
Те кес (http://www.tekes.fi/en/tekes/) - јав но 
фи нан си ра на екс перт ска ор га ни за ци ја, ко ја 
под др жу ва истра жу ва ња, раз вој и ино ва ции 
во Фин ска. Вкуп ни от бу џет на про е ктот е 2,7 
ми ли о ни евра, од кои по ло ви на од Те кес, а 
дру га та по ло ви на е од На ци о нал на та про-
гра ма за на ма лу ва ње на без дом ниш тво то. 
Гра ѓан ски те ор га ни за ции ра бо тат за ед но 
со др жав ни те ин сти ту ции и оп шти ни те до-
де ка ко ор ди на тор е  Со ка (Socca) – Цен та рот 
за екс пер ти за во со ци јал на та по ли ти ка во 
Хел син ки. Про е ктот се со стои од од дел ни 
ло кал ни раз вој ни про е кти што го при ме ну ва-
ат прин ци пот „Пр во дом“ и ин тен зив но вмре-

жу ва ње за соз да ва ње но ви ин фор ма ции. 
На о ди те од спро ве ду ва ње то на про е ктот и 
пре по ра ки те се ин те гри ра ат во ак ци ски те 
пла но ви на на ци о нал ни те про гра ми за на ма-
лу ва ње на без дом ниш тво то59.

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
На ци о нал ни те про гра ми и ак ци ски те пла-

но ви, вклу чи тел но и про е кти те на ло кал но 
ни во што ин те гри ра ат мно гу број ни фа кто-
ри се ре чи си во це лост јав но фи нан си ра ни. 
За спро ве ду ва ње на Про гра ма та 2008-2011 
би ле пре рас пре де ле ни око лу 200 ми ли о ни 
евра, од кои 170 ми ли о ни евра би ле др жав-
но фи нан си ра ње, 10,3 ми ли о ни од оп шти ни-
те и 20,5 ми ли о ни евра од Асо ци ја ци ја та на 
ма ши ни за игри на сре ќа во Фин ска. Од нив, 
80 ми ли о ни евра би ле на со че ни кон гру пи-
те со по себ ни по тре би, 10,3 ми ли о ни евра 
за под др шка на вра бо те ни те во ус лу ги те за 
без дом ни ци, 18 ми ли о ни евра за пре на ме на 
на хо стел ско сме сту ва ње во под др жа но до-
му ва ње и 2,5 ми ли о ни евра за под др шка на 
до му ва ње на но во ос ло бо де ни за тво ре ни ци. 

Фи нан си ска та кон струк ци ја на Про гра ма-
та за пер и о дот 2012-2015 го ди на из не су ва 
око лу 100 ми ли о ни евра, од кои 60 ми ли о ни 
евра се ин ве сти ци ски гран то ви, 40 ми ли о ни 
евра се за до му ва ње (ме ѓу нив и 2,5 ми ли о-
ни евра за под др шка на до му ва ње на но во-
ос ло бо де ни за тво ре ни ци и 10 ми ли о ни евра 
за жи ве а ли шта за дол го трај ни без дом ни ци, 
а 6,7 ми ли о ни евра за вра бо те ни те ли ца во 
раз ни те ус лу ги)60 61.

58 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 42.

59 http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/housing_first_in_finland/name_on_the_door_project

60 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 38.
 
61 http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland/national_programme_2012-2015
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ШкОТска

Не кОл ку фА ктИ зА шкОт СкА
Шкот ска по кри ва те ри то ри ја од 78.772 

км2 и по пу ла ци ја од 5.327.700 жи те ли (ју-
ни 2013 го ди на)62. Од 1603 го ди на е дел од 
бри тан ска та мо нар хи ја, до де ка од мај 1999 
го ди на има не за ви сен пар ла мент и по ве ќе-
пар ти ска пар ла мен тар на де мо кра ти ја. БДП 
за пер и о дот сеп тем ври 2013 го ди на - сеп-
тем ври 2014 го ди на из не су вал 34.062 евра 
по жи тел (24.900 бри тан ски фун ти)63 што ја 
сме сту ва ме ѓу де сет те нај до бри еко но мии во 
ЕУ64. Спо ред по пи сот од 2011 го ди на, мно-
зинс тво то на се ле ние се Шко ти (62 про цен-
ти), 18 про цен ти се дек ла ри ра ат ка ко Шко ти/
Бри тан ци, осум про цен ти ка ко Бри тан ци и 
че ти ри про цен ти има ат еми грант ско ет нич ко 
по тек ло. Спо ред ре ли ги ска та при пад ност, 
37 про цен ти од на се ле ни е то се дек ла ри ра ат 
ка ко ате и сти, исто тол кав број ка ко вер ни ци 

на Цр ква та на Шкот ска и 15 про цен ти ка ко 
ка то ли ци65. Во 2012-2013 го ди на, Џи ни-ко е-
фи ци ен тот из не су вал 31 и е на ма лен во спо-
ред ба со 2008-2009 го ди на ко га из не су вал 
34 и е по мал од ко е фи ци ен тот на Анг ли ја или 
на Ве ли ка Бри та ни ја66, иа ко ва кви от тренд е 
сле ден со на ма лу ва ње на при хо ди те на нај-
си ро маш ни те (пет про цен ти од по пу ла ци ја та) 
и ре ла тив но по бр зи от по раст  на при ход ме-
ѓу нај бо га ти те (пет про цен ти)67. 

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

За кон ска та рам ка во Шкот ска ка ко без-
дом ни ги де фи ни ра ли ца та што не ма ат жи-
ве а ли ште, ли ца та што ри зи ку ва ат да би дат 
жр тва на на силс тво во сво јот дом; по тоа ли-
ца та што жи ве ат во пре на се лен дом или во 
дом што е опа сен по здрав је то, ка ко и ли ца-
та што жи ве ат во при кол ка или во брод, но 
не ма ат ка де да ги пар ки ра ат. До пол ни тел но, 
без дом ни ци те се кла си фи ку ва ат ка ко „тие 
без по крив“ – ли ца та што не ма ат ни ка ков по-
крив над гла ва и спи јат на ули ца, жр тви на 
по жар или на поп ла ва или но во при стиг на ти 
ими гран ти; „тие без дом“ – ли ца та што жи ве-
ат во шел тер-цен три и при вре ме ни жи ве а ли-
шта на ме не ти за без дом ни ци; се мејс тва што 
пре сто ју ва ат во „Пан си о ни“ (Bed & Break-
fast), кое не е на ме не то за долг пре стој; ли ца 
што пре сто ју ва ат во ин сти ту ции са мо по ра ди 
тоа што не ма ат ка де да жи ве ат; ли ца во не-

62  National Records of Scotland: Scotland’s Population: Recent Trends, June 2014. Достапно на: http://www.nrscotland.
gov.uk/files/statistics/high-level-summary/j11198/j1119801.htm [25.03.2015].

63 The Scottish Government: Quarterly National Accounts Scotland 2014 Quarter 3, February 2015. Достапно на: http://
www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Economy/QNA2014Q3 [25.03.2015].

64 Тhe Scottish Government: Scotland’s International GDP Per Capita Ranking, March 2014. Достапно на: http://www.gov.
scot/resource/0044/00446013.pdf [25.03.2015].

65 Census 2011: Detailed characteristics on Ethnicity, Identity, Language and Religion in Scotland – Release 3A, February 
2014. Достапно на: http://www.scotlandscensus.gov.uk/news/census-2011-detailed-characteristics-ethnicity-identity-
language-and-religion-scotland-%E2%80%93 [25.03.2015].

66 The Schottish Government: Social and Welfare - Income and Poverty - Main Analyses, http://www.gov.scot/Topics/Statis-
tics/Browse/Social-Welfare/IncomePoverty/CoreAnalysis#Gini [25.03.2015].

67 Bell, D. and Eiser, D. (NA) Inequality in Scotland: trends, drivers, and implications for the independence debate, Division 
of Economics, Stirling Management School University of Stirling, рр. 15. Достапно на: http://www.stir.ac.uk/media/ww-
wstiracuk/news/documents/Inequality-paper-13-Nov-Final.pdf [25.03.2015].
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си гур ни жи ве а ли шта под за ка на од про те-
ру ва ње, без за кон ска ос но ва за оста ну ва ње 
во жи ве а ли ште то или со доз во ла за кра ток 
пре стој или ли ца што жи ве ат во не со од вет-
ни ус ло ви68. Исто та ка, се пра ви раз ли ка ме-
ѓу не во лун тар но и во лун тар но (до бро вол но) 
без дом ниш тво. По уки ну ва ње то на те стот за 
при о ри тет од де кем ври 2012 го ди на, на си-
те слу чаи се при ме ну ва те стот за на мер ност. 
Од че ти ри до се дум про цен ти од бро јот на 
ап ли ка ции се ко ја го ди на се про це не ти ка ко 
во лун тар но без дом ниш тво69.  

НИ вОА И ОпСег
НА без ДОм НИш твО

Во пер и о дот април 2013 го ди на - март 
2014 го ди на, ло кал ни те вла сти во Шкот ска 
при ми ле 36.457 ап ли ка ции од без дом ни ци и 
од се мејс тва што, во спо ред ба со исти от пер-
и од во 2012-2013 го ди на, прет ста ву ва на ма-
лу ва ње од осум про цен ти. Ге о граф ски, бро-
јот на ап ли ка ции се на ма лил на 24 од вкуп но 
32 оп шти ни во Шкот ска. Са мо во се дум оп-
шти ни бил зго ле мен бро јот на ап ли ка ции.

Од до би е ни те ап ли ка ции, 29.326 би ле 
про це не ти ка ко без дом ни ци или ли ца на кои 
им се за ка ну ва без дом ност, што прет ста ву ва 
на ма лу ва ње од де вет про цен ти во спо ред ба 
со исти от пер и од во 2012-2013 го ди на. Исто 
та ка, се на ма лил и бро јот на до бро вол ни без-
дом ни ци, по нај ви со ко то ни во од пер и о дот 
април-ју ни 2013 го ди на.

Вкуп но 24.962 слу чаи би ле ре ше ни во пер-
и о дот 2013-2014 го ди на или 68 про цен ти од 
до би е ни те ап ли ка ции. Стап ка та на тие што 
има ле пра во на овоз мо жу ва ње до му ва ње и 
би ле про це не ти ка ко не во лун тар ни без дом-
ни ци на кои оп шти на та, асо ци ја ци и те за до-
му ва ње или при ват ни ли ца им овоз мо жи ле 
до му ва ње, оста ну ва ста бил на на 77 про цен-

ти, поч ну вај ќи од 2007/08 го ди на.
Исто вре ме но, 10.281 до ма ќинс тва би-

ле сме сте ни во при вре ме ни жи ве а ли шта и 
прет ста ву ва на ма лу ва ње од два про цен ти 
во спо ред ба со пер и о дот 2012-2013 го ди-
на. Во пер и о дот 2013-2014 го ди на бро јот 
на при вре ме но сме сте ни ли ца се зго ле мил 
во 15 оп шти ни. Од вкуп ни те до ма ќинс тва во 
при вре ме ни жи ве а ли шта, 2.489 би ле со де-
ца (вкуп но 4.156 де ца) или на ма лу ва ње од 15 
про цен ти во спо ред ба со исти от пер и од ла-
ни, до де ка 11 до ма ќинс тва со де ца би ле сме-
сте ни во „Пан сиoни“ (Bed & breakfast), стап ка 
што, исто та ка, бе ле жи пад од де вет про цен-
ти  во спо ред ба со март 2008 го ди на70.

На ма лу ва ње то на раз ли ка та ме ѓу бро јот 
на без дом ни ци и бро јот на без дом ни ци те 
со при о ри тет ни по тре би од 2000 до 2001 
го ди на е ре зул тат на од лу ка та на ло кал ни те 
вла сти поч ну вај ќи од де кем ври 2012 го ди-
на да го от стра нат те стот на при о ри тет ност 
при од лу ка та, од нос но си те без дом ни ци да 
би дат ли ца со при о ри тет ни по тре би. Исто-
вре ме но, на ма лу ва ње то на ап ли ка ци и те на 
без дом ни ци од 2006 го ди на на ва му е ре зул-
тат на во ве ду ва ње то на ус лу ги те за оп ции на 
до му ва ње од стра на на ло кал ни те вла сти со 
фо кус кон пре вен ци ја.

На ма лу ва ње то на бро јот на без дом ни ци во 
Шкот ска е ре зул тат на ши ро ки от при стап на 
пре вен ци ја на без дом ниш тво то и прин ци пи 
на раз ви ва ње ус лу ги, ге не рал но опи ша ни ка-
ко „ус лу ги за оп ции на до му ва ње“ пре ку кои 
им се по ма га на до ма ќинс тва та и на ин ди-
ви ду и те  да ги зе мат пред вид си те оп ции за 
до му ва ње што од го ва ра ат на нив ни те по тре-
би. Не кои од ус лу ги те се по сре ду ва ње ме ѓу 
до ма ќинс тва та и сопс тве ни ци те на жи ве а ли-
шта та, га ран ти ра ње де по зит за ки ри ја и дру-
ги ус лу ги на суб вен ци о ни ра но сме сту ва ње71.

68 The Scottish Government: Health and Homelessness standards. Достапно на: http://www.gov.scot/Publications
/2005/03/20774/53771#b [25.03.2015].

69 The Scottish Government: Operation of the Homeless Persons legislation in Scotland: Quarter April-June 2002 to
 Quarter July - September 2014, June 2014. Достапно на: http://www.gov.scot/Resource/0045/00453960.pdf [25.03.2015].

70 Ibid.

71 Ibid.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Ди рект ни те при чи ни за без дом ниш тво во 

Шкот ска зна чај но ва ри ра ат. Две те нај че сти 
при чи ни по ра ди кои ли ца та во пер и о дот 
април 2013 го ди на – март 2014 го ди на ста ну-
ва ле без дом ни ци се не мож но ста да го про-
дол жат при вре ме ни от пре стој кај при ја те ли 
или род ни ни (26 про цен ти од си те ап ли ка ции) 
и рас ки ну ва ње на фа ми ли јар ни те или љу бов-
ни те вр ски (27 про цен ти од си те ап ли ка ции). 
По крај овие, по сто јат и дру ги при чи ни, ка ко 
на пу шта ње на не га та ну де на од стра на на ло-
кал на та власт (осум про цен ти), дол го ви кон 
при ват ни сопс тве ни ци или дру ги на сил ни и 
не на сил ни рас пра вии со сопс тве ни ци те (пет 
про цен ти), на пу шта ње бол ни ца, за твор или 
ко ре кти вен цен тар за мла ди без обез бе де но 
со од вет но жи ве а ли ште (шест про цен ти) или 
на пу шта ње на при вре ме но то жи ве а ли ште и 
друг вид сме сту ва ње (шест про цен ти)72. Че-
сто без дом ни ци те има ат комп лекс ни проб-
ле ми, еко ном ски и здрав стве ни. 10,6 про цен-
ти од ап ли кан ти те ука жа ле де ка дол го ви те, 
фи нан си ски те те шко тии и не вра бо те но ста 
се фа ктор што при до не ле кон без дом но ста.  
Утвр ду ва ње то на точ ни те при чи ни за без дом-
ниш тво е важ но со цел на со чу ва ње на ин-
сти ту ци и те кон обез бе ду ва ње нај со од вет на 
по мош за без дом ни ци те.

На ма лу ва ње то на без дом ниш тво то е сле-
де но со на ма лу ва ње и на стап ка та на не-
вра бо те но ста, и тоа од 8,1 про цен ти во 2011 
го ди на до 7,9 про цен ти во 2012 го ди на и 
7,7 про цен ти во 2013 го ди на. Се пак, на ма-
лу ва ње то се од не су ва на си те во зрас ни ка-
те го рии, освен на ли ца та на во зраст 16-24 
го ди ни. Стап ка та на не вра бо те ност кај оваа 
ка те го ри ја е пер зи стент но ви со ка, 21,5 про-
цен ти во 2011 го ди на, 20,7 про цен ти во 2012 
го ди на и 20,6 про цен ти во 2013 го ди на и 

по ви со ка во од нос на дру ги те во зрас ни ка-
те го рии (во 2013 го ди на, ли ца та на во зраст 
25-34 го ди ни има ле стап ка на не вра бо те ност 
од 7,6 про цен ти; тие на во зраст 35-49 го ди ни 
ка ко и ли ца та од 50-64 го ди ни има ле стап ка 
од 4,8 про цен ти). Во си те во зрас ни ка те го-
рии по го ле ма е стап ка та на не вра бо те ност 
на ма жи те во спо ред ба со же ни те73. Се пак, 
ни во то на учес тво на пом ла ди те од 18 го ди-
ни во по пу ла ци ја та на без дом ни ци е пет про-
цен ти од вкуп ни те под не се ни ап ли ка ции за 
пер и о дот 2013-2014 го ди на и 12,5 про цен ти 
на мла ди те ме ѓу 18 и 24 го ди ни.

Во пос лед на та де ка да се на ма лил и бро јот 
на ли ца што при ма ле со ци јал на по мош, најм-
но гу во Глаз гов и во за пад на Шкот ска, ка де 
што 22 про цен ти од ра бо тос по соб но то на-
се ле ние е ко рис ник на со ци јал ни па ке ти, во 
спо ред ба со 25 про цен ти во 2002 го ди на. Во 
Глаз гов жи ве ат и нај го лем дел од без дом ни-
ци те во Шкот ска, или 18,4 про цен ти од си те 
до би е ни ап ли ка ции, пред Един бург со 11,2 
про цен ти74. 

 
пРО фИл НА без ДОм НИ цИ

Про фи лот на без дом ни ци во Шкот ска е 
ре ла тив но ста би лен во пос лед ни те де вет 
го ди ни, со иск лу чок на зго ле му ва ње на стап-
ка та на же ни пом ла ди од 25 го ди ни во по пу-
ла ци ја та на без дом ни ци. Бро јот на без дом-
ни ци же ни се на ма лу ва по бав но во од нос на 
бро јот на ма жи, ве ро јат но по ра ди тоа што 
го лем број ус лу ги сѐ по че сто се на со че ни 
кон ма жи. Без дом ни ци те во Шкот ска се ре-
ла тив но мла ди. Во пер и о дот април 2013 го-
ди на – март 2014 го ди на, 47 про цен ти од без-
дом ни ци те би ле пом ла ди од 30 го ди ни, што 
ја одра зу ва ши ро ка та де фи ни ци ја за без-
дом ниш тво што ја ко ри сти за ко но дав ство то 
во Шкот ска. 

72 Ibid.

73 The Scottish Government: Local Area Labour Markets in Scotland, Statistics from the Annual Population Survey 2013, 
September 2014. Достапно на: http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Labour-Market/Local-Authority-Tables 
[25.03.2015].

74 The Scottish Government: Operation of the Homeless Persons legislation in Scotland: Quarter April-June 2002 to Quar-
ter July - September 2014, June 2014. Достапно на: http://www.gov.scot/Resource/0045/00453960.pdf [25.03.2015].
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Во зра ста и без дом ниш тво то
Во пер и о дот март 2013 го ди на – април 

2014 го ди на, 4,8 про цен ти од ап ли ка ци и те за 
без дом ниш тво би ле под не се ни од ли ца пом-
ла ди од 18 го ди ни; 12,4 про цен ти од ли ца ме-
ѓу 18 и 24 го ди ни; 15,6 про цен ти од ли ца на 
во зраст ме ѓу 25 и 34 го ди ни; 10,1 про цен ти 
од ли ца ме ѓу 35 и 44 го ди ни; 6,3 про цен ти од 
ли ца ме ѓу 45 и 54 го ди ни и са мо два про цен-
та од ли ца по во зрас ни од 55 го ди ни. 

Мла ди те и без дом ниш тво то
Во пер и о дот март 2013 го ди на – април 

2014 го ди на пет про цен ти од бро јот на под-
не се ни ап ли ка ции се од ли ца пом ла ди од 18 
го ди ни. Учес тво то на мла ди те ме ѓу по пу ла-
ци ја та на без дом ни ци е ре ла тив но ста бил но, 
во спо ред ба со исти от пер и од прет ход на та 
го ди на (пет про цен ти), од нос но на ма ле на 
во спо ред ба со 2011-12 го ди на (шест про-
цен ти). Ист тренд низ го ди ни те го сле ди и 
учес тво то на мла ди те ме ѓу 18 и 24 го ди ни, и 
тоа 14,5 про цен ти во 2011-12 го ди на, 13 про-
цен ти во 2012-13 го ди на и 12,5 про цен ти во 
2013-14 го ди на. Зго ле му ва ње на стап ки те на 
без дом ниш тво се за бе ле жу ва кај си те дру ги 
во зрас ни ка те го рии75. Же ни те пом ла ди од 25 
го ди ни по че сто од ма жи те се без дом ни ци, 35 
про цен ти  же ни нас про ти 26 про цен ти ма жи.

Ро дот и без дом ниш тво то
Ма жи те по че сто од же ни те се без дом ни-

ци. Во пер и о дот 2013-2014 го ди на, 68,3 про-
цен ти од без дом ни ци те се ма жи, нас про ти 
31,7 про цен ти без дом ни ци же ни-сам ци. За 
раз ли ка од сам ци те, стап ка та на учес тво на 
са мо хра ни те мај ки е зна чи тел но по ви со ка, 
и тоа, 20,9 про цен ти се са мо хра ни та тков ци, 
нас про ти 79,1 про цен ти са мо хра ни мај ки. Во 
спо ред ба со 2012-2013 го ди на се на ма лу ва-

ат стап ки те на учес тво и на без дом ни ци те 
сам ци и на са мо хра ни те ро ди те ли, иа ко стап-
ка та на са мо хра ни мај ки низ го ди ни те е зна-
чи тел но по ви со ка од стап ка та на са мо хра ни 
та тков ци76. 

Ими гран ти те и без дом ниш тво то
Учес тво то на ет нич ки те гру пи во по пу ла-

ци ја та на без дом ни ци оста ну ва ре ла тив но 
ста бил на од 2007-2008 го ди на на ва му. Во 
пер и о дот 2013-2014 го ди на, 81 про цент од 
ап ли ка ци и те би ле под не се ни од Шко ти и пет 
про цен ти од Бри тан ци77, 1,5 про цент од Шко-
ти или Бри тан ци со афри кан ско по тек ло, 1,4 
про цент од Шко ти или Бри тан ци со ази ско 
по тек ло и 2,6 про цен та од дру ги ет нич ки 
гру пи. Кај три про цен ти од ап ли ка ци и те не е 
поз на та ет нич ка та при пад ност на под не су ва-
чот. Нај мал број  ап ли ка ции би ле под не се ни 
од гру па та Азиј ци - Шко ти или Бри тан ци со 
ази ско по тек ло (37 на 10.000 жи те ли), до де-
ка нај го лем број ап ли ка ции се под не се ни од 
ли ца та со ка рип ско и со афри кан ско по тек-
ло (196 на 10.000 жи те ли). 82 ап ли ка ци и те 
би ле под не се ни од Пол ја ци78. 

Се меј на та стру кту ра и без дом ниш тво то
Од вкуп ни те ап ли ка ции во пер и о дот  март 

2013 го ди на – април 2014 го ди на, 66,8 про-
цен ти се под не се ни од ли ца-сам ци, 20,7 про-
цен ти од са мо хран ро ди тел, 3,9 про цен ти од 
двој ка без де ца, 4,5 про цен ти  од двој ка со 
де ца и че ти ри про цен ти од друг тип се мејс-
тво. Исто вре ме но, че ти ри про цен ти се под-
не се ни од сам ци пом ла ди од 18 го ди ни, 17 
про цен ти од сам ци - мла ди на во зраст ме ѓу 
18 и 24 го ди ни и нај го лем дел, 43 про цен ти 
од сам ци - ли ца на во зраст ме ѓу 25 и 64 го ди-
ни. Са мо два про цен та се под не се ни од сам-
ци по во зрасeн од 65 го ди ни. До пол ни тел но, 

75 Ibid.

 76 Ibid.
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15 про цен ти од ап ли ка ци и те вклу чу ва ат са-
мо хран ро ди тел по во зра сен од 25 го ди ни. 
Во спо ред ба со исти от пер и од прет ход на та 
го ди на, по стои зго ле му ва ње на стап ка та на 
ап ли ка ции од сам ци на во зраст ме ѓу 25 и 64 
го ди ни79.

Ли ца што спи јат на ули ца
Во 2013-14 го ди на, пет про цен ти од ап ли-

кан ти те (вкуп но 1.787 ли ца) спи е ле на ули ца 
но ќта пред да ап ли ци ра ат за по мош. Стап-
ка та на ли ца што спи јат на ули ца е ре ла тив-
но ста бил на во од нос на 2012-2013 го ди на 
(1.747 ли ца во 2012-13 го ди на во спо ред ба 
со 1.787 ли ца во 2013-2014 го ди на), но е на-
ма ле на за 35 про цен ти во пос лед ни те пет го-
ди ни (2.745 ли ца во 2009-2010 го ди на). Стап-
ка та на ли ца што спи јат на ули ца е нај ви со ка 
во Един бург (438 слу чаи или 11 про цен ти од 
ап ли ка ци и те). Во не кои оп шти ни таа е ре ла-
тив но ста бил на во пос лед ни те пет го ди ни, 
осо бе но Глаз гов и Един бург, до де ка дру ги те 
ука жу ва ат на го ле мо на ма лу ва ње на бро јот 
на оваа ка те го ри ја без дом ни ци80.

Ли ца со комп лес ни по тре би
Од вкуп ни те про це не ти ап ли ка ции во 

2013-2014 го ди на, 9.999 (34 про цен ти) би-
ле оце не ти ка ко слу чаи со по ве ќе по тре би 
за под др шка. Од нив, 3.810 (13 про цен ти од 
си те оце не ти ка ко без дом ни ци) има ле по тре-
ба од по мош од ас пект на мен тал но здрав је, 
4.190 (14 про цен ти) има ле по тре ба од под др-
шка за не за вис но жи ве е ње и 3.388 (12 про-
цен ти) има ле по тре ба од по мош во од нос на 
за вис ност од ал ко хол или дру ги ви до ви за-
вис но сти. Стап ки те се не про ме не ти во од нос 
на 2012-2013 го ди на81.

По вто ре но без дом ниш тво
Про цен тот на ли ца што се иден ти фи ку ва-

ни ка ко по вто ре ни без дом ни ци (на при мер, 
ко га прет ход на та ап ли ка ци ја е за тво ре на 
пред по мал ку од 12 ме се ци од мо мент на та 
про це на) се на ма ли од 9,8 про цен ти во 2002-
2003 го ди на на 5,8 про цен ти во 2013-2014 
го ди на. Исто вре ме но, осум про цен ти од по-
вто ре ни те без дом ни ци се ма жи-сам ци, шест 
про цен ти се же ни-сам ци до де ка са мо хра ни 
ро ди те ли и двој ки со или без де ца има ле по-
ни ски ни воа на по вто ре но без дом ниш тво82.

Во лун тар на без дом ност
Со од вет но на из ме ни те од де кем ври 2012 

го ди на, си те слу чаи се про це ну ва ат да ли во-
лун тар но ста на ле без дом ни ци. Стап ка та на 
ли ца та што во лун тар но се без дом ни ци или 
им се за ка ну ва без дом ниш тво се зго ле му ва, 
и тоа од три про цен ти во пер и о дот ја ну а ри-
март 2005 го ди на до шест про цен ти во пер-
и о дот ја ну а ри-март 2014 го ди на. Иа ко стап-
ка та на оваа ка те го ри ја без дом ни ци е ма ла, 
нив ни от број се зго ле му ва, до де ка вкуп ни от 
број и про це ни на ап ли ка ции од без дом ни ци 
се на ма лу ва83. 

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Шкот ска е ли дер во Ве ли ка Бри та ни ја во 

од нос на со о чу ва ње со без дом ниш тво то. 
За кон ска та рам ка се ба зи ра на од го вор но-
ста кај ло кал ни те вла сти да овоз мо жат до-
му ва ње за си те ли ца и до ма ќинс тва што се 
иден ти фи ку ва ни ка ко не на мер но без дом ни. 
Во пер и о дот април 2013 го ди на - март 2014 
го ди на, 10.766 ап ли ка ции би ле ре ше ни со 
овоз мо жу ва ње дом што е во сопс тве ност на 
ло кал на та власт, 5.998 пре ку асо ци ја ци и те 
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за до му ва ње, 2.029 пре ку при ват но из нај му-
ва ње, а хо сте ли бил по ну де ни во 429 слу чаи. 
На ма лу ва ње то на бро јот на ли ца во хо сте ли 
е дел од ге не рал ни от кон сен зус де ка овоз мо-
жу ва ње то дом,  а не при вре ме но сме сту ва ње  
е глав но то ре ше ние за без дом ниш тво то84.

Шкот ска та вла да има ди рект на кон тро ла 
врз за ко ни те во од нос на без дом ниш тво и 
има за ко но дав ство што зна чи тел но се раз-
ли ку ва од тоа во Анг ли ја. Ме ѓу глав ни те раз-
ли ки е або ли ци ја та на те стот за при о ри тет ни 
по тре би во Шкот ска од де кем ври 2012 го ди-
на, што зна чи де ка е до вол но не кој да би де 
без дом ник за да се сме та за ран лив. По да то-
ци те за без дом ни ци се при би ра ат од стра на 
на ло кал ни те вла сти, а се об ја ву ва ат од стра-
на на Вла да та на квар тал но и на го диш но ни-
во. Исто вре ме но, по да то ци те за без дом ни ци 
се се гре ги ра ни во го лем број ка те го рии што 
да ва се оп фа тен прег лед на без дом ниш тво то 
во Шкот ска.

Кре и ра ње то по ли ти ка во Шкот ска е ба зи-
ра но на до ка зи. Од стра на на Вла да та би ле 
фи нан си ра ни 12 истра жу ва ња на со че ни кон 
раз лич ни не до ста то ци во зна е ње то за без-
дом ниш тво то во те кот на раз во јот на на ци о-
нал на та по ли ти ка од оваа об ласт. Ос но ва на 
по ли ти ка та прет ста ву ва Актот за до му ва ње 
од 2001 го ди на и Актот за без дом ниш тво од 
2003 го ди на. Глав ни аген ти на спро ве ду ва ње 
на по ли ти ка та се ло кал ни те вла сти. Во де-
ни од Ми ни стерс тво то за до му ва ње, јав ни те 
служ бе ни ци, прет став ни ци те на ло кал ни те 
вла сти, прет став ни ци те на асо ци ја ци и те за 
со ци јал но до му ва ње, ка ко и струч ња ци од 
по ве ќе об ла сти, се од го вор ни за спро ве ду-
ва ње и за надг ле ду ва ње на на пре до кот. Ин-
те гри ран стра те ги ски при стап бе ше усво ен 
уште на са ми от по че ток од стра на на си те 
су штин ски фа кто ри, вклу чу вај ќи ја ака дем-

ска та за ед ни ца, сопс тве ни ци те на нед ви жен 
имот, ло кал ни те вла сти, нев ла ди ни те ор га-
ни за ции и си те вла ди ни ин сти ту ции85. 

Иа ко не ма спе ци фи чен стра те ги ски до ку-
мент ка ко до пол ну ва ње на за кон ска та по ста-
ве ност, се пак Шкот ска има ин те гри ра на, ам-
би ци оз на по ли ти ка со јас ни це ли, ефе ктив но 
учес тво на фа кто ри те, пре рас пре де лу ва ње 
на со од вет ни ре сур си и си стем на наб љу ду-
ва ње и на ева лу а ци ја. Ва жен ас пект на ус пех 
на по ле то на без дом ниш тво во Шкот ска е 
јас на та по све те ност на Вла да та во на со ка на 
на ма лу ва ње на без дом ниш тво то. Оваа об вр-
ска е ед на од 45 на ци о нал ни ре зул та ти, кои 
се ко ја вла да тре ба да ги ос тва ри. Во 2009 
го ди на е фор ми ра на За ед нич ка та гру па за 
пре вен ци ја на без дом ниш тво то (The Scottish 
Government/COSLA Joint Homelessness Pre-
vention Group) со ста ве на од прет став ни ци 
на глав ни те акте ри во по ли ти ка та за без дом-
ниш тво, ка ко: Вла да та на Шкот ска, За ед ни-
ца та на ло кал ни вла сти во Шкот ска (COSLA), 
Шкот ска та фе де ра ци ја на асо ци ја ции за 
до му ва ње (SFHA), Асо ци ја ци ја та на служ бе-
ни ци за до му ва ње на ло кал но ни во (ALACHO) 
и Ор га ни за ци ја та на ли де ри на ло кал ни те 
вла сти (SOLACE).

РАз лИч НИ фА ктО РИ: 
улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Во анг ло-са ксон ска та тра ди ци ја на кре и-
ра ње по ли ти ка, во спо ред ба со нор ди ски те 
со ци јал ни др жа ви по ве ќе се вред ну ва уло га-
та на нев ла ди ни те ор га ни за ции86. Та ка е и во 
сфе ра та на со ци јалнa по ли тикa и, осо бе но, 
во по ли ти ка та за со о чу ва ње со без дом ниш-
тво то. Ло кал ни те вла сти тес но со ра бо ту ва ат 
со нев ла ди ни те ор га ни за ции, асо ци ја ци и те 
за до му ва ње или со при ват ни те сопс тве ни-
ци во обез бе ду ва ње мно гу број ни ус лу ги и 

84 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in 
Europe, стр. 65.

85 FEANTSA: Country Fiches - Homelessness Monitoring: Scotland. Достапно на: 
http://www.feantsa.org/spip.php?article853&lang=en [25.03.2015].

86 Benjaminsen, L. and Dyb, E. (2008) “Homeless Strategies and Innovations”, in: E. O’Sullivan, V. Busch-Geertsema, D. 
Quilgars and N. Pleace (eds.) Homelessness Research in Europe, стр. 123-142. 
Достапно на: http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/ch06.pdf [25.03.2015].

со ци јал на под др шка за без дом ни ци те. Во 
пос лед ни те го ди ни се на ма ле ни средс тва та 
што им се до стап ни на ло кал ни те вла сти во 
по ши рок оп сег на рас хо ди, па та ка нев ла ди-
ни те ор га ни за ции ко ри стат и свои ре сур си 
со цел на до пол ну ва ње на праз ни ни те во фи-
нан си ра ње87. 

Нај го лем дел од нев ла ди ни те ор га ни за ции 
одр жу ва ат  шел тер-цен три, бан ка на хра на 
или ус лу ги за без дом ни ци и за де ца во ран ли-
ви си ту а ции, ка ко Глаз гов ска град ска ми си ја 
(Glasgow City Misson) (www.glasgowcitymis-
sion.com), Шкот ска ак ци ја за без дом ни ци те 
(Homeless Action Scotland) (www.homelessac-
tionscotland.org.uk) - ко ја е во деч ка мре жа на 
ор га ни за ции што ра бо тат на под др шка и на 
вли ја ние врз раз во јот на по ли ти ка та за без-
дом ниш тво во Шкот ска, или Шел тер Шкот ска 
(Shelter Scotland) (http://scotland.shelter.org.
uk), ко ја ло би ра и во ди кам па њи за по до бру-
ва ње на при ста пот на лу ѓе то кон со од вет но 
до му ва ње.

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА 

Нај важ но то си стем ско ре ше ние во со о чу-
ва ње со без дом ниш тво то во Шкот ска е про-
ши ру ва ње на за кон ска та рам ка и вклу чу ва ње 
на пра во то на до му ва ње на си те без дом ни 
ли ца без ап ли ка ци ја на те сто ви на ран ли-
вост. Прин ци пот „Оп ции за до му ва ње“ зна чи 
ин ди ви ду а лен при стап кон се кој без дом ник 
и разг ле ду ва ње на оп ци и те и из бор во нај ши-
ро ка мож на смис ла на овоз мо жу ва ње то до-
му ва ње, ка ко ра на ин тер вен ци ја, сме сту ва ње 

во рам ки те на оп штин ски те жи ве а ли шта, со-
ци јал но до му ва ње или при ват но сме сту ва ње. 
Со ве ти те мо же да се од не су ва ат и на лич ни-
от жи вот, ка ко, на при мер, со ве ти за дол го-
ви, по сре ду ва ње и пра ша ња од мен тал но то 
здрав је. Ва кви от пре вен ти вен при стап ги по-
до бри ре зул та ти те кај се мејс тва та, го от трг-
на при ти со кот од при вре ме ни те сме сту ва ња 
и го на со чи кон по ба ру вач ка на до мо ви те во 
со ци јал ни от се ктор88.  

Исто вре ме но, по ста ве ни се и здрав стве-
ни и без дом ни стан дар ди89 спо ред кои ни-
кој не ма да би де от пу штен од бол ни ца во 
без дом ниш тво; раз ви е ни се про е кти во за-
тво ри те што им по ма га ат за за тво ре ни ци те 
со по втор но сме сту ва ње иа ко за твор ски те 
ин сти ту ции не ма ат це лос на од го вор ност во 
обез бе ду ва ње си гур ност де ка ни кој не ма да 
би де ос ло бо ден во без дом ниш тво, а  по стои 
и на ци о на лен при рач ник за мла ди те ли ца 
што ги на пу шта ат ин сти ту ци и те за не га, кој 
ука жу ва де ка ни кој во таа си ту а ци ја не тре ба 
да би де без дом ник.

Дру го си стем ско ре ше ние е ра на та ин тер-
вен ци ја во про це ду ри те на про те ру ва ње. Во 
Шкот ска, сопс тве ни ци те на при ват ни и на 
со ци јал ни до му ва ња има ат об вр ска да ја из-
ве стат ло кал на та власт до кол ку пре зе ма ат 
ак ци ја за пре зе ма ње на сопс тве но ста на не-
кој дом. Ова им оста ва про стор на ло кал ни те 
вла сти да да дат со вет и по мош за ли це то и за 
до ма ќинс тво то пред да би де про те ра но, да 
по тик не пре го во ри и, до кол ку е не оп ход но, 
да се под го тви да ги за до во ли по тре би те за 
до му ва ње на се мејс тво то пред тоа да ста не 

87 FEANTSA: Country Fiches - Homelessness Monitoring: Scotland. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.
php?article853&lang=en [25.03.2015].

88 The Scottish Government: Housing Options (PREVENT1) Statistics in Scotland: 1 April 2014 to 30 September 2014, 
January 2015, стр. 6-7. Достапно на: http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Housing-Regeneration/RefTables/
PREVENT1to30Sep2014 [25.03.2015].

89 Овие стандарди се клучна компонента во холистичкиот пристап на Шкотска за заштита и искоренување на 
бездомништвото и претставуваат стратешки пристап кон унапредување на здравјето на бездомните лица. Истите се 
имплементираат од NHS Health Scotland, националното здравствено тело почнувајќи од април 2005 година. Повеќе 
во: Scottish Executive (2005) Health and Homelessness standard, Edinburgh: Scottish Executive. Достапно на: http://www.
gov.scot/Resource/Doc/37428/0012622.pdf  [25.03.2015].
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без дом но. По стои и но ва за кон ска об вр-
ска на ре че на „ба ра ње за пред ак ци ја“, ко ја 
на ло жу ва пред да на ста пи про те ру ва ње, 
да се при ло жат до ка зи де ка на до ма ќинс-
тво то што е пред мет на про те ру ва ње му е 
по ну ден не за ви сен со вет и де ка се пре зе-
ме ни раз ум ни че ко ри за над ми ну ва ње на 
про те ру ва ње то 90.

пРИ меР НА ДО бРА пРА ктИ кА:
Со вет на Се ве рен Еар шир: Служ ба 
за пре вен ци ја од без дом ниш тво

Во 2012 го ди на Со ве тот на Се ве рен Еар-
шир освои злат на на гра да во на гра ди те за 
из во нред ност 2012 COSLA (За ед ни ца од 
ло кал ни те вла сти во Шкот ска) за сво ја та 
ра бо та во пре на со чу ва ње на сво и те ус лу-
ги кон пре вен ци ја од без дом ниш тво то, а не 
са мо ка ко по мош на лу ѓе то во кри за. Тие 
ус пеш но ја транс фор ми раа кул ту ра та на 
ор га ни за ци ја та и од но си те со сво и те кли-
ен ти. Ка ко ре зул тат на про ме на та на ре сур-
си те од „од го вор на кри за кон од го вор на 
ра на ин тер вен ци ја“, служ ба та го на ма ли 
ни во то на без дом ни ци за 49 про цен ти во 
пер и од од че ти ри го ди ни. Пре ку на вре ме-
ни ин тер вен ции и пер со на ли зи ра ни со ве ти 
за оп ции за до му ва ње, служ ба та им по ма га 
на ли ца та да на пра ват ин фор ми ра на од лу-
ка ба зи ра на на по тре би те и на ас пи ра ци-
и те91. 

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
По сто јат раз лич ни ше ми за фи нан си ра ње 

на про гра ми те и на ус лу ги те на со че ни кон 
без дом ни ци те во Шкот ска и е те шко да се из-
ме ри вкуп на та по тро шу вач ка. Пред 2007 го-
ди на Вла да та обез бе ду ва ла „стро го на мен-
ски фон до ви“ за ло кал ни те вла сти при што 
го лем број спе ци фич ни ше ми на фи нан си-
ра ње би ле стро го на ме не ти за бор ба про тив 
без дом ниш тво то. Про гра ма та „Под др шка на 
лу ѓе то“ на со че на кон по мош за до му ва ње е 
ед на од нив. Во 2007 го ди на, овоз мо же на е 
по го ле ма авто но ми ја на ло кал ни те вла сти во 
од нос на нив ни те тро шо ци. Во исто вре ме, 
вла да та от стра ни ла и по го лем број од ба ра-
ња та за из ве сту ва ње од стра на на ло кал ни те 
вла сти со што на ци о нал ни те по да то ци што 
се при би ра ле за фи нан си ра ње на об ла ста 
без дом ниш тво, од 2007 на ва му не по сто-
јат. Ге не рал но, има на ма лу ва ње во фи нан-
си ра ње то на ло кал ни те вла сти во по ши рок 
спе ктар на нив ни те тро шо ци, но е те шко да 
се про це ни да ли се од не су ва и на средс тва 
на ме не ти за без дом ниш тво то. Пос лед ни те 
про це ни се де ка про гра ма та „Ко рист од до-
му ва ње“ ќе би де на ма ле на за приб лиж но 20 
про цен ти по ра ди те ков ни те ре фор ми92.

90 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 68-69.

91 COSLA: Аchieving better outcomes – North Ayrshire Council – Homeless Prevention Service. Достапно на: http://awards.
cosla.gov.uk/2012/02/achieving-better-outcomes-north-ayrshire-council-homeless-prevention-service/ [25.03.2015].

92 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 41. ХОланДија

3.4



4342

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

Не кОл ку фА ктИ зА ХО лАН ДИ јА
Хо лан ди ја по кри ва те ри то ри ја од 41.528 

км2 и по пу ла ци ја од 16.829.289 жи те ли (2014 
го ди на). Прет ста ву ва мо нар хи ја со пар ла-
мен тар на де мо кра ти ја. БДП во 2014 го ди на 
из не су вал 37.500 евра по жи тел93 што ја сме-
сту ва ме ѓу пр ви те че ти ри еко но мии во Европ-
ска та уни ја по Нор ве шка, Дан ска, Швед ска и 
по Ир ска. Спо ред ет нич ка та стру кту ра, 78,6 
про цен ти од на се ле ни е то се Хо лан ѓа ни, 11,9 
про цен ти се ли ца од не за пад но по тек ло, 9,5 
про цен ти се од за пад но по тек ло, 2,2 про-
цен ти се од Ма ро ко, 0,9 про цен ти се од Хо-
лад ски те Ан ти ли и од Ару ба, и дру ги те се од 
Турк ме ни стан и од То го94. Спо ред ре ли ги оз-
на та при пад ност, 27 про цен ти се ка то ли ци, 

17 про цен ти се про те стан ти, шест про цен ти 
се мус ли ма ни, еден про цент се хин ду, еден 
про цент се бу ди сти и 45 про цен ти се ате и-
сти95. По ве ќе од 40 про цен ти од на се ле ни е то 
жи вее во че ти ри те го ле ми гра до ви: Ам стер-
дам, Ро тер дам, Хаг и Утрехт. Хо лан ди ја е со-
ци јал на др жа ва што ком би ни ра уни вер зал но 
со ци јал но и здрав стве но оси гу ру ва ње со па-
зар ни ме ха низ ми96. Са мо на 15 про цен ти од 
гра ѓа ни те во 2012 го ди на им се за ка ну ва ла 
си ро ма шти ја и со ци јал на иск лу че ност, што 
ја пра ви зем ја со нај ни зок ри зик од си ро ма-
шти ја и од со ци јал на иск лу че ност во Европ-
ска та уни ја (25 про цен ти е ни во то на це ла 
ЕУ)97. Џи ни-ко е фи ци ен тот од 25,1 од 2013 го-
ди на ја ран ги ра Хо лан ди ја ме ѓу пр ви те де сет 
зем ји во ЕУ во од нос на ед на ква та ди стри бу-
ци ја на при хо ди ме ѓу гра ѓа ни те98.

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

Во Хо лан ди ја, ка ко без дом ни ци се де фи-
ни ра ат тие што спи јат на ули ца, тие што се 
згри же ни во шел тер-цен три или дру ги при-
вре ме ни жи ве а ли шта, ка ко и тие што жи ве ат 
во не кон вен ци о нал ни жи ве а ли шта (мо бил ни 
до мо ви или при вре ме ни стру кту ри) или ли-
ца што се при вре ме но сме сте ни кај род ни ни 
или при ја те ли. Де фи ни ци ја та ги иск лу чу ва 

93 Eurostat, Real GDP per capita, growth rate and totals, Percentage change on previous year, EUR per inhabitant. 
Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 
[25.03.2015].

94 Statistics Netherlands: Population; sex, age, origin and generation, 1 January. August 2014. Den Haag: Statistics 
Netherlands. Достапно на: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=37325eng&D1=0-
2&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0-1,3-4,139,145,210,225&D6=4,9,(l-1)-l&HD=090611-0858&LA=EN&HDR=G3,T&STB=G5,G1
,G2,G4 [25.03.2015].

95 Holland.com: Facts & Figures. Достапно на: http://www.holland.com/global/tourism/article/facts-figures.htm 
[25.03.2015].

96 Sanandaji, N. (2013) The Dutch rethink the welfare state. Достапно на: http://www.newgeography.com/content/004028-
the-dutch-rethink-welfare-state [25.03.2015].

97 Statistics Netherlands: Netherlands performs above average on themes Europe 2020, Маy 2014. [web magazine]. 
Достапно на: http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/eu/publicaties/archief/2014/2014-4058-wm.htm 
[25.03.2015].

98 Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income. Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?ta
b=table&language=en&pcode=tessi190n [25.03.2015].

же ни те сме сте ни во шел тер-цен три или бе-
гал ци што се без дом ни ци ка ко ре зул тат на 
ро до во ба зи ра но или до маш но на силс тво, 
ли ца та што се сме сте ни во цен три те за не га/
ре ха би ли та ци ја или во бол ни ца или тие што 
не ма ат жи ве а ли ште, а им прет стои ос ло бо-
ду ва ње од за твор, ка ко и се мејс тва и двој ки 
што се раз де ле ни и пре сто ју ва ат во при вре-
ме но жи ве а ли ште99.  

НИ вОА И Оп Сег НА без ДОм НИш твО тО – 
СтА бИл НИ СтАп кИ НА без ДОм НИш твО
вО пеР И О ДОт 2010-2013 гО ДИ НА 

Во 2013 го ди на, прв пат по три го ди ни, 
стап ка та на без дом ниш тво то во Хо лан ди ја 
не се зго ле му ва. Ме ѓу 2010 го ди на и 2012 го-
ди на бро јот на без дом ни ци се зго ле мил од 
23.000 на 27.000 ли ца. Во 2013 го ди на око лу 
25.000 ли ца се ре ги стри ра ни ка ко без дом ни-
ци100. Без дом ни ци те нај че сто се ма жи, ед но 
во пет е же на. Ка ко и во прет ход ни те го ди ни, 
без дом ни ци те же ни се ре ла тив но мла ди, од-
нос но 38 про цен ти се на во зраст ме ѓу 18 и 30 
го ди ни, нас про ти 27 про цен ти ма жи101.

Без дом ни ци те (око лу 40 про цен ти) нај че-
сто жи ве ат во Ам стер дам, Утрехт, Хаг или 
во Ро тер дам. Без дом ни ци те же ни нај че сто 
жи ве ат во еден од че ти ри те го ле ми гра до ви 
(45 про цен ти), за раз ли ка од ма жи те (38 про-
цен ти). Стап ка та на без дом ниш тво ме ѓу мла-
ди те е по ни ска  во го ле ми те гра до ви откол ку 
во по ма ли те ур ба ни те сре ди ни. Во го ле ми те 
гра до ви, ед на че твр ти на од без дом ни ци те се 
на во зраст ме ѓу 18 и 30 го ди ни. Над вор од го-
ле ми те гра до ви ед но од три без дом ни ли ца е 
на во зраст ме ѓу 18 и 30 го ди ни. 

Исто та ка, по стои зна чај но на ма лу ва ње на 

бро јот на ли ца што жи ве ат на ули ца или во 
ит ни те при фат ни цен три во че ти ри те го ле ми 
гра до ви, и тоа од 290 во пер и о дот 2010-2011 
го ди на на 250 во пер и о дот 2011-2012 го ди-
на, ка ко и на ма лу ва ње од 24 про цен ти на 16 
про цен ти  на кли ен ти те во шел тер-цен три те 
ме ѓу 2008 го ди на и 2010 го ди на102.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Зго ле му ва ње то на не вра бо те но ста, ефе-

кти те на еко ном ска та кри за урам но те же ни 
пре ку зго ле ме ни те со ци јал ни транс фе ри се 
при чи ни за ре ла тив но ста бил но то ни во на 
без дом ниш тво во Хо лан ди ја. Во 2011 го ди-
на, стап ка та на не вра бо те ност из не су ва ла 
5,4 про цен ти од актив но то ра бо тос по соб но 
на се ле ние, во 2012 го ди на из не су ва ла 6,4 
про цен ти, до де ка во 2013 го ди на из не су ва-
ла 8,3 про цен ти. Не вра бо те но ста низ исти те 
го ди ни би ла по го ле ма кај же ни те откол ку кај 
ма жи те, и тоа, во 2011 го ди на 5,6 про цен ти, 
нас про ти 5,2 про цен ти, во 2012 го ди на, 6,6 
про цен ти нас про ти 6,3 про цен ти и во 2013 
го ди на 8,4 про цен ти нас про ти 8,2 про цен ти. 
Гле да но низ во зрас ни ка те го рии, таа е нај-
го ле ма ме ѓу мла да та по пу ла ци ја на во зраст 
ме ѓу 15 и 24 го ди ни со тен ден ци ја на по сто-
јан по раст (9,8 про цен ти во 2011 го ди на, 12,6 
про цен ти во 2012 го ди на и 15,9 про цен ти во 
2013 го ди на); по тоа, ме ѓу тие на во зраст од 
25 до 34 го ди ни (5,5 про цен ти во 2011 го ди-
на, 6,5 про цен ти во 2012 го ди на и 8,2 про цен-
ти во 2013 го ди на), ка ко и ме ѓу ли ца та што 
по тек ну ва ат од За пад на Евро па (10,2 про-
цен ти во 2013 го ди на нас про ти 6,7 про цен ти 
Хо лан ѓа ни или 18,6 про цен ти ме ѓу ли ца та од 
не за пад но ет нич ко по тек ло). И по крај еко-

99 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 24.

100 Statistics Netherlands: Rising trend in homelessness apрears to have come to an end, March 2015.  [web magazine]. 
Достапно на:http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/stijging-aantal-
daklozen-lijkt-voorbij.htm [25.03.2015].

101 Ibid.

102 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 23.
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ном ска та кри за во 2011 го ди на, со ци јал ни те 
транс фе ри из не су ва ле 135 ми ли јар ди евра, 
до де ка во 2012 го ди на 140 ми ли јар ди евра, 
а во 2013 го ди на ду ри 143 ми ли јар ди евра. 
Вкуп но, со ци јал ни те транс фе ри по рас на ле 
за око лу 20 про цен ти во пос лед ни те пет го-
ди ни и прет ста ву ва ат око лу ед на по ло ви на 
од јав ни те тро шо ци103. Во ју ни 2013 го ди на, 
379.000 жи те ли ко ри сте ле на до мест за не-
вра бо те ност што е за 100.000 ли ца по ве ќе од 
2012 го ди на, а око лу 402. 000 ли ца при ма ле 
со ци јал на по мош104.

Се пак, раз лич ни гру пи на раз ли чен на чин 
ги чув ству ва ат ефе кти те од не вра бо те но ста 
или од при ста пот кон со ци јал ни и здрав стве-
ни ус лу ги. На јран ли ви ка те го рии се ими гран-
ти те, чиј што број кон ти ну и ра но се зго ле му ва 
и во 2014 го ди на из не су вал но ви 181.000 ли-
ца105, мла ди те и ли ца та со мен тал ни проб-
ле ми и со проб ле ми со за вис ност. Кај си те 
овие гру пи се за бе ле жу ва зго ле му ва ње на 
стап ка та на без дом ниш тво. Пом ла ди те од 21 
го ди на во Хо лан ди ја има ат огра ни чен оп сег 
на со ци јал ни па ке ти што ги пра ви осо бе но 
ран ли ви во пер и о дот на тран зи ци ја кон пол-
но лет ство и учес тво на па за рот на до му ва ње 
и ги зго ле му ва шан си те да ста нат без дом ни-
ци во ус ло ви на рас па ѓа ње на се мејс тво то. 
Исто та ка, не до сти гот од гри жа за мла ди те 
што на 18 го ди ни ги на пу шта ат др жав ни те 
ин сти ту ции во од нос на до му ва ње, при ход, 

здрав стве на гри жа и дру ги не оп ход ни еле-
мен ти за ста бил на тран зи ци ја е при чи на за 
зго ле ме но то без дом ниш тво кај оваа во зрас-
на гру па. 

Ва жен еле мент на без дом ниш тво то во Хо-
лан ди ја е гу бе ње то на до мот по ра ди про-
те ру ва ње. Во 2012 го ди на има ло 24.000 
слу чаи106 на про те ру ва ње од до мот, што во 
слу чај на гу бе ње на ра бо та та, на ма лу ва ње 
на при хо дот и дол го ви мо же да во ди кон без-
дом ниш тво.

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ

Во зрас ни ка те го рии и без дом ни ци
Нај го ле ма гру па без дом ни ци во 2013 го ди-

на би ле ли ца та ме ѓу 30 и 49 го ди ни или 55 
про цен ти од вкуп на та без дом на по пу ла ци ја. 
Тие на во зраст од 18 до 29 го ди ни би ле за-
ста пе ни со 23 про цен ти, до де ка 22 про цен ти 
би ле ли ца по во зрас ни од 50 го ди ни107. 

Ро дот и без дом ниш тво то
Во 2013 го ди на, 82 про цен ти од без дом ни-

ци те се ма жи, до де ка 18 про цен ти се же ни. 
Стап ка та на же ни во по пу ла ци ја та на без-
дом ни ци во 2012 го ди на из не су ва 18 про-
цен ти и прет ста ву ва на ма лу ва ње од 2010 го-
ди на, ко га из не су ва ла 24 про цен ти. Важ но е 
да се спо ме не де ка же ни те че сто актив но ги 
из бег ну ва ат сер ви си те на ме не ти за без дом-

103 Statistics Netherlands (2014) Statistical Yearbook of The Netherlands 2014. The Hague: Statistics Netherlands. [e-publi-
cation], стр. 63. Достапно на: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4CE6F00B-870D-412C-B2D7-FC69C2C22A88/0/2014statisti-
calyearbookofthenetherlands.pdf  [25.03.2015].

104 Ibid. стр. 87.

105 Statistics Netherlands: Population growth in 2014 nearly 73 thousand: more immigrants and more babies, Febru-
ary 2015.  [web magazine]. Достапно на: http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/ar-
chief/2015/population-growth-in-2014-nearly-73-thousand-more-immigrants-and-more-babieshtm.htm [25.03.2015].

106 Cheglova , K., Van Cuijk, A., Dobbelaar, R., Groenefelt, C. and Van Rijn, M. (2014) Preparatory Report – The Netherlands 
Housing, Homelessness and Social Policy in Europe: Information regarding affordable housing, homelessness and housing 
policies in the Netherlands. Erasmus Intensive Program: University of Tilburg [e-publication]. Достапно на: http://www.
tilburguniversity.edu/upload/045ea11b-8327-47ea-8883-75ff18340581_Netherlands_Erasmus_IP.pdf [25.03.2015].

107 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 63.

ни ци за тоа што и по че сто се во дру ги прис-
по соб ли ви аранж ма ни на жи ве е ње, ка ко 
спо де лу ва ње жи ве а ли ште со при ја те ли или 
со род ни ни.

Мла ди те и без дом ниш тво то
Истра жу ва ње то за без дом ни ци во че ти ри-

те нај го ле ми гра до ви „CodaG4“ ука жу ва де-
ка мла ди те ма жи по че сто од мла ди те же ни 
жи ве ат на ули ца, до де ка же ни те се по че сти 
кли ен ти на сме сту вач ки ус лу ги за без дом-
ни ци. Ед на че твр ти на од мла ди те же ни во 
шел тер-цен три те има ат де те. 35 про цен ти 
од мла ди те же ни и 45 про цен ти од мла ди те 
ма жи се без дом ни ци ме ѓу ед на и пет го ди ни. 
За ста пе но ста на ет нич ки те гру пи во без дом-
на та по пу ла ци ја е ви со ка, и тоа, 75 про цен ти 
од мла ди те ма жи и 50 про цен ти од мла ди те 
же ни има ат не е вроп ско ет нич ко по тек ло. Ре-
чи си си те мла ди без дом ни ци не ма ат за вр ше-
но це лос но обра зо ва ние (90 про цен ти)108.

 
Ет нич ка та стру кту ра на без дом ни ци те 
Во 2012 го ди на, ед на по ло ви на од без дом-

ни ци те се Хо лан ѓа ни, а дру ги те има ат не хо-
ланд ско по тек ло, и тоа 10 про цен ти до а ѓа ат 
од зем ји те во За пад на Евро па, до де ка 40 
про цен ти има ат не за пад но по тек ло. По ве ќе 
ма жи откол ку же ни ими гран ти се без дом ни-
ци. Шест од 10 без дом ни ци-ими гран ти жи-
ве ат во че ти ри те го ле ми гра до ви, нас про ти 
еден од трој ца Хо лан ѓа ни. Во про сек, без-
дом ни ци те што не ма ат хо ланд ско по тек ло се 

пом ла ди од Хо лан ѓа ни те, и тоа 27 про цен ти 
се пом ла ди од 30 го ди ни и око лу 20 про цен-
ти се на во зраст ме ѓу 50 и 65 го ди ни. Со зго-
ле му ва ње на бро јот на ими гран ти (181.000 
ли ца во 2014 го ди на или нај го ле ма стап ка во 
пос лед ни те 14 го ди ни109) и ба ра те ли на азил 
(зго ле му ва ње од 66 про цен ти во 2014 го ди-
на во спо ред ба со 2013 го ди на110) мо же да 
се оче ку ва зго ле му ва ње на нив на та за ста пе-
ност во по пу ла ци ја та на без дом ни ци. 

При хо ди, со ци јал на по мош 
и без дом ниш тво
Во Хо лан ди ја, 86 про цен ти од без дом ни-

ци те во че ти ри те го ле ми гра до ви се ко рис-
ни ци на со ци јал ни па ке ти (со ци јал на по мош, 
на до мест за не вра бо те ност, бо ле ду ва ње, 
пен зи ја) до де ка 25 про цен ти има ат при ход 
од пла та111.

Без дом ни ци: проб ле ми и на ви ки
Во Хо лан ди ја, 87 про цен ти од учес ни ци-

те во сту ди ја та „CodaG4“ има ле проб ле ми 
со здрав је то. До пол ни тел но, 46 про цен ти од 
во зрас ни те и 63 про цен ти од мла ди те че сто 
ко ри стат ка на бис, до де ка 30 про цен ти ко ри-
стат ал ко хол, а 10 про цен ти се за вис ни коц-
ка ри. Сту ди ја та, исто та ка, ука жа на по го ле-
ма за ста пе ност ме ѓу без дом ни ци те на ли ца та 
со те шко тии во уче ње то, 25-30 про цен ти од 
без дом ни ци те има ат ко е фи ци ент на ин те ли-
ген ци ја ме ѓу 50 и 85112.

108 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 87.

109 Statistics Netherlands: Substantial increase asylum seekers, January 2015.  [web magazine]. Достапно на: http://www.
cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2015/2015-aantal-asielzoekers-fors-toegenomenhtm.
htm [25.03.2015].

110 Ibid.

111 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 78.

112 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 81.
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зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА 
Хо ланд ска та  по ли ти ка за со о чу ва ње со 

без дом ниш тво то се ба зи ра на пр ви те из ве-
штаи за си ро ма шти ја од 1999 го ди на, кои во 
2006 го ди на ре зул ти раа со ак ци ски план во 
две фа зи, и тоа, пр ви от за пеpио дот 2006-
2010 го ди на и вто ри от за пер и о дот 2011-
2014 го ди на. Стра те ги ски те пла но ви за со-
ци јал на по мош ини ци јал но се фо ку си раа на 
че ти ри те го ле ми гра до ви што има ат и нај го-
ле мо ни во на без дом ниш тво во Хо лан ди ја, 
до де ка во вто ра та фа за беа вклу че ни си те 
39 ад ми ни стра тив ни еди ни ци во зем ја та. Це-
ли те беа обез бе ду ва ње при ход, сме сту ва ње 
со од вет но на по тре би те и со од вет на ра бо та 
за без дом ни ци те; на ма лу ва ње на без дом-
ниш тво то по ос ло бо ду ва ње од за твор или од 
дру ги ин сти ту ции за гри жа; ре ду ци ра ње на 
ан ти со ци јал но то од не су ва ње ме ѓу без дом-
ни ци те и на ма лу ва ње на про те ру ва ња та. 

Стра те ги и те се ко ор ди ни ра ни од ми ни-
стерс тво то за здрав ство, со ци јал на по мош и 
за спорт (VWS) и од На ци о нал на та асо ци ја-
ци ја на ло кал ни вла сти (VNG). Ми ни стерс тво-
то е од го вор но за раз во јот и наб љу ду ва ње то 
на по ли ти ка та, а ло кал ни те вла сти за раз вој 
и за спро ве ду ва ње на ло кал на та по ли ти ка, 
во кон гру ен ци ја со на ци о нал на та рам ка. Се-
ко ја оп шти на соз да ва стра те ги ја поз на та ка-
ко „Град ски ком пас“ или „Стра те ги ски план 
за по мош“ со мер ли ви це ли со од вет ни на 
ло кал ни те по тре би. Ми ни стерс тво то ја одр-
жу ва и Пла тфор ма та на јав ни служ бе ни ци и 
Го диш ни те со ста но ци на оп штин ски те со вет-
ни ци од го вор ни за по ли ти ка та за без дом ни-
ци. Овие те ла ди ску ти ра ат за на пре до кот и за 
прч ки те во раз во јот и во спро ве ду ва ње то на 
по ли ти ка та за со о чу ва ње со без дом ниш тво113.

Поч ну вај ќи од 2003 го ди на, на пра ве на е 
по е фе ктив на упо тре ба на си сте мот на здрав-
стве но оси гу ру ва ње со во ве ду ва ње не за вис-
на ин сти ту ци ја за здрав стве но ске ни ра ње, 
кое им овоз мо жи на да ва те ли те на ус лу ги за 
без дом ни ци да се ква ли фи ку ва ат ка ко дол-
го трај ни да ва те ли на не га. Та ка бу џе тот на 
Актот за иск лу чи тел ни ме ди цин ски тро шо ци 
од 26 ми ли о ни евра, во 2003 го ди на се зго-
ле мил на 250 ми ли о ни евра во 2010 го ди на 

114.Во ја ну а ри 2007 го ди на е до не сен Актот 
за со ци јал на по мош што ги де цен тра ли зи-
ра ус лу ги те во со ци јал на та по ли ти ка и на 
здрав стве на та по ли ти ка де фи ни рај ќи де вет 
по ли ња на ин тер вен ции: (1) про мо ци ја на 
со ци јал на ко хе зи ја и ква ли тет на жи вот, (2) 
под др шка и пре вен ци ја за мла ди те лу ѓе, (3) 
спо де лу ва ње ин фор ма ции, со ве ти и под др-
шка на кли ен ти, (4) под др шка на ли ца та со 
не фор мал на ка ри е ра и во лон те ри, (5) про-
мо ци ја на со ци јал но то учес тво на ли ца та со 
преч ки во раз во јот, вклу чу вај ќи ги и тие со 
мен тал ни проб ле ми, (6) под др шка на ус лу ги 
за ли ца та со преч ки во раз во јот, (7) по ли ти-
ка за без дом ни ци, же ни бе гал ци и жр тви на 
се меј но на силс тво, (8) по ли ти ка за за вис ни-
ци, (9) ор га ни за ци ја на јав ни те ин сти ту ции за 
мен тал но здрав је. Ло кал ни те вла сти се од-
го вор ни за не го во спро ве ду ва ње што зна чи 
де ка се од го вор ни и за ко ор ди ни ра ње на по-
ли ти ка та за без дом ниш тво на ло кал но ни во. 
Ова, исто та ка, им овоз мо жу ва на ло кал ни те 
вла сти да ја мо де ли ра ат сво ја та по ли ти ка за 
мен тал но здрав је со ко ор ди на ци ја со дру га-
та ло кал на по ли ти ка, ка ко таа за до му ва ње, 
со ци јал на по мош, дол го ви и па зар на труд115.

Иа ко не по стои стру ктур но ко ор ди на тив но 
те ло што ја надг ле ду ва стра те ги ја та, по сто-

113 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 38.

114 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 44.

115 Hermans, K. (2010) “Peer review on homelessness policies in Amsterdam city (Netherlands)”, HABITACT PEER REVIEW 
2010, стр.7. 
Достапно на: http://www.habitact.eu/files/activity/peerreview/_discussionpaper_amsterdam2010.pdf [25.03.2015].

јат раз ви е ни ка на ли на ко му ни ка ци ја ме ѓу 
фа кто ри те во по ли ти ка та за со о чу ва ње со 
без дом ниш тво то  пре ку ре дов ни кон сул та-
ции ме ѓу мре жи те на ор га ни за ции на да ва-
те ли те на ус лу ги (ка ко, Federatie Opvang), 
На ци о нал на та асо ци ја ци ја на ло кал ни вла-
сти и дру ги те фа кто ри, ка ко и На ци о нал на та 
асо ци ја ци ја на ком па нии од здрав стве но то 
оси гу ру ва ње и мре жа та на ор га ни за ции за 
мен тал но здрав је.

Про це ни те за сте пе нот на без дом ниш тво 
го пра ви Ста ти стич ки от за вод на Хо лан ди ја  
(CBS20) врз ба за на по да то ци од на ци о нал-
ни от ре ги стар за на се ле ние, кој ре ги стри ра 
до кол ку не кој ги ко ри сти ус лу ги те на шел-
тер-цен три те, ба за та на по да то ци на ли ца 
што ко ри стат со ци јал на по мош, по да то ци те 
на ин сти ту ци и те за не га и ба за та на по да то-
ци на ин фор ма тив ни от си стем за ко ри сте ње 
ал ко хол и дро га на на ци о нал но ни во. И по-
крај ши ро ки от оп сег на по да то ци, си те аген-
ти не ги при би ра ат и до ста ву ва ат по да то ци те 
на со од ве тен на чин116.

РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА 
без ДОм НИш твО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Про гра ма та за со о чу ва ње со без дом ниш-
тво вклу чу ва мул ти ди мен зи о на лен при стап 
со вклу чу ва ње раз лич ни фа кто ри и од го-
вор ност што се, глав но, де цен тра ли зи ра ни, 
од нос но кон цен три ра ни во ло кал ни те вла-
сти и ор га ни за ци и те што функ ци о ни ра ат на 
ло кал но ни во. Фи нан си ра ње то на ак ци и те 
се од ви ва пре ку јав ни средс тва до де ле ни на 
оп шти ни те што ги иско ри сту ва ат со од вет но 
на по тре би те на ло кал на та за ед ни ца на без-
дом ни ци. По крај оп штин ски те вла сти, важ на 
уло га има ат нев ла ди ни те, не про фит ни ор га-
ни за ции, ор га ни за ци и те што се под по кро ви-
телс тво на цр ква та, ка ко и ор га ни за ци и те за 
со ци јал но до му ва ње.

Во Хо лан ди ја има 380 ор га ни за ции за со-
ци јал но до му ва ње и ре чи си пет ми ли о ни 
лу ѓе жи ве ат во 2,4 ми ли о ни до мо ви овоз мо-
же ни од овие ор га ни за ции. Тие се при ват ни, 
не про фит ни ор га ни за ции со за кон ско пра во 
во про це сот на сме сту ва ње да им да дат при-
о ри тет на се мејс тва та со ни зок при ход. Тие 
гра дат, одр жу ва ат, про да ва ат и из нај му ва ат 
со ци јал ни ста но ви, но да ва ат и дру ги ви до ви 
со ци јал ни ус лу ги за ко рис ни ци те на ста но-
ви те. Овие ор га ни за ции се сопс тве ни ци на 
34 про цен ти од вкуп ни от па зар на нед ви жен 
имот во Хо лан ди ја и овоз мо жу ва ат до му ва-
ње за ли ца та што за ра бо ту ва ат по мал ку од 
43.678 евра го диш но. Ме сеч ни от на до мест 
за до мот не тре ба да над ми не 699 евра117.

Не кол ку ор га ни за ции упра ву ва ат шел тер-
цен три, ка ко:  Ар ми ја на спа сот (Het Leger 
des Heils), Фе де ра ци ја на шел тер–цен три 
(Federatie Opvang) и Про ект „Стол“ (De Stich-
ting Stoelenproject). Ар ми ја на спа сот (www.
legerdesheils.nl) е ин тер на ци о нал на ор га-
ни за ци ја што ѝ при па ѓа на хри сти јан ска та 
цр ква и ну ди днев но и ноќ но сме сту ва ње во 
шел тер-цен тар, про фе си о нал на по мош за 
ли ца што би ле во конф ликт со за ко нот, днев-
на гри жа за де ца та, ка ко и не дел ни ре ли ги-
оз ни сред би. Фе де ра ци ја на шел тер–цен три 
(www.opvang.nl) е мре жа на 91 ор га ни за ци ја 
што ну ди сме сту ва ње и ус лу ги за ли ца во ран-
ли ви си ту а ции. Ор га ни за ци и те се не за вис ни 
во сво ја та ра бо та и во при ста пот, до де ка фе-
де ра ци ја та ги прет ста ву ва на на ци о нал но 
ни во, па та ка се важ ни акте ри во кре и ра ње-
то на за ко ни те и на на ци о нал на та по ли ти ка 
во со ци јал на та сфе ра. Про ект „Стол“ (www.
stoelenproject.nl), глав но, опе ри ра во зим ски-
от пер и од ну деј ќи сме сту ва ње за око лу 40 
ли ца днев но. Ра бо ти со во лон те ри и нив ни те 
ус лу ги се бесп лат ни.

116 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 29.

116 Cheglova , K., Van Cuijk, A., Dobbelaar, R., Groenefelt, C. and Van Rijn, M. (2014) Preparatory Report – The Netherlands 
Housing, Homelessness and Social Policy in Europe: Information regarding affordable housing, homelessness and housing 
policies in the Netherlands. Erasmus Intensive Program: University of Tilburg [e-publication]. Достапно на: http://www.
tilburguniversity.edu/upload/045ea11b-8327-47ea-8883-75ff18340581_Netherlands_Erasmus_IP.pdf [25.03.2015].
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СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

Си стем ски те ре ше ни ја во со о чу ва ње со 
без дом ниш тво то во Хо лан ди ја се ба зи ра ат 
на де цен тра ли за ци ја на од го вор но сти те кон 
акте ри те на ло кал но ни во, ком би ни ра ни со 
скри ен па тер на ли стич ки при стап, кој вклу чу-
ва от стра ну ва ње на без дом ни ци те од јав ни те 
про сто ри и ре ду ци ра ње на јав ни от не ред. 
Овој при стап се одра зу ва во ши ро ка та при-
ме на на прин ци пот „Пр во дом“ и овоз мо жу-
ва ње под др жа но сме сту ва ње во шел тер-цен-
три, тран зи ци ско сме сту ва ње и со ци јал но 
до му ва ње. Исто вре ме но се при ме ну ва и 
„при стап ори ен ти ран кон ин ди ви ду а та“, кој 
ну ди ин ди ви ду а лен план за из лез од без дом-
ниш тво то, нај че сто пре ку еко ном ски актив-
но сти и ли чен раз во ен план на ве шти ни.

Ва жен ас пект на си стем ско то ре ше ние на 
проб ле мот со без дом ниш тво е до бро то по вр-
зу ва ње на стра те ги ски те це ли и на про це сот 
на со би ра ње по да то ци на на ци о нал но и на 
ло кал но ни во, ка ко и по сто е ње то ја сен си-
стем на наб љу ду ва ње на на пре до кот.

пРИ ме РИ НА ДО бРА пРА ктИ кА118

Би ро Dagloon, Утрехт
Ини ци ја ти ва на гра дот Утрехт, ко ја е спро-

ве де на од сер ви си за без дом ни ци и за за-
вис ни ци. Пре ку неа без дом ни ци те до би ва ат 
ра бо тен ан гаж ман, ка ко чи сте ње на ули ци те 
или ад ми ни стра тив на ра бо та за дне вен на-
до мест. 25 ли ца днев но и 65 ли ца на ме сеч но 
ни во се дел од оваа ини ци ја ти ва. Го лем број 
од нив по доц на ус пе ва ат да нај дат ра бо та и 
на ре дов ни от па зар на труд.

Het Twaalfde Huis, Гро нин ген
Оваа ини ци ја ти ва на око лу 80 без дом ни-

ци со дла бо ки здрав стве ни проб ле ми и за-

вис но сти им овоз мо жу ва днев ни еко ном ски 
актив но сти, ка ко изра бо тка на пред ме ти од 
др во, по пра вка на ве ло си пе ди, ши е ње и чи-
сте ње за фир ми и за оп шти на та. Ше ма та е 
под др жа на од сер вис за без дом ни ци и од 
аген ци ја што е спе ци ја ли зи ра на за вклу чу-
ва ње ли ца што се на мар ги ни те од па за рот 
на труд.

Аген ци ја за вра бо ту ва ње Topscore, 
Ро тер дам
Оваа при ват на ини ци ја ти ва на без дом ни-

ци те и на тие со проб ле ми од за вис ност им 
ну ди днев ни ра бот ни ан гаж ма ни, ка ко чи сте-
ње ули ци.

Sandfod & Zo, Ро тер дам
Ра бо тил ни ца та за изра бо тка на ме бел, на 

без дом ни ци те и на дру ги те мар ги на ли зи ра-
ни гру пи им ну ди ра бо та на днев на ос но ва, а 
изра бо те ни те пар чи ња се про да ва ат во га ле-
рии и во про дав ни ци.

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
Бу џе тот за ло кал ни те стра те гии се со стои 

од по себ ни гран то ви за си те 43 гра до ви. Во 
2011 го ди на, бу џе тот из не су вал 307.228.114 
евра и до пол ни тел ни 88.978.502 евра за 35 
гра до ви на ме не ти за про гра ми за до маш но 
на силс тво. По крај фи нан си ра ње то од цен-
трал на та вла да до пол ни тел ни 254.000.000 
евра се обез бе де ни пре ку си сте мот за здрав-
стве но оси гу ру ва ње на без дом ни ци со пси-
хи ја три ски или со со мат ски бо ле сти, или 
со те шко тии во уче ње то. До пол ни тел но, 
135.000.000 евра се обез бе де ни пре ку пра-
во суд ни от си стем, до на ции и кон три бу ци ја 
од ко рис ни ци те на ус лу ги што пла ќа ат за 
сме сту ва ње и за хра на од сво и те со ци јал ни 
бе не фи ции. Вкуп ни от го ди шен бу џет е око лу 
700.000.000 евра119.

118 FEANTSA: Netherlands: Good practice examples - Homelessness and Employment. Достапно на: http://www.feantsa.
org/spip.php?article309&lang=en [25.03.2015].

119 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 38. иТалија
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Не кОл ку фА ктИ зА ИтА лИ јА
Ита ли ја по кри ва те ри то ри ја од 302.072 

км2 и по пу ла ци ја од 60.782.668 жи те ли (2014 
го ди на). Прет ста ву ва ре пуб ли ка со ши ро ка 
за ко но дав на власт од 952 пра те ни ци. До-
маш ни от бру то-про из вод (БДП) во 2014 го ди-
на из не су вал 35.823 aме ри кан ски до ла ри по 
жи тел120. Око лу пет ми ли о ни жи те ли има ат 
не и та ли јан ско по тек ло. Си сте мот на со ци-
јал на за шти та на Ита ли ја мо же да се де фи-
ни ра ка ко „ме ди те ран ски“, кој го ка ра кте ри-
зи ра важ на та уло га на се меј ни от си стем на 
под др шка, се кун дар на та уло га на др жа ва та, 
не рам но мер на та рас пре дел ба на при до би-
вки те што се ми ни мал ни по при ро да и не до-
стиг на ми ни мум га ран ти ра ни при хо ди121. 

Во 2013 го ди на Џи ни-ко е фи ци ен тот из не-
су вал 36122 и е зго ле мен во од нос на 2012 го-
ди на, ко га из не су вал 32. Во Ита ли ја по сто јат 
ре ги о нал ни раз ли ки, при што јуж ни от дел, 
во спо ред ба со се вер ни от и со цен трал ни-

от дел, е по че сто под ри зик од си ро ма шти-
ја (33,2 про цен ти, нас про ти 10,3 про цен ти 
и 14,8 про цен ти), ка ко и ри зик од со ци јал на 
иск лу че ност (46,2 про цен ти, нас про ти 17,4 
про цен ти и 22,9 про цен ти)123.

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО 

Во Ита ли ја, за без дом ни ци се сме таа тие 
што не ма ат по сто ја на адре са на жи ве е ње на 
ко ја мо же да се кон та кти ра со нив124 вклу чу-
вај ќи ги ли ца та што жи ве ат на ули ца, тие во 
шел тер или при фат ни цен три, ка ко и ли ца та 
што пре сто ју ва ат во не кон вен ци о нал ни жи-
ве а ли шта по ра ди не до стиг од ме сто на жи-
ве е ње. 

НИ вОА И ДИ СтРИ бу цИ јА 
НА без ДОм НИш твО 

Спо ред Ита ли јан ски от на ци о на лен ин сти-
тут за ста ти сти ка, во пер и о дот но ем ври-де-
кем ври 2011 го ди на 47.648 без дом ни ци ба-
рем ед наш ги ко ри сте ле ус лу ги те на ноќ но 
сме сту ва ње или на род на та куј на / кан тинa во 
158 оп шти ни во кои се спро ве ду ва ло истра-
жу ва ње то. Стап ка та на без дом ност е 0,2 про-
цен ти од вкуп но то на се ле ние во оп шти ни те 
што би ле пред мет на ана ли за. По ве ќе од 70 
про цен ти од си те без дом ни ци спи јат на ули-
ца125. Стап ка та на без дом ност е нај ви со ка во 
се ве ро за пад ни от дел на Ита ли ја (0,35 про-
цен ти од вкуп но то на се ле ние), по тоа сле ду ва 

120 Italy: Gross domestic product (GDP) per capita in current prices from 2010 to 2020 (in U.S. dollars). Достапно на:  http://
www.statista.com/statistics/263595/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-italy/ [25.06.2015].

121 Edgar, B. and Doherty, J. (2010) Homelessness Research in Europe. In: E. O’Sullivan, V. Busch-Geertsema, D. Quilgars 
and N. Pleace,(eds.) Homelessness Research in Europe, Brussels: FEANTSA, стр. 68. Достапно на: https://www.york.ac.uk/
media/chp/documents/2010/Homeless%20Research%20in%20Europe.pdf [25.06.2015].

122 UNDP: Income Gini coefficient. Достапно на: http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient [25.06.2015].

123 ISTAT: Income and living conditions, Year 2013, October 2014, [e-publication]. Достапно на: http://www.istat.it/en/
archive/137530 [25.06.2015].

124 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 25-28.

125 FEANTSA: Country Fiches, Italy. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?article853&lang=en  [25.06.2015].

се ве ро и сточ ни от дел (0,27 про цен ти), цен-
трал ни от дел (0,2 про цен ти), остро ви те (0,21 
про цен ти) и ју гот со нај ма ла стап ка од 0,1 
про цент од сво е то на се ле ние126. По го ле ма 
е стап ка та на без дом ниш тво во по го ле ми те 
гра до ви, ка ко Ми ла но и Рим. Истра жу ва ње-
то од 2011 го ди на е прв обид за си сте мат ско 
ме ре ње на без дом ниш тво то во Ита ли ја и во 
таа смис ла не е мож но да се де те кти ра ат 
трен до ви и дви же ња, иа ко не кои сту дии ја 
сме сту ва ат Ита ли ја ме ѓу зем ји те со по раст 
на стап ка та на без дом ниш тво во пер и о дот 
2007-2012 го ди на127.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Гу бе ње то на ста бил но то ра бот но ме сто, 

раз де лу ва ње то од парт не рот и / или де ца-
та, ка ко и здрав стве ни те проб ле ми се нај-
го ле ми те фа кто ри што при до не су ва ат кон 
без дом ниш тво во Ита ли ја. Спо ред спро ве-
де но то истра жу ва ње во 158 оп шти ни, 61,9 
про цен ти од без дом ни ци те ја за гу би ле ра бо-
та та, 59,5 про цен ти се раз де ли ле од сво и те 
парт не ри и / или де ца и 16,2 про цен ти би ле 
во те шка здрав стве на со стој ба. До пол ни тел-
но, по ве ќе то од без дом ни ци те би ле „жр тва“ 
на два или по ве ќе од на ве де ни те фа кто ри. 
Око лу ед на тре ти на иску си ле са мо ед на со-
стој ба што нај че сто ѝ прет хо де ла на без дом-
ниш тво то, и тоа: 16,9 про цен ти ја за гу би ле 
ра бо та та, 14,3 про цен ти се раз де ли ле и 2,2 
про цен ти би ле  во ло ша здрав стве на со стој-
ба. Тоа по твр ду ва де ка без дом ниш тво то го 
пре диз ви ку ва ат ком би на ци ја од фа кто ри. 
Во про сек, ли ца та би ле без дом ни 2,5 го ди-
ни. Пред да за пад нат во без дом ниш тво, две 
тре ти ни (63,9 про цен ти) има ле свој дом, 15,8 

про цен ти жи ве е ле со при ја те ли и / или род-
ни ни до де ка 13,2 про цен ти би ле во ин сти ту-
ции, каз не ни до мо ви или цен три за гри жа128.

Гу бе ње то на ста бил но то вра бо ту ва ње зна-
чи и не до стиг од при ход, па та ка 18 про цен-
ти од без дом ни ци те не ма ле ни ка ков из вор 
на фи нан сии, де вет про цен ти при ма ле пен-
зи ја, де вет про цен ти при ма ле на до мест од 
јав ни те ин сти ту ции, 27 про цен ти до би ва ле 
фи нан сии од сво и те род ни ни или при ја те ли 
и 37 про цен ти при ма ле до на ции од ху ма ни-
тар ни и гра ѓан ски ор га ни за ции. Око лу ед на 
тре ти на (28 про цен ти) од си те без дом ни ци 
би ле вра бо те ни. 58 про цен ти има ле са мо 
еден из вор на фи нан сии, до де ка 25 про цен-
ти има ле два или по ве ќе при хо ди.

Зго ле му ва ње то на без дом ниш тво то е са мо 
еден од ефе кти те на про дол же на та фи нан-
си ска кри за во Европ ска та уни ја и во Ита-
ли ја. Стап ка та на не вра бо те ност во Ита ли ја 
кон ти ну и ра но се зго ле му ва од 2007 го ди на 
(6,1 про цен ти) ко га би ла на нај ни ско ни во 
сле де на во пер и о дот 2005 го ди на - 2014 го-
ди на и стаг ни ра ла ме ѓу 2010 го ди на и 2011 
го ди на. Во 2012 го ди на из не су ва ла 10,7 про-
цен ти, до де ка во 2013 го ди на по рас на ла на 
12,1 про цен ти, со тен ден ци ја на благ по раст 
и во 2014 го ди на кон 12,7 про цен ти129. Исто-
вре ме но, и стап ка та на не вра бо те ност ме ѓу 
мла ди те на во зраст 15-24 го ди ни кон ти ну и-
ра но се зго ле му ва, од 20,4 про цен ти во 2007 
го ди на до 35,3 про цен ти во 2012 го ди на, 40 
про цен ти во 2013 го ди на, од нос но 42,7 про-
цен ти во 2014 го ди на130. 

Про ме не та та еко ном ска со стој ба на на-
ци о нал но ни во до ве де до зго ле му ва ње на 
тро шо ци те за жи вот и за до му ва ње, ка ко и 

126 ISTAT (2013) The Homeless. [on-line]. October 2012. Достапно на: http://www.istat.it/en/files/2013/06/Homeless.
pdf?title=The+homeless+-+10+Jun+2013+-+Full+text.pdf [25.06.2015].

127 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 15.

128 ISTAT (2013) The Homeless. [on-line]. October 2012. Достапно на: http://www.istat.it/en/files/2013/06/Homeless.
pdf?title=The+homeless+-+10+Jun+2013+-+Full+text.pdf [25.06.2015].

129 ISTAT: Unemployment rate. Достапно на: http://www.istat.it/en/labour [26.06.2015].

130 ISTAT: Unemployment rate aged 15-24. Достапно на: http://www.istat.it/en/labour [26.06.2015].
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опа ѓа ње на еко ном ска та моќ на гра ѓа ни те. 
Во 2012 го ди на, спо ред Из ве шта јот за со-
ци јал на ко хе зи ја  на ИСТАТ (ISTAT) има ло 
32.123 про те ру ва ња по ра ди дол го ви за из-
нај му ва ње, 120.903 ба ра ња за про те ру ва ње 
и 27.695 из вр ше ни про те ру ва ња131. Ова осо-
бе но е вид ли во ме ѓу ка те го ри и те што „тра ди-
ци о нал но“ се сме таа за гру пи во ри зик, ка ко 
пен зи о не ри те и по ја ва на но ва ка те го ри ја на 
„си ро маш ни ра бот ни се мејс тва“. 

Исто вре ме но, Ита ли ја е ме ѓу три те зем ји 
во Европ ска та уни ја со нај го ле ма стап ка на 
ими гра ци ја (350.800 ли ца во 2012 го ди на), 
по Гер ма ни ја (592.200) и Ве ли ка Бри та ни ја 
(498.000). Нај го лем дел од ими гран ти те се 
од Ро ма ни ја (21,7 про цен ти), Ал ба ни ја (10 
про цен ти), Ма ро ко (9,4 про цен ти), Ки на (4,9 
про цен ти) и Укра и на (4,4 про цен ти)133. Во 
2014 го ди на, Ита ли ја е, исто та ка, тре та зем-
ја спо ред бро јот на ба ра ња за азил (65.000 
ап ли ка ции) и спо ре де но со 2013 го ди на за-
бе ле жан е по раст од 143 про цен ти. Во 2014 
го ди на 2.000 ли ца до би ле ази лант ски ста тус 
во Ита ли ја, што ја ран ги ра на тре то ме сто по 
Гер ма ни ја и Швед ска по бро јот на по зи тив-
ни од лу ки за азил133. Че сто и на ли ца та што 
не до би ва ат ази лант ски ста тус и на дру-
ги не ре ги стри ра ни бе гал ци им се за ка ну ва 
на без дом ниш тво, ка ко и на ли ца та што се 

при фа те ни ка ко бе гал ци, но че ка ат од лу ка 
за азил134 или на се зон ски те ра бот ни ци што 
че сто жи ве ат во ша то ри и со не до стиг од ос-
нов ни са ни тет ски ус ло ви135.

Ва кви от еко ном ски и со ци ја лен кон текст 
се оче ку ва да има вли ја ние врз зго ле му ва ње 
на стап ка та на без дом ниш тво во Ита ли ја и 
по ја ва та на но ви „без дом ни ци“, ка ко: мла-
ди те ими гран ти што ба ра ат ра бо та, ба ра те-
ли те на азил, се зон ски те ра бот ни ци, што го 
за бе ле жу ва ат не кои сту дии136 до стап ка од 
50.000 до 60.000 без дом ни ци137.

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ

Во зраст на без дом ни ци те
Про сеч на та ста рост на без дом ни ци те е 

42,2 го ди ни. Око лу ед на тре ти на од без-
дом ни ци те (32,8 про цен ти) се на во зраст до 
34 го ди ни, 25,1 про цен ти се на во зраст ме-
ѓу 35 и 44 го ди ни, 22 про цен ти се ме ѓу 45 
и 54 го ди ни, 14,8 про цен ти се ме ѓу 55 и 64 
го ди ни, до де ка 5,3 про цен ти се по во зрас ни 
од 64 го ди ни. Стран ци те што се без дом ни ци 
се пом ла ди од Ита ли јан ци те (36,9 нас про ти 
49,9 го ди ни) при што 46,5 про цен ти се на во-
зраст до 35 го ди ни, нас про ти 10,4 про цен ти 
од Ита ли јан ци те. Сли чен е со од но сот и на 
тие на во зраст ме ѓу 35 и 44 го ди ни, и тоа, 

131 FEANTSA: Country Fiches, Italy. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?article853&lang=en  [25.06.2015].

132 Eurostat: Migration and migrant population statistics, May 2014. Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/statis-
ticsexplained/images/b/be/Main_countries_of_citizenship_and_birth_of_the_foreign_foreignborn_population%2C_1_
January_2013_%281%29_%28in_absolute_numbers_and_as_a_percentage_of_the_total_foreign_foreign-born_popula-
tion%29_YB14_II.png [25.06.2015].

133 Eurostat: Asylum statistics, May 2015. Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Asylum_statistics [25.06.2015].

134 Edgar, B., Doherty, J. and Meert, H. (2004) Immigration and Homelessness in Europe (Bristol: Policy Press).

135 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, 
стр. 28.

136 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe; 
Girardi, L., Nicoletto, P. and Stoffie, V. (2012) Social exclusion of homeless people in Italy. Достапно на: http://netaware.
ue.katowice.pl/wp-content/uploads/2012/05/Social-exclusion-of-homeless-people-in-Italy.pdf [25.06.2015].

137 FEANTSA: Flash Newsletter, April 2011. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique41&lang=en 
[25.06.2015].

27,7 про цен ти ме ѓу стран ци те и 22 про цен ти 
ме ѓу Ита ли јан ци те. Ита ли јан ци те се по че сто 
за ста пе ни во во зрас на та ка те го ри ја 45-54 го-
ди ни, и тоа, 17,4 про цен ти се стран ци и 30,3 
про цен ти се Ита ли јан ци, ка ко и ка те го ри ја-
та 55-64 го ди ни ка де што се дум про цен ти 
се стран ци и 26,5 про цен ти се Ита ли јан ци. 
Не ма стран ци по во зрас ни од 65 го ди ни што 
се без дом ни ци, нас про ти 10,9 про цен ти од 
Ита ли јан ци те138.

Стран ци те што се без дом ни ци се во про-
сек пом ла ди од Ита ли јан ци те и се по ви со ко 
обра зо ва ни. 43,1 про цен ти има ат за вр ше но 
ба рем сред но обра зо ва ние, нас про ти 23,1 
про цен ти од Ита ли јан ци те. До пол ни тел но, 
6,1 про цен ти од стран ци те се не пис ме ни, а 
нај го лем дел од Ита ли јан ци те има ат ни ско 
сред но обра зо ва ние (51,5 про цен ти од Ита-
ли јан ци те, нас про ти 32,3 про цен ти од стран-
ци те). 13,4 про цен ти стран ци и 19,3 про цен ти 
Ита ли јан ци што се без дом ни ци има ат за вр-
ше но са мо ос нов но обра зо ва ние139.

Вре ме тра е ње на без дом ниш тво то
Раз ли ка та во го ди ни ука жу ва и на тоа де ка 

без дом ниш тво то трае по дол го ме ѓу Ита ли-
јан ци те. Око лу по ло ви на од стран ци те (49,7 
про цен ти) би ле без дом ни ци по мал ку од шест 
ме се ци, нас про ти ед на тре ти на (32,1 про-
цен ти) од Ита ли јан ци те. 17,1 про цен ти од 
стран ци те и 15,5 про цен ти од Ита ли јан ци те 
би ле без дом ни ци до ед на го ди на. Сли чен е 
нив ни от со од нос на искус тво на без дом ниш-
тво ме ѓу ед на и две го ди ни (14,7 про цен ти 
стран ци и 14,9 про цен ти Ита ли јан ци) до де ка 
9,2 про цен ти стран ци и 13,6 про цен ти Ита-
ли јан ци би ле без дом ни ци во пер и од од две 
до че ти ри го ди ни и 9,3 про цен ти стран ци 

нас про ти 24 про цен ти Ита ли јан ци би ле без-
дом ни ци нај мал ку че ти ри го ди ни. Во про сек, 
без дом ниш тво то трае 2,5 го ди ни, и про сеч-
но то вре ме тра е ње е по го ле мо ме ѓу Ита ли јан-
ци те (3,9 го ди ни) откол ку ме ѓу стран ци те (1,6 
го ди ни)140.

Ро дот и без дом ниш тво то
Нај го лем дел од без дом ни ци те се ма жи, и 

тоа 86,9 про цен ти, до де ка 13,1 про цен ти се 
же ни. До пол ни тел но, 57,9 про цен ти од ма-
жи те се пом ла ди од 45 го ди ни, две тре ти ни 
има ат за вр ше но са мо ни ско сред но обра-
зо ва ние и 72,9 про цен ти жи ве е ле са ми141. 
Же ни те има ле слич ни ка ра кте ри сти ки ка ко 
и ма жи те што се без дом ни ци и по го лем дел 
има ат ни ско сред но обра зо ва ние. Ме ѓу же-
ни те, по го лем е бро јот на без дом ни ци што 
се стран ци (56,7 про цен ти) нас про ти Ита-
ли јан ки те (43,3 про цен ти). Нај че сто же ни те 
по тек ну ва ле од Ро ма ни ја (36,6 про цен ти) 
или Укра и на, Бу га ри ја и од Пол ска (кои за-
ед но прет ста ву ва ат 19,6 про цен ти). Же ни те 
по че сто од ма жи те жи ве е ле со парт нер или 
де ца (31,4 про цен ти) и по го лем дел од нив 
ко ри сте ле шел тер-цен три (75,4 про цен ти), 
но во ре чи си ист про цент учес тву ва ле во на-
силс тво (11,4 про цен ти же ни и 15,1 про цен ти 
ма жи). Ка ко нај че сти фа кто ри за без дом ниш-
тво ме ѓу же ни те се на ве ду ва ат: од во ју ва ње то 
од парт не рот и / или де ца та (70,2 про цен-
ти), гу бе ње то на ста бил но то вра бо ту ва ње 
(55 про цен ти), 25,6 про цен ти би ле во ло ша 
здрав стве на со стој ба, до де ка 26,7 про цен ти 
исто вре ме но ја за гу би ле ра бо та та и се раз-
де ли ле од се мејс тво то142. По го лем дел од 
же ни те што се без дом ни ци не се вра бо те ни 
(74,7 про цен ти). 

138 ISTAT (2013) The Homeless. [on-line]. October 2012. Достапно на: http://www.istat.it/en/files/2013/06/Homeless.
pdf?title=The+homeless+-+10+Jun+2013+-+Full+text.pdf [25.06.2015].

139 Ibid. стр. 4.

140 Ibid. стр. 4.

141 Ibid. стр. 2.

142 Ibid. стр. 11.
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Без дом ниш тво то и ет нич ка та 
стру кту ра 
Нај го лем дел од без дом ни ци те во Ита-

ли ја се стран ци, и тоа 59,4 про цен ти. Ме ѓу 
нив, 87,6 про цен ти се ма жи и 12,4 про цен ти 
се же ни. Сли чен ро дов со од нос има и ме ѓу 
без дом ни те Ита ли јан ци (86,2 про цен ти се 
ма жи и 13,8 про цен ти се же ни). Нај го лем дел 
од стран ци те по тек ну ва ат од Ро ма ни ја (11,5 
про цен ти), Ма ро ко (9,1 про цен ти) и од Ту нис 
(5,7 про цен ти)143. 

Стру кту ра на до ма ќинс тво
Нај го лем дел од без дом ни ци те се сам ци 

(74,5 про цен ти). Дел жи ве ат со свои род ни ни 
или при ја те ли (17,1 про цен ти), до де ка са мо 
8,4 про цен ти жи ве ат со сво и те парт не ри и / 
или де ца. Ита ли јан ци те што се без дом ни ци 
по че сто од стран ци те жи ве ат са ми (78,3 про-
цен ти нас про ти 71,9 про цен ти) и по ре тко со 
при ја те ли (12,1 про цен ти, нас про ти 20,5 про-
цен ти) и со парт не рот / де ца та (0 про цен ти, 
нас про ти 7,6 про цен ти). Без дом ни ци те нај че-
сто има ат кон такт со сво ја та фа ми ли ја, иа ко 
24,3 про цен ти са мо се слуш на ле со нив и 46 
про цен ти се гле да ат, до де ка 29,7 про цен ти 
не ма ат ни ка ков кон такт. Стран ци те што се 
без дом ни ци по че сто од Ита ли јан ци те се во 
кон такт со фа ми ли ја та (78,3 про цен ти, нас-
про ти 58,6 про цен ти).

Пред да ста нат без дом ни ци, 63,9 про цен ти 
од стран ци те и 73,2 про цен ти од Ита ли јан ци-
те жи ве е ле во сво јот дом. Не кои од без дом-
ни ци те го про ме ни ле и ме сто то на жи ве е ње. 
58 про цен ти од Ита ли јан ци те би ле без дом-
ни ци во дру га оп шти на, а не во таа ка де што 
прет ход но има ле дом и 43,8 про цен ти се 
пре се ли ле во по го ле ми гра до ви, ка ко на при-
мер, осум про цен ти во Ми ла но и 10 про цен ти 
во Рим. Ме ѓу стран ци те, 20 про цен ти би ле 

без дом ни ци пред да при стиг нат во Ита ли-
ја144. До пол ни тел но, 35 про цен ти од без дом-
ни ци те има ле одре де на ин ва лид ност и / или 
за вис ност од дро га / ал ко хол, а 39 про цен ти 
не ма ат ни ту ин ва лид ност ни ту за вис ност.

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Ита ли ја се сме та за зем ја во ко ја си сте мот 

за од го вор кон без дом ниш тво то не е ба зи-
ран на јас но пред ви де ни стра те ги ски це ли 
и опе ра тив ни по стиг ну ва ња, кои тре ба да 
ја на ма лат стап ка та на без дом ниш тво. За-
тоа и неј зи на та по ли ти ка е по ве ќе ори ен ти-
ра на кон „ме на џи ра ње“ на без дом ниш тво то 
откол ку кон не го во иско ре ну ва ње во еден 
по долг вре мен ски пер и од. До пол ни тел но, 
не до сти га ат и ме ха низ ми за сле де ње на 
на пре до кот во бор ба та про тив без дом ниш-
тво то145. Се пак, ова не зна чи де ка вос по ста-
ве ни от си стем е не е фи ка сен или не до вол но 
ка дров ски еки пи ран. Иа ко по сто јат ре ги о-
нал ни раз ли ки и не кои оп шти ни по ус пеш но 
се со о чу ва ат со без дом ниш тво то, по сто јат 
раз но вид ни ус лу ги што ги ну дат мно гу број ни 
при ват ни и јав ни ор га ни за ции146. 

Пре циз но опре де лу ва ње на фе но ме нот 
без дом ниш тво во Ита ли ја се слу чу ва со За-
ко нот за ин те гри ра на рам ка на ин тер вен ции 
и на со ци јал ни ус лу ги од 2000 го ди на ка де 
што во чле нот 28 се збо ру ва за „ит ни мер ки 
за си ту а ции на ек стрем на си ро ма шти ја“. Со-
од вет но, На ци о нал ни от фонд за со ци јал на 
по ли ти ка бил зго ле мен за 20 ми ли јар ди евра 
во 2001 го ди на и во 2002 го ди на со цел да 
се за си лат ус лу ги те за ли ца та што жи ве ат 
во ек стрем на си ро ма шти ја и без дом ниш тво. 
То гаш за прв пат се збо ру ва и за при фат ни 
цен три и ус лу ги, со ци јал ни и здрав стве ни ин-
тер вен ции, под др шка и ус лу ги за со ци јал на 
ре ха би ли та ци ја на без дом ни ци те. Во 2001 

 143 Ibid. стр. 2.

144  ISTAT (2013) The Homeless. [on-line]. October 2012. Достапно на: http://www.istat.it/en/files/2013/06/Homeless. 
pdf?title=The+homeless+-+10+Jun+2013+-+Full+text.pdf [25.06.2015].

145  FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 45.

146 Ibid.

го ди на со устав ни из ме ни, за ко но дав на та 
од го вор ност за со ци јал на та по ли ти ка е де-
цен тра ли зи ра на на ре ги о нал но ни во со што 
спро ве ду ва ње то на ре фор ма та на си сте мот 
на со ци јал на за шти та ини ци ра на во 2000 го-
ди на е пре фр ле на на ре ги о нал но и на ло кал-
но ни во. Со ци јал ни те рас хо ди на оп шти ни те 
по жи тел се раз ли ку ва ат ме ѓу ре ги о ни, отс-
ли ку вај ќи ги очиг лед ни те ре ги о нал ни раз ли-
ки во ус пе хот на по ли ти ка та за без дом ниш-
тво, од Ка ла бри ја, ко ја има око лу 20 евра по 
жи тел, до 150 евра во Еми ли ја Ро ма на147.

Во Ита ли ја пр во то на ци о нал но истра жу ва-
ње за без дом ниш тво би ло из вр ше но во 2011 
го ди на од стра на на На ци о нал ни от ин сти тут 
за ста ти сти ка (Istat) во со ра бо тка со Ми ни-
стерс тво то за труд и за со ци јал на по ли ти ка 
на Ита ли ја, Асо ци ја ци ја та на без дом ни ли ца 
(fio.PSD) и ита ли јан ска та ор га ни за ци ја „Ка-
ри тас“. Истра жу ва ње то би ло фи нан си ра но 
од Вла да та и „Ка ри тас“ и прет ста ву ва ва жен 
по зи ти вен че кор кон раз би ра ње на ни во то и 
при ро да та на без дом ниш тво во Ита ли ја148. 
Истра жу ва ње то овоз мо жи при би ра ње и об-
ја ву ва ње по да то ци, кои спе ци фич но се од не-
су ва ат на без дом ни ци те, осо бе но што ва кви-
те ин фор ма ции не се до стап ни во по пи сот на 
на се ле ние и на до ма ќинс тва. Тоа вклу чи 158 
по го ле ми оп шти ни во Ита ли ја и се фо ку си-
ра ше на пер и о дот но ем ври-де кем ври 2011 
го ди на. По кри два сег мен та на без дом ни ци: 
ли ца та што во на ве де ни от пер и од ги ко ри-
стат на род ни те куј ни / кан ти ни те и шел тер-
цен три те. По да то ци те ну дат се гре га ци ја по 
ре ги о ни, со цио-де мо граф ски по да то ци на 
без дом ни ци те, ти по ви ус лу ги и фи нан си ра-
ње. Со ог лед на фа ктот што ова истра жу ва ње 
е прв обид за си сте мат ско ре ги стри ра ње на 
без дом ниш тво то во Ита ли ја не е мож но да се 
утвр дат трен до ви и дви же ња. Важ но е да се 

спо ме не де ка истра жу ва ње то иск лу чу ва не-
кол ку ка те го рии без дом ни ци, и тоа: тие што 
не ги ко ри стат ус лу ги те, ма ло лет ни те ли ца, 
ли ца та што жи ве ат во ус ло ви на мно гуч ле на 
за ед ни ца или кај при ја те ли / род ни ни, и ли ца 
што иле гал но жи ве ат во оку пи ра ни жи ве а ли-
шта (скво ти ра ње) или во кам по ви.

Си сте мот на со ци јал на за шти та има и свои 
кри ти ки. Во Ита ли ја, по крај при мар но то ни-
во на со ци јал на за шти та, не е до не се на ни ту 
ед на дру га стра те ги ја на на ци о нал но или на 
ре ги о нал но ни во, ко ја се од не су ва на без-
дом ниш тво. Исто та ка, не ма за га ран ти ра на 
ми ни мал на та пла та или пра во на до му ва ње, 
ни ту, пак, има вла ди ни мер ки за до му ва ње 
што ги за до во лу ва ат по стој ни те по тре би. Не 
по стои стра те ги ски при стап во де фи ни ра ње 
на ло кал ни те ус лу ги и не ма до вол на вклу че-
ност на јав на та ад ми ни стра ци ја во стру кту-
ри ра ње то и во упра ву ва ње то на ло кал ни те 
мре жи на ус лу ги. От та му и го ле ми от број 
при ват ни ор га ни за ции што јав но или при-
ват но фи нан си ра ни ја за ме ну ва ат уло га та на 
јав ни те ин сти ту ции149 .

РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА 
без ДОм НИш твО тО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Но ви те на по ри на цен трал на та вла да се 
од не су ва ат на соз да ва ње стра те ги ја за со о-
чу ва ње со без дом ниш тво то, ка ко и про мо ци-
ја на по ли ти ка за до му ва ње. Глав ни вла ди ни 
акте ри во овој про цес се: Ми ни стерс тво то за 
труд и за со ци јал на по ли ти ка, Ми ни стерс тво-
то за те ри то ри јал на ко хе зи ја и Ми ни стерс-
тво то за ин фра стру кту ра и за транс порт 
(од дел за по ли ти ка за до му ва ње). ми ни-
стерс тво то за труд и за со ци јал на по ли ти ка 
ра бо ти на: де фи ни ра ње на со ки за со о чу ва-
ње со без дом ниш тво то на ло кал но ни во ка ко 
прв по ли тич ки и тех нич ки обид за де фи ни-

147 Girardi, L., Nicoletto, P. and Stoffie, V. (2012) Social exclusion of homeless people in Italy. Достапно на: http://netaware.
ue.katowice.pl/wp-content/uploads/2012/05/Social-exclusion-of-homeless-people-in-Italy.pdf [25.06.2015].

148 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness, стр. 35.
149 Pezzana, P. (2012) “Control and Contain: a “Hidden Strategy” where a Common Strategy is Lacking: Perspectives from 
Italy”, European Journal of Homelessness, Vol. 6, No. 1, August 2012, стр. 130-131. 
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ра ње кри те ри у ми и стан дар ди на ква ли тет за 
да ва те ли те на ус лу ги; Про гра ма та за ми ни-
мум пла та (SIA) на со че на кон ли ца та со ни ски 
при ма ња; про дол жу ва ње на истра жу ва ње то 
за без дом ниш тво ка ко две го диш на сту ди ја; и 
опе ра тив на та про гра ма за „Со ци јал на вклу-
че ност“ во на со ка на при ме на на при ста пот 
„Пр во дом“ во со о чу ва ње со без дом ниш тво-
то. Исто вре ме но, ми ни стерс тво то за те ри-
то ри јал на ко хе зи ја ра бо ти на ин те гри ра на 
по ли ти ка за без дом ниш тво, вклу чу вај ќи: до-
му ва ње, ре у по тре ба на нед ви жен имот и раз-
ви ва ње ино ва тив ни при ста пи во до му ва ње 
во со ра бо тка со ло кал ни акте ри. ми ни стерс-
тво то за ин фра стру кту ра и за транс порт, 
пак, е фо ку сирaно на но ви на со ки за уна пре-
ду ва ње на гра де ње то и за ле сен при стап кон 
јав но то (со ци јал но) до му ва ње, ка ко: пре вен-
ци ја на про те ру ва ње, со ци јал на под др шка и 
про гра ми ба зи ра ни на за ед ни ца та150.

Ита ли јан ска та фе де ра ци ја та за без дом-
ниш тво (fio.PSD) е мре жа на по ве ќе од 80 
ор га ни за ции што опс лу жу ва ат око лу 70 про-
цен ти од вкуп ни те ко рис ни ци на ус лу ги те за 
без дом ни ци151. Таа е ко ор ди на тор на про це-
сот на де фи ни ра ње кри те ри у ми и стан дар ди 
на ква ли тет за да ва те ли те на ус лу ги, истра-
жу вач ка та сту ди ја за оп се гот и за ви до ви те 
на без дом ниш тво во Ита ли ја, ка ко и опе ра-
тив на та про гра ма за „Пр во дом“.

Во 158 оп шти ни во кои се спро ве де истра-
жу ва ње то би ле обе ле жа ни 727 ор га ни за ции 
што во 2010 го ди на да ва ле ус лу ги за без дом-
ни ци. Тие дејс тву ва ле во 1.187 ло ка ции со 
вкуп но 3.125 ви до ви ус лу ги или, во про сек, 
по 2,6 ус лу ги на се ко ја ло ка ци ја. 

Нај го лем дел од при ват ни те да ва те ли на 
ус лу ги за без дом ни ци се гра ѓан ски здру-

же ни ја на цр ква та (46,4 про цен ти), до де ка 
нај го лем дел од тие што има ат јав но фи-
нан си ра ње за ус лу ги кон без дом ни ци се 
здру же ни ја (38,7 про цен ти) и ко о пе ра ти ви 
(16,2 про цен ти). Ус лу ги те на со ци јал ни от се-
кре та ри јат и на  јав ни те ор га ни за ции има ат 
мал дел во вкуп ни от про цент на ус лу ги (21,1 
про цент, од нос но 17,1 про цен ти), но опс лу-
жу ва ат зна чај но по го лем про цент без дом ни-
ци (30,3 про цен ти, од нос но 36 про цен ти) и во 
таа смис ла има ат по го ле ма ефи кас ност од 
тие на при ват ни те ор га ни за ции (24,5 про цен-
ти, од нос но 25,7 про цен ти, кои опс лу жу ва ат 
25,1 про цен ти, од нос но 11,3 про цен ти од 
без дом на та по пу ла ци ја)152.

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

Глав но, мо же да се иден ти фи ку ва ат че ти-
ри ви до ви ло кал на по ли ти ка за над ми ну ва ње 
на со ци јал на та мар ги на ли за ци ја и ек стрем на 
си ро ма шти ја, и тоа: (1) си стем ски ак ции; (2) 
ак ции за со ци јал но вклу чу ва ње; (3) ин тер вен-
ции на со че ни кон за си лу ва ње на за ед нич ко-
то жи ве е ње и за си лу ва ње на за ед ни ци те; и 
(4) ин тер вен ции на ре ги о нал на та власт153.

Со ци јал ни те пла но ви на оп шти ни те и на 
ре ги о ни те се при мер за си стем ски ак ции, 
кои, глав но, се на со че ни кон де фи ни ра ње 
на актив но сти те за ит но со о чу ва ње. Ту ка 
спа ѓа ат и та ка на ре че ни те Мо ни то ри на си-
ро ма шти ја, кои се вос по ста ве ни пре ку со ра-
бо тка та на ре ги о ни те и на оп шти ни те со во-
лон тер ски ор га ни за ции или со ор га ни за ции 
од тре ти от се ктор и овоз мо жу ва ат соз да ва ње 
„ур ба ни ма пи“ на ди стри бу ци ја на ек стрем-
на та си ро ма шти ја на да де на те ри то ри ја. Во 
не кои оп шти ни би ле те сти ра ни и та ка на ре-

150 FEANTSA: Country Fiches, Italy. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?article853&lang=en  [25.06.2015].

151 Pezzana, P. (2012) “Control and Contain: a “Hidden Strategy” where a Common Strategy is Lacking: Perspectives from 
Italy”, European Journal of Homelessness, Vol. 6, No. 1, August 2012, стр. 131. 

152 ISTAT: Services to homeless people Year 2010, November 2011. Достапно на: http://www.istat.it/en/files/2011/11/
EN_Homeless.pdf?title=Services+to+homeless+people+-+21+Nov+2011+-+Full+text.pdf [25.06.2015]

153 Girardi, L., Nicoletto, P. and Stoffie, V. (2012) Social exclusion of homeless people in Italy. Достапно на: http://netaware.
ue.katowice.pl/wp-content/uploads/2012/05/Social-exclusion-of-homeless-people-in-Italy.pdf [25.06.2015].

че ни Ре ги стри на крш ли вост, кои овоз мо жу-
ва ат сле де ње на по ста ри те ли ца во смис ла 
на оса ме ност и на еко ном ска си ро ма шти ја. 
Овие ала тки се ва жен при до нес кон пре вен-
ци ја та на без дом но ста и овоз мо жу ва ат соз-
да ва ње ин те гри ра на мре жа на со ци јал на 
под др шка на ло кал но ни во. Дел од си стем-
ски те ала тки се и тре нин зи те за раз лич ни 
аген ции и ин сти ту ции, ло кал на та по ли ци ја и 
со ци јал ни те ра бот ни ци за усог ла су ва ње на 
нив ни те актив но сти и од го вор но сти.

Ин тер вен ци и те за со ци јал но вклу чу ва ње 
се од не су ва ат на: пре вен тив ни ак ции (ро ди-
тел ска под др шка, прав на еду ка ци ја, пре вен-
ци ја на за вис ност, кои се ну дат над вор и во 
за твор) и ин тер вен ции на по мош и на под др-
шка во тра у ма тич ни си ту а ции (про те ру ва ње 
од до мот, фи нан си ски дол го ви, дол го трај на 
под др шка и до му ва ње, мер ки во слу чај на 
гу бе ње на ра бот но то ме сто). По мо шта има 
одре де но вре ме тра е ње, но, се пак, овоз мо-
жу ва иден ти фи ку ва ње на сред но роч ни и на 
дол го роч ни ре ше ни ја за уна пре ду ва ње на 
со стој ба та. 

Ин тер вен ци и те на со че ни кон за си лу ва-
ње на за ед нич ко то жи ве е ње и на за си лу ва-
ње на за ед ни ци те овоз мо жу ва ат тран зит но 
сме сту ва ње, кое ги спо ју ва по тре ба та од 
ит но сме сту ва ње и до стап но ста на не за вис-
но до му ва ње. Не кои од ала тки те се: хо сте ли 
во кои ли ца та и фа ми ли и те ги спо де лу ва ат 
тро шо ци те за до му ва ње, сме сту ва ње на ли-
ца со преч ки во мен тал ни от раз вој ор га ни зи-
ра ни во со ра бо тка со од де ли те за мен тал но 
здрав је, ноќ ни шел тер-цен три, про ши ре ни 
актив но сти на мо бил ни ти мо ви за до ста ва 
на ќе би ња, вак ци на ци ја итн. Овие ала тки се 
осо бе но важ ни во зим ски от пер и од. Ак ци и те 
за за си лу ва ње на за ед ни ци те се од не су ва ат 
на со ра бо тка та ме ѓу тие што по долг пер и од 
по ми на ле во хо сте ли или дру ги цен три за 
гри жа и има ат мож но сти за не за вис но до му-
ва ње и се со о чу ва ат со те шко тии во на о ѓа ње 
фи нан си ски до стап но до му ва ње, со тре ти от 
се ктор што по сре ду ва во на о ѓа ње то до мо ви. 
Во одре де ни слу чаи се фор ми ра ат и фон до-
ви на га ран ции за де по зит или за ком пен за-
ци ја на ште та.

Ин тер вен ци и те на ре ги о нал на та власт се, 

глав но, на со че ни кон овоз мо жу ва ње „на-
род ни“ до мо ви за тоа што Ита ли ја има слаб 
си стем на јав но со ци јал но до му ва ње, до де-
ка це ни те на до му ва ње се ви со ки за по ве ќе 
ка те го рии гра ѓа ни со ни ски при хо ди. Во таа 
смис ла, јав но то до му ва ње не е на со че но са-
мо кон ли ца та што се во ек стрем на си ро ма-
шти ја и без дом ност ту ку и кон тие што има ат 
те шко тии во не за вис но то жи ве е ње. Не кол ку 
пи лот-про е кти се на со че ни кон ин те гри ра-
ње на по ли ти ка та за до му ва ње и кон со ци-
јал на та по ли ти ка, ком би ни рај ќи гра деж ни 
ин тер вен ции и со ци јал на под др шка, ка ко 
мож но ста укра де ни от имот на ма фи ја та да 
се ко ри сти за јав на и за со ци јал на ко рист. Во 
2007 го ди на кон фи ска ци ја та би ла про ши ре-
на и во де ла та про тив јав на та ад ми ни стра ци-
ја и 60 про цен ти од та кви от имот се со сто ел 
од нед ви жен имот (ка ко 3.000 ку ќи, апарт ма-
ни и зем ја). Та ка, оп шти ни те и не про фит ни те 
ор га ни за ции се об вр за ле кон упо тре ба на 
овој имот за со ци јал ни це ли.

Си сте мот на со о чу ва ње со без дом ниш тво-
то во Ита ли ја се ба зи ра на пет ка те го рии  ус-
лу ги, и тоа:

 Ус лу ги ка ко од го вор на ос нов ни те по-
тре би за хра на, об ле ка и за лич на хи ги е на. 
До пол ни тел но, се ор га ни зи ра ат и ед но крат-
ни еко ном ски до на ции, па рич на по мош во 
спо ра дич ни слу чаи и ме ди цин ски ус лу ги. 
По се бен фо кус се улич ни те ти мо ви -  мо бил-
ни еки пи што ги бе ле жат и кои кон та кти ра ат 
со ли ца та за кои по стои ри зик, без ог лед ка-
де жи ве ат. 

 Ус лу ги на со ци јал ни от се кре та ри јат што 
се на со че ни кон да ва ње ин фор ма ции и на со-
ки за ко ри сте ње то на ус лу ги те.

 Днев ни при ем ни цен три, ка ко цен три за 
днев на не га, стан бе ни за ед ни ци, об је кти за 
ре кре а ци ја.

 Ноќ ни шел тер-цен три, ка ко хо сте ли што 
прет ста ву ва ат 39 про цен ти од по ну де ни те 
ус лу ги, по тоа стан бе ни или по лу стан бе ни 
за ед ни ци (33 про цен ти) и до мо ви (28 про цен-
ти). Хо сте ли те се ко ри стат де сет па ти по ве ќе 
во спо ред ба со до му ва ње то и пет па ти по ве-
ќе од стан бе на та за ед ни ца.

 Ус лу ги за под др шка, кои оп фа ќа ат пси-
хо ло шка, еду ка тив на, ме ди цин ска и прав на 
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по мош за без дом ни ци те. 
Важ на кри ти ка на си сте мот на ус лу ги за 

без дом ни ци те е на со че но ста кон за до во-
лу ва ње на ос нов ни те по тре би, ка ко хра на, 
сме сту ва ње и лич на хи ги е на, до де ка са мо 
1,2 про цен та од ус лу ги те се на со че ни кон 
овоз мо жу ва ње вра бо ту ва ње и по ве ќе од 50 
про цен ти се ло ци ра ни во се ве рот на Ита ли-
ја. Овоз мо жу ва ње то при мар на гри жа е не-
оп ход но во со о чу ва ње со без дом ниш тво то, 
а над ми ну ва ње то на фа за та на не га е мож на 
са мо со ста бил но вра бо ту ва ње на овие ли-
ца154.

пРИ меР НА ДО бРА пРА ктИ кА:
„Уба ви на та се ко гаш по бе ду ва“ е ино ва-

ти вен про ект на fio.PSD и на Уни вер зи те тот 
во То ри но (Од дел за ан тро полoги ја), То ри но 
По ли тех ник (Од дел за ар хи те кту ра) и „Il Sa-
maritano“ –нев ла ди на ор га ни за ци ја од Ве ро-
на на со чен кон об но ву ва ње на шел тер-цен-
три те и на днев ни те цен три за без дом ни ци и 
до пол ну вај ќи ги со про стор за тре нинг, биб-
ли о те ка, со ба за игри и за за ба ва. Иде ја та на 
про е ктот е де ка „уба ва та“ ат мо сфе ра ги уте-
шу ва лу ѓе то и им да ва под др шка на па тот кон 
оса мо сто ју ва ње и до бро со стој ба (https://la-
bellezzavincesempre.wordpress.com/)155. 

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
Ди рект на та бор ба про тив си ро ма шти ја во 

Ита ли ја во 2012 го ди на се фи нан си ра ла со 
око лу 0,1 про цен ти од БДП и ги вклу чу ва и 
јав ни те тро шо ци за по ли ти ка та „Без дом ниш-
тво и иск лу чу ва ње во до му ва ње“, ко ја со око-
лу 400 ми ли о ни го диш но е мал дел од со ци-
јал ни от бу џет156.

154 FEANTSA: Flash Newsletter, April 2011. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique41&lang=en 
[25.06.2015].

155 FEANTSA: Country Fiches, Italy. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?article853&lang=en  [25.06.2015].

156 Pezzana, P. (2012) “Control and Contain: a “Hidden Strategy” where a Common Strategy is Lacking: Perspectives from 
Italy”, European Journal of Homelessness, Vol. 6, No. 1, August 2012, стр. 128. авсТрија
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Не кОл ку фА ктИ зА Ав СтРИ јА
Ав стри ја по кри ва те ри то ри ја од 83.879 

км2  и по пу ла ци ја од 8.507.786 жи те ли157. 
Прет ста ву ва фе де ра тив на пар ла мен тар-
на ре пуб ли ка. До маш ни от бру то-про из вод 
(БДП) во 2014 го ди на из не су вал 38.540 евра 
по жи тел158. Спо ред ет нич ка та стру кту ра, 
нај го лем дел од на се ле ни е то се Ав стриј ци, 
од нос но 87,5 про цен ти од вкуп но то на се ле-
ние, а 12,5 про цен ти се жи те ли со еми грант-
ско по тек ло159. Спо ред по пи сот на на се ле-
ни е то од 2011 го ди на, 939.987 жи те ли во 
Ав стри ја не ма ле др жав јанс тво, а нај го лем 
про цент од нив, ду ри 21,7 про цент се сме-
сте ни во глав ни от град, Ви е на160. Ав стри ја е 
де мо крат ска ре пуб ли ка што спро ве ду ва се-
оп фат на со ци јал на по ли ти ка што се ба зи ра 
врз ко ор ди ни ра ни со ци јал ни при до би вки 

и ус лу ги. Во спо ред ба со дру ги те европ ски 
зем ји, овие при до би вки и ус лу ги се ви со ко 
раз ви е ни и со го лем при до нес во ука жу ва-
ње то на ефе кти те од свет ска та еко ном ска и 
фи нан си ска кри за, ка ко и со ци јал ни те и еко-
ном ски пос ле ди ци за по пу ла ци ја та по го де на 
од нив. Ра стеч ки те тро шо ци на па за рот на 
труд и по ли ти ка та за бор ба со си ро ма шти-
ја та во ком би на ци ја со кон стант но ви со ки те 
при до не си за при до би вки се глав ни те дви-
га те ли во спро ве ду ва ње то на на ци о нал ни те 
стра те гии за на ма лу ва ње на си ро ма шти ја та и 
на мар ги на ли за ци ја та во зем ја та: про цен тот 
на гра ѓа ни на кои им се за ка ну ва си ро ма шти-
ја, кој е под про се кот во ЕУ, би бил по ве ќе 
од три па ти по ви сок во слу чај на отсус тво на 
со ци јал ни те бе не фи ции161.  Џи ни-ко е фи ци-
ен тот162 од 29,2 од 2013 го ди на ја сме сту ва 
Ав стри ја ме ѓу зем ји те во Европ ска та уни ја 
со ви со ко ни во на ед на квост во при хо дот на 
гра ѓа ни те.

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО 

Без дом ниш тво то е си ту а ци ја што мо же да 
би де со раз лич но вре ме тра е ње, со фре квент-
но пре ки ну ва ње и про дол жу ва ње (Brousse, 
2004). Раз ли ка та ме ѓу „по сто ја но“, „по втор-
ли во“ и „при вре ме но“ без дом ниш тво е одраз 
на по тре ба та да се раз бе ре ди на ми ка та и 
раз лич ни те ас пе кти на без дом ниш тво то. Во 
пос лед ни те го ди ни ква ли та тив ни те истра жу-

157Statistik Austria, Population Census. Достапно на: http://www.statistik.at/web_en/statistics/population/population_
censuses_register_based_census_register_based_labour_market_statistics/index.html [06.05.2015].

158 Eurostat, Real GDP per capita, growth rate and totals, Percentage change on previous year, EUR per inhabitant. 
Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 
[06.05.2015].

159 Statistik Austria, Overview population by country and origin (2014). Достапно на: http://www.statistik.at/web_en/sta-
tistics/population/population_change_by_demographic_characteristics/population_by_citizenship_and_country_of_birth/
index.html [06.05.2015].

160 Census 2011 Austria, Results of the resister-based Census. Достапно на: http://www.statistik.at/web_en/statistics/
population/population_censuses_register_based_census_register_based_labour_market_statistics/index.html [06.05.2015].

161 Federal  Ministry  of  Labour,  Social  Affairs  and  Consumer  Protection, Social protection in Austria (2014)

162 Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC). Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190n 06.05.2015].

ва ња на сто ју ва ат да ја раз бе рат при ро да та 
на па ти шта та што во дат кон без дом ниш тво, 
но и кои во дат кон не го во за вр шу ва ње (An-
derson and Tulloch, 2000; Edgar and Meert, 
2006; MacKemzie and Chamberlain 2003). 
Ед гар и дру ги (2004, стр.5) иден ти фи ку ва ле 
де ка не кои зем ји ка ко Ав стри ја, Гер ма ни ја и 
Лу ксем бург пра ват раз ли ка ме ѓу ли ца што се 
без дом ни ци во одре ден пер и од, ли ца што се 
под за ка на да ста нат без дом ни ци и ли ца што 
жи ве ат во не ху ма ни ус ло ви. 

Во Ав стри ја, при фа те ни се след ни ве ка-
те го рии за без дом ниш тво163: ли ца што спи-
јат на ули ца или се сме сте ни во ин сти ту ции; 
ли ца што се при вре ме но згри же ни кај при ја-
те ли или род ни ни; ли ца под за ка на од про-
те ру ва ње; за тво ре ни ци што на бр зо тре ба 
да из ле зат од за твор и не ма ат сме сту ва ње 
и ли ца што жи ве ат во дом што е не по го ден 
за жи ве е ње.  Во зем ја та не по стои за кон што 
го тре ти ра без дом ниш тво то на на ци о нал но 
ни во и без дом ниш тво то не се ме ри на на ци-
о нал но ни во164. Ав стри ја е ор га ни зи ра на во 
де вет фе де рал ни про вин ции и се ко ја од нив 
има од го вор ност во обез бе ду ва ње то ус лу ги 
за по мош на без дом ни ци те, ме ѓу тоа нај го лем 
дел од  нив се на о ѓа ат во глав ни от град, Ви е-
на, кој е де сти на ци ја и за го лем број гра ѓа ни 
што до а ѓа ат од ру рал ни те сре ди ни165. 

НИ вОА И Оп Сег НА без ДОм НИш твО 
- пО СтИг Ну вА ње СтА бИл НИ НИ вОА 
НА без ДОм НИш твО пРе ку
СО ОД вет НИ АктИв НИ меР кИ

Во На ци о нал ни от со ци ја лен из ве штај 
на Ав стри ја за 2014 го ди на, за сле де ње на 
трен дот на без дом ниш тво се упо тре бу ва тер-

ми нот „ре ги стри ра но без дом ниш тво“, ука-
жу вај ќи на број ка та на без дом ни ци што се 
ре ги стри ра ни ка ко ко рис ни ци на ус лу га та за 
аси сти ра но до му ва ње, при што не се зе ме-
ни пред вид ли ца та што жи ве ат на ули ца. Од 
2008-2012 го ди на за бе ле жан е тренд на благ 
по раст, а крај на та број ка на ре ги стри ра ни 
без дом ни ци е 15.084166. 

Прег лед на без дом ниш тво то спо ред со ци јал ни от 
из ве штај на Ав стри ја

Од 1994 го ди на, во Ав стри ја се спро ве-
де ни истра жу ва ња во след ни ве гра до ви и 
ре ги о ни Ви е на, Салц бург, Линз и Инс брук 
(Schoibl and Eitel, 1999)167.

Домување 2008 2009 2010 2011 2012
Пренаселеност
наповеќечлено
семејство

583 567 453 472 537

Високи
трошоциза
домување

/ / / 1.646 1.636

Несигурно
домување 294 292 273 234 210

Стреспоради
срединатана
домување

768 859 842 801 836

Регистрирано
бездомништво 11.399 12.309 12.266 13.624 15.084

Австрија
(1997)

Урбани
предели(1999)

Лицаштоспијатнаулица 2.000 1.750
Корисницинауслуги 21.000 12.500
Поддржанодомување 12.000 3.500
Повременодомување 7. 000
Емигранти
(земјинадвородЕУ) 7.000

Подзаканазапротерување
(вопериододеднагодина) 70.000

163 Edgar, B., Doherty,J. and Meert, H. (2003) Review of statistics on homelessness in Europe: European Federation of 
National Organisations Working with the Homeless. Стр.4-7

164 Edgar, B., Doherty,J. and Meert, H. (2003) Review of statistics on homelessness in Europe: European Federation of 
National Organisations Working with the Homeless. Стр.7-9

165 Zierer, B and  Langwiesner, M. (2013)   Sustainable ways of preventing homelessness. Стр.1

166 National Social report Austria 2014. (2015). Sozial Ministerium. 

167 Edgar, B., Doherty,J. and Meert, H. (2003) Review of statistics on homelessness in Europe: European Federation of 
National Organisations Working with the Homeless. Стр.13
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Во отсус тво на по да то ци на на ци о нал но 
ни во, по да то ци те на ло кал но ни во по ка жу ва-
ат де ка по стои тренд на по раст на без дом-
ниш тво то во по ве ќе гра до ви во Ав стри ја. Во 
из ве шта јот за со ци јал на за шти та на Ви е на, 
за бе ле жан е на го рен тренд на ко рис ни ци на 
ус лу ги те на ме не ти за без дом ни ци во пер и о-
дот од 2000 го ди на до 2009 го ди на. Во 2009 
го ди на вкуп но 7.526 ли ца ги ко ри сте ле ус лу-
ги те на ме не ти за без дом ни ци, во спо ред ба 
со 2008 го ди на ко га би ле ко ри сте ни од вкуп-
но 6.599 без дом ни ци. 

Го диш на та ан ке та за ус лу ги те што се ну-
дат во Салц бург во пер и од од 15 го ди ни, 
по ка жу ва ста би лен тренд на по раст на бро-
јот на без дом ни ци, при што во 2011 го ди на 
би ле иден ти фи ку ва ни 1.000 без дом ни ли ца 
во гра дот и во не го ва та око ли на. Да ва те ли те 
на ус лу ги за оваа цел на гру па спро ве ду ва ат 
ан ке та на го диш но ни во, ко ја се до ста ву ва 
до со ци јал ни те сер ви си во бол ни ци те, пра-
во суд ни те ор га ни, да ва те ли на ра бо та на 
ули ца, ин сти ту ции за со ци јал на за шти та за 
мла ди ли ца, пси хи ја тар ски од де ле ни ја и хо-
сте ли. При тоа се иден ти фи ку ва ни се след ни-
те про фи ли: гра ѓа ни сме сте ни во пси хи ја тар-
ски уста но ви и бол ни ци (28), гра ѓа ни што се 
во за твор, а не ма ат свој дом по из ле гу ва ње то 
од ин сти ту ци ја та (34), гра ѓа ни што спи јат на 
ули ца (54), гра ѓа ни сме сте ни во шел три (86), 
гра ѓа ни сме сте ни во хо сте ли (97), гра ѓа ни 
што ја ко ри стат ус лу га та за аси сти ра но до-
му ва ње (105), гра ѓа ни што жи ве ат во не со-
од вет ни ус ло ви (242) и гра ѓа ни сме сте ни кај 
род ни ни / при ја те ли (326). 

Во Ти рол, сер ви си те што ра бо тат со без-
дом ни ци при ја ву ва ат зна чи те лен по раст на 
бро јот на без дом ни ци во пос лед ни те пет го-
ди ни. При чи ни те се по вр зу ва ат со се гаш на та 
еко ном ска со стој ба, па за рот на труд и до-
му ва ње то, ка ко и про ме ни те во си сте мот за 
со ци јал на за шти та. Во спо ред ба со дру ги те  
про вин ции во Ав стри ја, гра ѓа ни те на Ти рол 
при ма ат пла та што е вед наш пред нај ни ска та 
во зем ја та. Ме ѓу дру го то, стан бе ни от па зар е 

со нај ви со ки це ни во спо ред ба со дру ги те 
про вин ции, ко га ста ну ва збор и за ку пу ва ње 
дом и за из нај му ва ње168. На гра ѓа ни те што 
жи ве ат во об ла сти со ви со ки це ни за до му-
ва ње и се и / или не вра бо те ни им се за ка ну ва 
нај го лем ри зик да се со о чат со дол го роч на 
си ро ма ши ја, осо бе но тие што не се вклу че ни 
во ше ма та за ми ни ма лен при ход. Во Ти рол 
има ло обид за спро ве ду ва ње на иста та ан ке-
та ка ко и во Салц бург, ме ѓу тоа да ва те ли те на 
ус лу ги од би ва ле да учес тву ва ат. 

Важ но е да се спо ме не де ка во Дол на Ав-
стри ја бро јот на ко рис ни ци на ус лу ги на ме-
не ти за без дом ни ли ца е со ста би лен тренд 
во пер и о дот од 2007 до 2010 го ди на. 

Во 2006 го ди на, во Инс бурк би ла спро ве-
де на ан ке та за ме ре ње на без дом ниш тво то, 
ка де што ме ѓу 113.392 жи те ли, иден ти фи ку-
ва ни се вкуп но 618 без дом ни ци, што зна чи 
де ка 0,55 про цен ти од вкуп но то на се ле ние е 
без дом но. Од нив 456 би ле во зрас ни ли ца со 
ав стри ско др жав јанс тво, при што 19 про цен-
ти би ле же ни.  Иден ти фи ку ва ни би ле и 34 
ма ло лет ни без дом ни ци, од кои 44 про цен ти 
би ле жен ски, ка ко и 70 во зрас ни ли ца со др-
жав јанс тво од дру ги зем ји на Европ ска уни ја, 
од кои 17% би ле же ни и 58 во зрас ни ли ца со 
др жав јанс тво над вор од Европ ска уни ја, од 
кои 21 про цент би ле же ни. 

Ситуацијана
живеење Вкупно % Мажи % Жени %

Сместеникај
пријатели 146 24% 115 23% 31 26%

Поддржано
домување 111 18% 68 13% 43 37%

Засолништаза
итнислучаи 200 32% 179 35% 21 18%

Пансиони 14 2% 13 3% 1 1%
Лицаштоспијат
наулица 121 29% 101 20% 20 17%

Затвореници 52 8% 51 10% 1 1%
Настационарно
лекувањево
болница

64 10% 41 8% 23 0%

Конаци
(одманастири) 17 3% 15 3% 2 2%

Вкупно 618 511 117

168 OGPP (Austrian Society for policy advice and policy development), (2012) Living in the City of Innsbruck   

Салц бург е град со 147.825 жи те ли, ка де 
што во сог лас ност со ЕТХОС, се иден ти фи-
ку ва ни 1.260 без дом ни ци (ЕТХОС 1-4), а 157 
ли ца што жи ве ат во су ро ви ус ло ви. Мо де лот 
„Пр во дом“ во Салц бург ги из де лу ва дол го-
роч но без дом ни те ли ца (по ве ќе од ед на го-
ди на на ули ца) и ли ца та со пси хо ло шки на ру-
шу ва ња и за вис но сти. 

 Во Дол на Ав стри ја во 2011 го ди на се иден-
ти фи ку ва ни след ни ве ус лу ги за без дом ни ци: 

 Пре вен ци ја од про те ру ва ње од до-
мо ви те: пет да ва те ли на ус лу ги, ко ри сте-
ни од стра на на 441 гра ѓа нин што ба ра ле 
инфoрма ции, 580 гра ѓа ни ко ри сте ле со ве ту-
ва ње, 201 гра ѓа нин до бил мен тор, а 848 слу-
чаи се за тво ре ни;

 Ус лу ги од шел три - 12 да ва те ли на ус лу-
ги, ко ри сте ни од стра на на 1.371 гра ѓа ни;

 Шел три за же ни - шест да ва те ли на ус лу-
ги со вкуп но 121 лег ло и со про сеч на иско ри-
сте ност од 72,14 про цен ти (31.447 но ќи). 

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО тО
Во Ав стри ја, 1,5 ми ли он гра ѓа ни (18 про-

цен ти) жи ве ат во ри зик од си ро ма шти ја или 
со ци јал на иск лу че ност, 411. 000 гра ѓа ни (пет 
про цен ти) стра да ат од се ри оз на си ро ма-
шти ја, а 1,7 ми ли он гра ѓа ни (20 про цен ти) се 
со о чу ва ат со тро шо ци за до му ва ње што из-
не су ва ат по ве ќе од 25 про цен ти од вкуп ни от 
при ход во се мејс тво то169. 

Во 2011 го ди на, во Ви е на би ле спро ве-
де ни 22.294 ак ции за исе лу ва ње, а вкуп но 
2.789, всуш ност, ре зул ти ра ле со исе лу ва ње. 

По стои тренд на на ма лу ва ње на актив но сти-
те за исе лу ва ње во Ви е на, пред сѐ, по ра ди 
ад ми ни стра тив ни те на по ри на ло кал на та 
са мо у пра ва во об ла ста на пре вен ци ја од 
исе лу ва ње. По ве ќе од  80 про цен ти од ко-
рис ни ци те на ус лу ги те за пре вен ци ја од исе-
лу ва ње во Ви е на во 2011 го ди на иску си ле 
без дом ниш тво по ра ди за о ста на ти дол го ви 
за до му ва ње (ки ри ја), а нај го лем дел од нив 
се на пра гот на си ро ма шти ја170 . Со ци јал ни от 
фонд на Ви е на (Fonds Soziales Wien) е ос но-
ван од гра дот Ви е на за стра те ги ско пла ни ра-
ње и фи нан си ра ње на ус лу ги те за без дом ни-
ци , кои се упра ву ва ни за ед но со по ве ќе од 
20 нев ла ди ни ор га ни за ции. За спо ред ба, на 
по че то кот од 2005 го ди на има ле 2.450 ме ста 
за без дом ни ци, а во 2013 го ди на ка па ци те ти-
те би ле про ши ре ни на 5.000 ме ста за сме сту-
ва ње без дом ни ци171. 

Ду ри 64 про цен ти од гра ѓа ни те на Ав стри-
ја сме та ат де ка про на о ѓа ње то при сто ен дом, 
по при стап на це на, е, на ви сти на, те шко172. Во 
из ве шта јот за со ци јал на за шти та на Ав стри ја 
е на ве де но де ка во 2014 го ди на со овој проб-
лем се афе кти ра ни 19,6 про цен ти од до ма-
ќинс тва та во Ав стри ја173. 

Спо ред по да то ци те од Европ ски от си-
стем за ин те гри ра ни ста ти стич ки по да то ци 
за со ци јал на за шти та (ЕССОСС), Ав стри ја ќе 
ин ве сти ра 1,5 ми ли јар да евра за со о чу ва ње 
со ри зи кот од со ци јал на иск лу че ност и иск-
лу че ност од до му ва ње то, од нос но 0,5 про-
цен ти од до маш ни от бру то-про из вод или 1,6 
про цент од вкуп ни те тро шо ци за со ци јал ни 

169 EWiener Wohnen (n.d.) Geschichte des Wiener Gemeindebaus. [History of  Municipal Housing in Vienna] URL: http://
www.wienerwohnen.at/wiener-gemeindebau/geschichte.html [08.06.2015]

170  Wiener Wohnen (n.d.) Geschichte des Wiener Gemeindebaus. [History of  Municipal Housing in Vienna] URL: http://www.
wienerwohnen.at/wiener-gemeindebau/geschichte.html [08.06.2015]

171 Zierler, А., Martinsson, С и Weiß, Т. Accommodating Homeless Families in the  Private Rented Housing Sector: Experi-
ences  from a Supported Housing Project in Vienn. European Journal of Homelessness-  Volume 7, No. 1, August 2013. 
Стр.119-120. 

172 Eurobarometer 74.1. Special Barometer 255- Poverty and social exclusion (2010). Стр.26

173 National Social Report Austria 2014- Sozial Ministerium. (2015) 
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транс фе ри на го диш но ни во174. 
Спо ред БАВО (BAWO  - На ци о нал на ко а-

ли ци ја за ус лу ги за без дом ни ци), по стои на-
го рен тренд на без дом ни ци без при стап до 
здрав стве но оси гу ру ва ње, со ци јал на по мош 
и без при стап до ус лу ги те на ме не ти за без-
дом ни ци во Ав стри ја. Ту ка е осо бе но еви ден-
тен бро јот на ба ра те ли на азил, чи и што ба-
ра ње се од би е ни, др жав ја ни од тре ти зем ји 
што не ма ат при стап до па за рот на труд или 
гра ѓа ни со по вре ме на доз во ла за пре стој, ка-
ко и мо бил ни др жав ја ни на ЕУ под раз лич ни 
окол но сти. Ва кви при ме ри се осо бе но еви-
дент ни во Ви е на, Дол на Ав стри ја, Гор на Ав-
стри ја, Салц бург, Ти рол и во Ка рин ти ја. 

Во зра ста и без дом ниш тво то
По сто јат де лум ни по да то ци за во зра ста на 

без дом ни ци те во оваа зем ја. Има ин ди ка ции 
за зго ле му ва ње на про цен тот на мла ди лу ѓе 
и на же ни на ло кал но ни во, ка ко и до ка зи за  
рас теч ки број мла ди без дом ни ци во Ви е на.  
Во истра жу ва ње то спро ве де но во 2005 го-
ди на, нај го лем дел од без дом ни ци те би ле на 
во зраст од 31 до 50 го ди ни (од нос но 45 про-
цен ти). Зна чај но е учес тво то и на мла ди ли ца 
од 18 до 25 го ди ни (13 про цен ти) и на ли ца 
од 26 до 30 го ди ни (исто та ка 13 про цен ти), 
до де ка нај ма ло е учес тво то на ли ца пом ла-
ди од 18 го ди ни (три про цен ти)175. Во исто то 
истра жу ва ње, ге не рал ни от зак лу чок е де ка 
ма жи те што се ко рис ни ци на ус лу ги за без-
дом ни ци се по ста ри во од нос на же ни те, од-
нос но 34 про цен ти од же ни те се пом ла ди од 
30 го ди ни, до де ка од ма жи те 31 про цент се 
на иста та во зраст. Во исто вре ме, 22 про цен-

ти од ма жи те се по во зрас ни од 50 го ди ни, а 
са мо 17 про цен ти од же ни те се по во зрас ни. 

Ро дот и без дом ниш тво то
Во Салц бург, по сто јат до ка зи од го диш на-

та ан ке та за рас теч ки број без дом ни ци ме ѓу 
же ни те и ими гран ти те, осо бе но од Ју го и-
сточ на Евро па. Во 2005 го ди на, во Ав стри ја 
вкуп но 25.000 ли ца би ле ко рис ни ци на ус лу-
ги те за без дом ни ци, од нив 60 про цен ти би ле 
ма жи, а 40 про цен ти же ни176. 

Ими гран ти те и без дом ниш тво то
Ду ри 32 про цен ти од ко рис ни ци те на ус лу-

ги за без дом ни ци се со др жав јанс тво над вор 
од Европ ска та уни ја177. 

Без дом ниш тво то и се меј на та стру кту ра
Во Ав стри ја не ма по да то ци за се меј на та 

стру кту ра и за без дом ниш тво то. Дет ско то 
без дом ниш тво е не во о би ча е но и, спо ред 
по да то ци те од истра жу ва ње спро ве де но во 
2006 го ди но, про цен тот на ли ца пом ла ди од 
18 го ди на е на нај ни ско ни во во од нос на 
дру ги те во зрас ни гру пи, од нос но три про-
цен ти. 

Без дом ниш тво то и сте пе нот 
на обра зо ва ние
Без дом ни ци те во о би ча е но се со за вр ше-

но сред но учи ли ште (38,3 про цен ти) или со 
ква ли фи ка ции здо би е ни пре ку тре нинг  на 
ра бот но ме сто (32 про цен ти). Ма жи те во по-
го лем про цент се со ква ли фи ка ции здо би е-
ни на тре нинг на ра бот но ме сто во спо ред ба 
со же ни те, при што со од но сот е 2:1, до де ка 

174 Национален социјален извештај, 2014. Достапно на: http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/6/3/
CH2088/CMS1313745345149/social_protection_in_austria.pdf (22.05.2015)

175 Schoibl, H. European Observatory on Homelessness: Statistical Update 2006, Austria. Достапно на: http://
s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.feantsa.org/ContentPages/50143368.pdf [09.06.2015] стр.9-10

 176 Schoibl, H. European Observatory on Homelessness: Statistical Update 2006, Austria. Достапно на: http://
s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.feantsa.org/ContentPages/50143368.pdf [09.06.2015] стр.7-8

177 Schoibl, H. European Observatory on Homelessness: Statistical Update 2006, Austria. Достапно на: http://
s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.feantsa.org/ContentPages/50143368.pdf [09.06.2015] стр.12

со од но сот во ка те го ри ја та струч но учи ли ште 
/ тре нинг на ра бот но ме сто е 5:1178.

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Во Ав стри ја не по стои на ци о нал на стра-

те ги ја за без дом ниш тво179. Ви е на има усво е-
но ин те гри ра на про гра ма за без дом ниш тво, 
поз на та ка ко Ви ен ска про гра ма за ин те гра-
ци ја на без дом ни ци (по ве ќе фаз на ви ен ска 
ше ма), ко ја во де та ли ги раз ра бо ту ва пре вен-
ци ја та, сме сту ва ње то и ре ин те гра ци ја та на 
без дом ни ци те.

Во Ви е на, те ло то што е од го вор но за обез-
бе ду ва ње  со ци јал на и здрав стве на за шти та 
е „Фон дот за со ци јал на за шти та“, кој ра бо ти 
за ед но со парт нер ски ор га ни за ции и фон до-
ви за ус лу ги те. Актив но сти те и фи нан си и те 
на фон дот се под над зор на гра дот Ви е на. 
Упра ву ва ње то на про вин ци и те над вор од 
гра дот Ви е на е по и на ков. Во Гор на Ав стри-
ја и во Во лар берг, раз ви е ни се ино ва тив ни 
мо де ли и стан дар ди за упра ву ва ње ква ли тет, 
со по се бен ак цент на ру рал ни те ус лу ги, со-
ра бо тка со ком па нии за до му ва ње и ад ми ни-
стра ци ја на до му ва ње. 

Ком пе тен ци и те и од го вор но сти те за со-
о чу ва ње со без дом ниш тво то се на ни во на 
про вин ци и те во Ав стри ја. Под др шка та за 
без дом ни ци те и за ли ца та што жи ве ат во ек-
стрем но не си гур на си ту а ци ја се обез бе ду ва 
во сог лас ност со де вет те раз лич ни акти за 
со ци јал на по мош на ни во на про вин ци ја, а 
про вин ци ски те вла сти склу чу ва ат до го во-
ри за обез бе ду ва ње ус лу ги за без дом ни ци 
со нев ла ди ни от се ктор. Овие ус лу ги, ме ѓу 
дру го то, вклу чу ва ат: шел три за прес пи ва ње, 
до мо ви за мај ки и за де ца, ка ко и шел три за 

же ни. Спе ци јал ни ус лу ги се ну дат за по себ ни 
цел ни гру пи ка ко мла ди ли ца и по ста ри ли-
ца на кои им е по треб на гри жа и под др шка. 
Кон сул та тив ни сред би ме ѓу про вин ци ски те 
упра ву вач ки стру кту ри, јав на та ад ми ни стра-
ци ја и ча дор-ор га ни за ци и те од нев ла ди ни от 
се ктор се слу чу ва ат са мо на по вре ме на ос-
но ва. 

РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА без-
ДОм НИш твО тО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

ми ни стерс тво то за со ци јал ни ра бо ти 
ре дов но об ја ву ва по да то ци за бро јот на 
без дом ни ци во рам ки те на на ци о нал ни те 
по ка за те ли за со ци јал на ин те гра ци ја, но по-
ка за те лот „ре ги стри ра но без дом ниш тво“ не 
го одра зу ва се оп фат но бро јот на ли ца што 
жи ве ат на ули ца180. 

фе де рал на та ра бот на гру па за под др шка 
на без дом ни ци те (www. bawo.at) е мно гу зна-
ча ен актер, не са мо на фе де рал но ни во, ту ку 
и на ни во на ЕУ, ка ко прет став ник на го лем 
број ло кал ни асо ци ја ции. Со под др шка на 
ин сти ту ци и те, овоз мо жен е по сто јан ди ја лог 
ме ѓу ло кал ни те ор га ни за ции, др жав ни те ин-
сти ту ции и ини ци ја ти ви на европ ско и на ин-
тер на ци о нал но ни во. 

гра дот ви е на има ин те гри ра на и ди вер зи-
фи ку ва на по ну да на ка па ци те ти  и на ус лу ги 
за без дом ни ци по дол го од 20 го ди ни. Осо-
бе но вни ма ние се по све ту ва на по себ ни те 
ба ра ња на се ко ја цел на гру па (тран зи ци ско 
под др жа но сме сту ва ње, под др жа но до му ва-
ње во ста но ви, до му ва ње за одре де на цел на 
гру па и апарт ма ни за са мо хра ни мај ки  со де-
ца). 64 про цен ти од овие ка па ци те ти и ус лу ги 
се со цел да ги под др жат без дом ни ци те во 

178  Wiener Wohnungslosenhilfe 2005, Bericht über die soziale Situation von wohnungslosen Menschen in Wien und die 
Auswirkungen der geleisteten Hilfsmaßnahmen, Doris Graber, Kurt Gutlederer, Adelheid Penz, Berichtsband Jänner 2007, 
Wien, S 64f,
http://wohnen.fsw.at/export/sites/fsw/wohnen/downloads/dokumente/wr_wohnungslosenhilfe_2005.pdf, Translation 
BAWO

179  FEANTSA Country Fiche- Австрија 

180 Национален социјален извештај, 2014. Достапно на: http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/6/3/
CH2088/CMS1313745345149/social_protection_in_austria.pdf. Стр. 7-9.  (22.05.2015) 
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про це сот на ин те гра ци ја и са мо стој но до му-
ва ње во нив ни сопс твен дом181. 

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, вИ зИ јА И ДО бРА 
пРА ктИ кА

Ав стри ја ста ва осо бен ак цент на со ци јал-
но то до му ва ње. Па ке тот за по раст и за вра-
бо ту ва ње усво ен од фе де ра тив на та Вла да 
во 2013 го ди на, за оваа на ме на исп ла ни рал 
вкуп но 276 ми ли о ни евра или око лу 14.000 
ста но ви182.

Ви ен ски от си стем на „Пр во дом“ е раз-
ви ен врз ос но ва на ти по ло ги ја та по ста ве на 
од Џон сон и Те и хе и ра (Johnson and Teixeira) 
(2010), сле деј ќи го ли не ар ни от мо дел за до-
му ва ње, кој, пред сѐ, е прис по соб лив  ко га 
ста ну ва збор за че ко ри те што тре ба да се 
сле дат за ин те гра ци ја на без дом ни ци те. Гра-
дот Ви е на, исто та ка, има на рас по ла га ње 
приб лиж но 1. 100 по сто ја ни лег ла во со ци-
јал ни те до мо ви. Од 2010 го ди на, ло кал на та 
са мо у пра ва на Ви е на вло жу ва на по ри во 
при ме на на при ста пот „Пр во дом“. Нај го лем 
дел од без дом ни ци те сѐ уште го по ми ну ва ат 
ска ле сти от си стем, кој иде ал но би тре ба ло 
да ре зул ти ра  со пре по ра ка за сме сту ва ње во 
оп штин ски те згра ди пре ку со ци јал на та ше ма 
(Soziale Schiene), кој, всуш ност, прет ста ву ва 
скра те на по стап ка за до би ва ње со ци ја лен 
дом.  Но, овој из вор ги до стиг ну ва сво и те 
огра ни чу ва ња, со вкуп но 2.000 пре по ра ки на 
го диш но ни во.

Мо де лот „пр во дом“ на Ви е на се ка ра кте-
ри зи ра со след ни ве прин ци пи: ди ре ктен при-
стап до по сто ја но до му ва ње е фо ку сот на 
по че то кот од про фе си о нал на та под др шка 

за без дом ни кот; лич на та под др шка и упра-
ву ва ње то со до му ва ње то се јас но по де ле ни; 
до му ва ње то на ли ца та е во не кон вен ци о нал-
на сре ди на, а со ци јал но то вклу чу ва ње се 
про мо ви ра пре ку под др шка во раз во јот на 
со ци јал ни те мре жи и на днев ни те ру ти ни; 
со ци јал на та под др шка се ба зи ра на вра ќа ње 
во ста бил на со стој ба, са мо о пре де лу ва ње и 
учес тво од стра на на ко рис ни ци те; прис по-
соб ли ва под др шка за ин ди ви ду ал ни те по-
тре би. Ин ди ви ду ал на та под др шка се да ва со 
цел да се оси гу ри ста би ли за ци ја на псхи хо-
ло шка та со стој ба и на до му ва ње то. До кол ку 
е по треб но, со ци јал ни те ра бот ни ци со ра бо-
ту ва ат со над во реш ни из во ри и си сте ми за 
под др шка183. Цел на та гру па на ви ен ски от 
мо дел  на „Пр во дом“ се се мејс тва, двој ки и 
ин ди ви дуи што го гле да ат до му ва ње то ка ко 
мно гу зна чај на цел во сво јот жи вот. Под др-
шка та за ко рис ни ци те се зас но ва врз ин ди-
ви ду ал ни те по тре би, оп фа ќај ќи ги тра ди-
ци о нал ни те об ла сти на со ци јал на та ра бо та 
(упра ву ва ње слу чај, обез бе ду ва ње при ход, 
гра де ње од но си итн), со осо бен фо кус на 
под др жа на ин те гра ци ја во со седс тво то. 

пРИ меР НА ДО бРА пРА ктИ кА:

САМБАС (SAMBAS) Ви е на
SAMBAS ну ди со ве ти и ин ди ви ду ал но со-

ве ту ва ње за гра ѓа ни што се без дом ни ци и 
не вра бо те ни. Пре ку сер ви сот за про фе си о-
нал на ори ен та ци ја, ин фор ма ции за струч ни 
обу ки, ка ко и за по ну да на ра бот ни по зи ции 
се обез бе ду ва ат по ве ќе од 1.000 кли ен ти на 
го диш но ни во184.

181 Национален социјален извештај, 2014. Достапно на: http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/6/3/
CH2088/CMS1313745345149/social_protection_in_austria.pdf. Стр. 7-9.  (22.05.2015)

182 Национален социјален извештај, 2014. Достапно на: http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/6/3/
CH2088/CMS1313745345149/social_protection_in_austria.pdf. Стр. 7-9.  (22.05.2015)

183 Abstract:  Housing First –‘Das Wiener Modell. Достапен на: http://wohnen.fsw.at/downloads/dokumente/20130304_AB-
STRACT_HousingFirst_DasWienerModell_EN.pdf. [10.06.2015]. Стр.1

184 FEANTSA: Denmark: Good Practice Examples - Employment and Homelessness. Достапно на: http://www.feantsa.org/
spip.php?article293&lang=en [10.06.2015].

Јо бимп лус, Линц (Jobimpuls, Linz)
јо бимп лус ну ди мож но сти за под др жа но 

вра бо ту ва ње за гра ѓа ни со по ве ќе крат ни 
по тре би. Гра ѓа ни те што при ма ат со ци јал на 
по мош се вра бо те ни на по ло ви на ра бот но 
вре ме (25 ча са не дел но) од стра на на гра-
дот Линц или дру га парт нер ска ин сти ту ци ја. 
Цел та на оваа ини ци ја ти ва е да им се да де 
под др шка на ри зич ни те ка те го рии во про це-
сот на ин те гра ци ја на па за рот на труд. На ко-
рис ни ци те им се ну дат мно гу број ни оп ции за 
ин ди ви ду ал на под др шка, ка ко што е лич на 
под др шка, по себ ни обу ки, со ци јал на ра бо-
та, под др шка во до му ва ње итн. 

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
Во Ав стри ја не ма по да то ци за тро шо ци те 

за без дом ниш тво185, а во Со ци јал ни от из ве-
штај на Ви е на за 2011 го ди на е на ве де но де-

ка се по тро ше ни вкуп но 37,3 ми ли о ни евра 
на ус лу ги за без дом ни ци (2009 го ди на: 34,4). 
Спо ред Европ ски от си стем за ста ти сти ка за 
ин те гри ра на со ци јал на за шти та (ЕССОСС), 
Ав стри ја ќе ин ве сти ра 1,5 ми ли јар да евра 
во об ла ста на до му ва ње и со ци јал на та екск-
лу зи ја, што прет ста ву ва 0,5 про цен ти од до-
маш ни от бру то-про из вод или 1,6 про цент од 
вкуп ни те со ци јал ни транс фе ри во зем ја та. 
При тоа транс фе ри те во оваа ка те го ри ја ги 
со др жат след ни ве еле мен ти: бе не фи ции во 
об ла ста на до му ва ње то (400 ми ли о ни евра, 
од нос но 27 про цен ти), па рич ни на до ме сто ци 
и ус лу ги, вклу чу вај ќи транс фе ри за со ци јал-
на по мош и ми ни ма лен при ход (945 ми ли о ни 
евра, 63 про цен ти), под др шка за бе гал ци (77 
ми ли о ни Евра, пет про цен ти), под др шка при 
из др жу ва ње ус лов на каз на (85 ми ли он евра, 
пет про цен ти)186.

185 Pleace, N., Baptista,I.,Benjaminsen,L. and Geertsma W. EOH Comparative study on homelessness. The costs of home-
lessness in Europe. (2013). Стр.34-36. 

186 Национален социјален извештај, 2014. Достапно на: http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/6/3/
CH2088/CMS1313745345149/social_protection_in_austria.pdf. Стр. 7-9.  (22.05.2015)



6968

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

германија

Не кОл ку фА ктИ зА геР мА НИ јА
Спо ред пос лед ни от по пис спро ве ден во 

2011 го ди на, во Гер ма ни ја би ле ре ги стри-
ра ни вкуп но 80,3 ми ли о ни жи те ли, кои жи-
ве ат на те ри то ри ја од 357.340 км2.   Гер ма-
ни ја прет ста ву ва пар ла мен тар на со јуз на 
де мо крат ска ре пуб ли ка.  До маш ни от бру-
то-про из вод (БДП) во 2014 го ди на из не су вал 
33.100  евра по жи тел187.  Спо ред ет нич ка та 
стру кту ра, мно зинс тво то на се ле ние се Гер-
ман ци, до де ка де вет про цен ти се жи те ли 
со ими грант ско по тек ло. Нај го лем дел од 
на се ле ни е то во Гер ма ни ја при па ѓа на хри-
сти јан ска та ре ли ги ја, од нос но 34 про цен ти 
од на се ле ни е то се про те стан ти, 34 про цен ти 
се ка то ли ци. Гер ма ни ја е ка пи та ли стич ка др-
жа ва. Џи ни-ко е фи ци ен тот од 29,7188 од 2013 
го ди на ја сме сту ва Гер ма ни ја ме ѓу зем ји те 
со ви со ко ни во на ед на квост во при хо дот на 
гра ѓа ни те. 

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

Опе ра тив на та де фи ни ци ја при фа те на во 
Гер ма ни ја ги оп фа ќа си те ли ца што не ма ат 
без бе ден дом и по сто ја на си гур ност во до-
му ва ње то, од нос но дом што го по се ду ва ат, 
ка ко и ли ца што има ат по тре ба од под др шка 
за при стап до сво јот дом.  При тоа се раз ли-
ку ва ат две ос нов ни гру пи189: 

1. Ли ца што не се обез бе де ни со (при-
вре ме но) сме сту ва ње / шел тер од стра на 
на јав ни те ин сти ту ции (нев ла ди ни, ло кал ни 
вла сти). Ту ка се вклу че ни:  ли ца што спи јат 
во су ро ви ус ло ви, ли ца што се згри же ни во 
при вре ме ни сме сту ва ли шта, вклу чу вај ќи и 
за зе ма ње не на се ле ни жи ве а ли шта што се во 
ту ѓа сопс тве ност или сме сту ва ње во згра ди 
што не се на ме не ти за по вре ме но сме сту ва-
ње и ли ца што се при вре ме но сме сте ни кај 
при ја те ли или род ни ни по ра ди не ма ње свој 
дом. Во оваа гру па се вбро ју ва ат и ли ца што 
се по вре ме но сме сте ни во хо тел или слич но 
сме сту ва ње, по ра ди не ма ње дом.

2.Ли ца што се обез бе де ни со при вре ме но 
сме сту ва ње / шел тер од стра на на нев ла ди-
ни от се ктор. Во оваа вле гу ва ат и ли ца што се 
сме сте ни во шел три, хо сте ли  и слич но,  чи и-
што тро шо ци се по кри е ни пре ку бе не фи ци и-
те за со ци јал на за шти та190. 

НИ вОА И Оп Сег НА 
без ДОм НИш твО тО - пО СтИг Ну вА ње 
СтА бИл НИ НИ вОА НА без ДОм НИш твО
пРе ку СО ОД вет НИ АктИв НИ меР кИ

Гер ма ни ја е зем ја што се ка ра кте ри зи ра со 
ре ла тив но ви со ки со ци јал ни транс фе ри, кои 
го до стиг на ле нај ви со ко то ни во во 2009 го-
ди на, ко га про цен тот од БДП из не су вал 27,6 

187Eurostat, Real GDP per capita, growth rate and totals, Percentage change on previous year, EUR per inhabitant. 
Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 
[13.07.2015].

188 Eurostat.  Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC). Достапно на: http://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190. [13.07.2015].

189 Busch-Geertsema. В, Benjaminsen. L., Filipovič Hrast. M. and Pleace. N. Extent and Profile of Homelessness in European 
Member States. European observatory on homelesess. Brussels – December 2014. Стр. 99

190 Ibid.стр.99

3.7



7170

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

про цен ти, за во на ред ни те го ди ни кон ти ну и-
ра но да опа ѓа, сѐ до 2012 го ди на ко га е за бе-
ле жа но нај ни ско ни во од 25,4 про цен ти. Во 
2014 го ди на со ци јал ни те транс фе ри из не су-
ва ле 25,8 про цен ти од БДП191.

Гер ма ни ја се на о ѓа на ли ста та зем ји што 
има ат нај со фи сти ци ра ни си стем за цел ни 
ин тер вен ции во без дом ниш тво то, осо бе но 
ко га ста ну ва збор за пре вен тив но дејс тву ва-
ње192, при тоа пре вен ци и те при про те ру ва ње 
од из нај ме ни жи ве а ли шта, се актив но сти со 
најз на ча ен  при до нес во на ма лу ва ње то на 
без дом ниш тво то193. 

Во зем ја та не по стои на ци о на лен си стем за 
со би ра ње по да то ци за ни во то на без дом ниш-
тво то. На ци о нал на та ко а ли ци ја на да ва те ли 
на ус лу ги за без дом ни ци (BAGW) обез бе ду ва 
оп шир ни на ци о нал ни прес ме тки што ука жу-
ва ат на на ма лу ва ње на бро јот на без дом ни ци. 
Спо ред нив, во пер и о дот од 1999 го ди на до 
2008 го ди на, бро јот на без дом ни ци се на ма-
лил за 60 про цен ти. При тоа, па дот од 100 про-
цен ти во ни во а та на пре сел ба на без дом ни те 
ими гран ти со гер ман ско по тек ло од Источ на 
Евро па, не ма про пор ци о нал но вли ја ние врз 
на дол ни от тренд на без дом ниш тво194.  Бро јот 
на без дом ни ци од 590.000 ли ца во 1996/1997 
го ди на, се на ма лил на 345.000 ли ца во 2006 
го ди на (BAGW, 2007). Спо ред прег ле дот на 

ни во а та на без дом ниш тво во 2007 го ди на, 
Гер ма ни ја би ла иден ти фи ку ва на ка ко зем ја 
во ко ја е за бе ле жан тренд на на ма лу ва ње195, 
ме ѓу тоа во пос лед ни от из ве штај на ФЕАНТА, 
таа вле гу ва во зем ји те со тренд на зго ле му ва-
ње на без дом ниш тво то во пос лед ни те ед на до 
пет го ди ни196. 

По ве ро до стој ни по да то ци се до стап ни за 
ре ги о нот Се вер на Рај на Вес тфа ли ја (СРВ), 
кој во ед но е и нај гу сто на се ле ни от ре ги он во 
зем ја та со по ве ќе од 18 ми ли о ни жи те ли (или 
22 про цен та од вкуп на та по пу ла ци ја во Гер-
ма ни ја). Во СРВ си те оп шти ни има ат об вр ска 
да до ста ват из ве штај за бро јот на без дом ни ци 
што се по вре ме но сме сте ни во сог лас ност за 
за ко нот за по ли ци ја197.  По да то ци за оваа цел-
на гру па во ре ги о нот се со би ра ат уште од ше-
е сет ти те го ди ни на ми на ти от век, и сѐ до 2009 
го ди на би ле огра ни че ни на по да то ци те до би-
е ни од при вре ме но то сме сту ва ње обез бе де-
но од ло кал ни те вла сти. Од 2011 го ди на, се 
поч на ло со со би ра ње по да то ци за ли ца што 
на 30 ју ни (се ко ја го ди на) жи ве ат во при вре-
ме но сме сту ва ње обез бе де но од ло кал ни те 
вла сти или од нев ла ди ни те ор га ни за ции. До-
пол ни тел но, по да то ци се со би ра ат и за ли ца 
што би ле ко рис ни ци на ус лу ги од нев ла ди ни 
ор га ни за ции што да ва ат со ве то дав ни ус лу ги 
за иста та цел на гру па во те кот на цел ју ни198. 

191Social expenditure update. Insights from the OECD social expenditure database, November 2014. Available at: http://
www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Social-Expenditure-Update-Nov2014-8pages.pdf [21.07.2015]

192 Stephens, M., Fitzpatrick, S., Elsinga, M., Steen, G.V., and Chzhen, Y. (2010) Study on Housing Exclusion: Welfare Policies, 
Labour Market and Housing Provision (Brussels: European Commis-sion). Стр.257

193 Busch-Geertsema, V. and Fitzpatrick, S. (2008) ‘Effective Homelessness Prevention? Explaining Reductions inHomeless-
ness in Germany and England’ European Journal of Homelessness, 2: 69-95.

194 Specht. T. The Future of Assistance for Homeless People in Germany – Reorientation and Renewal. European Journal of 
Homelessness _ Volume 4, December 2010. Стр.221

195 Fitzpatrick, S. & Stephens, M. (2007) An International Review of Homelessness and Social Housing Policy (London : 
Department for Communities and Local Government).

196 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 15.

197 Busch-Geertsema. V and Fitzpatrick.S. Effective Homelessness Prevention? Explaining Reductions in Homelessness in 
Germany and England. European Journal of Homelessness _ Volume 2, December 2008. Стр.77

198 Busch-Geertsema. В, Benjaminsen. L., Filipovič Hrast. M. and Pleace. N. Extent and Profile of Homelessness in European 
Member States. European observatory on homelesess. Brussels – December 2014. Стр. 36-39

За Гер ма ни ја не е воз мож но да се до не сат 
ге не рал ни зак лу чо ци за ни во то и за про фи лот 
на без дом ниш тво на на ци о нал но ни во, врз ос-
но ва на по да то ци те од ан ке та та што се спро-
ве ду ва на го диш но ни во са мо во еден ре ги он, 
СРВ, пред сѐ по ра ди фа ктот што овој ре ги он 
има су пе ри ор ни ус лу ги за пре вен ци ја на без-
дом ниш тво то што вли јае на рас про стра не то-
ста на без дом ниш тво то и  е ре ла тив но ур ба-
ни зи ран во спо ред ба со дру ги те гра до ви во 
зем ја та ка ко Бер лин, Бре мен и Хам бург.  Во 
дру ги те ре ги о ни по сто јат оби ди за со би ра ње 
по да то ци за ни во то на без дом ниш тво, но сѐ 
уште не се об ја ве ни офи ци јал ни по да то ци199. 
Во оваа зем ја су ми ра ни по да то ци за без дом-
ни те ли ца се со би ра ат од ло кал ни те вла сти и 
/ или од нев ла ди ни от се ктор200.

Та бе ла 1: Прег лед на без дом ни ци во 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009 и во 2012 го ди на во Гер ма ни ја

Пос лед на та ан ке та на БАГВ (BAGW) спро-
ве де на во 2012 го ди на стиг на до број ка од 
284.000 ли ца што иску си ле без дом ниш тво 
иста та го ди на201, сле деј ќи ја по ши ро ка та де-
фи ни ци ја на ЕТХОС, што е ед на кво на 0,35 
про цен ти од вкуп на та по пу ла ци ја во зем ја та. 
Оце на та за ни во то на без дом ниш тво на БАГВ 
е зас но ва на врз про це ни те на сту ди ја спро-
ве де на во 1992 го ди на, а от то гаш ба за та на 

по да то ци не е об но ве на, што во ди до прес-
ме тки што во го ле ма ме ра се не точ ни и да-
леч ни од ре ал на та сли ка202. 

Зе мај ќи ја пред вид еко ном ска та и фи скал-
на та по ли ти ка, ка ко и со цио-по ли тич ка та 
сре ди на, БАГВ оче ку ва дра ма ти чен по раст 
на без дом ниш тво то во те кот на 2015 го ди на, 
за 10 до 15 про цен ти, од нос но се оче ку ва 
270.000-280.000 гра ѓа ни на Гер ма ни ја да се 
со о чат со без дом ниш тво203.

Спо ред прес ме тки те на БАГВ, бро јот на 
без дом ни ци во 2010 го ди на се зго ле мил за 
10 про цен ти во спо ред ба со 2008 го ди на, од-
нос но во 2010 го ди на бро јот на без дом ни ци 
бил 248.000, а во 2008 го ди на бил 227.000 
ли ца. Бро јот на ли ца на кои им се за ка ну ва 
без дом ниш тво, исто та ка, е во на го рен тренд 
за 3,3 про цен ти, од нос но во 2008 го ди на би-
ле иден ти фи ку ва ни 103.000 ли ца, а во 2010 
го ди на вкуп но 106.000 ли ца. Ме ѓу тоа, по-
стој ни те по да то ци на ре ги о нал но ни во ука-
жу ва ат де ка по стои тренд на на ма лу ва ње на 
ни во то на без дом ниш тво во СРВ, од нос но 
за бе ле жан е пад од 18.533 без дом ни ци во 
2004 го ди на на 11.788 ли ца во 2009 го ди на, 
од нос но во овој ре ги он за бе ле жан е пад од 
36 про цен ти во 2009 го ди на, во спо ред ба со 
2004 го ди на. На ма лу ва ње то на трен до ви те 
на без дом ниш тво во овој ре ги он, пред сѐ, се 
пре пи шу ва ат на до бро раз ви е ни от си стем за 
пре вен ци ја, ка ко и на до бро раз ви е на та мре-
жа на сер ви си за со ве ту ва ње без дом ни ци204. 

199 Bavaria, Lower-Saxony, Rhineland-Palatinate and Baden-Wurttemberg

200 Busch-Geertsema. В, Benjaminsen. L., Filipovič Hrast. M. and Pleace. N. Extent and Profile of Homelessness in European 
Member States. European observatory on homelesess. Brussels – December 2014. Стр. 31

201 See BAG W, (2014) Schätzung der Wohnungslosigkeit in Deutschland 2003-2012 [Estimate of Homelessness in Germany 
2003-2012]. (Berlin: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) [on-line] Available from: http://www.bagw.de/de/
themen/zahl_der_wohnungslosen/ [01.09.2014];
BAG W (2013) Statistikbericht 2012 [Statistics Report 2012]. (Bielefeld: Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe). [on-line] Available from: http://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_
dokumentation/statistikberichte/index.html [13.07.2015].

202Busch-Geertsema, V., Edgar, W., O’Sullivan, E. and Pleace, N. (2010) Homelessness and Homeless Policies In Europe: Les-
sons from Research (Brussels: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities).

203Hellstern, G. Social exclusion of homeless people in Germany. Katowice 2012. Стр.7

2001 2003 2005 2007 2009 2012
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пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Не до сти гот од средс тва за до му ва ње (осо-

бе но ко га ста ну ва збор за го ле ми те ме тро по-
ли), при дру же но со на ма лу ва ње на бу џе тот 
за со ци јал но до му ва ње, се на ве ду ва ат ка ко 
во деч ки при чи ни за по ја ва та на без дом ниш-
тво во Гер ма ни ја. Си ро ма шти ја та ка ко ре-
зул тат на дол го роч на та не вра бо те ност и ра-
бот ни по зи ции што но сат ни ски при ма ња се, 
исто та ка, ед ни од фа кто ри те што во дат до 
по раст на оваа по ја ва, за ед но со не со од вет-
но со ци јал но оси гу ру ва ње за не вра бо те ни 
ли ца, не со од вет на под др шка во до му ва ње 
за мла ди  и на ма лу ва ње то на мер ки те за про-
мо ви ра ње вра бо ту ва ње205.  Во дру ги сту дии, 
пак, ка ко при чи ни за оваа по ја ва се на ве ду-
ва ат и за о ста на ти дол го ви за из нај му ва ње и 
ре ше ни ја за исе лу ва ње, раз во ди, за вис ност 
од дро га / ал ко хол, отсус тво на ре ха би ли та-
ци ја по за твор и мен тал ни проб ле ми206 207 .

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ
Да ва те ли те на ус лу ги за без дом ни ци се 

со о чу ва ат со но ва стру кту ра кли ен ти, ка ко 
си ро маш ни же ни од сред на кла са, ими гран-
ти, ста ри ли ца што има ат по тре ба од гри жа и 
дол го роч но со ци јал но иск лу че ни мла ди ли ца, 
кои и по крај тоа што не се без дом ни ци, се со-
о чу ва ат со со ци јал ни те шко тии208. Во Гер ма-
ни ја е за бе ле жан тренд на по раст на се меј но-
то без дом ниш тво, зго ле му ва ње на бро јот на 
без дом ни же ни, ими гран ти и мла ди ли ца. 

Спо ред по да то ци те на БАГВ, од вкуп но 
246.000 без дом ни ци во Гер ма ни ја во 2010 го-
ди на, 26 про цен ти, од нос но 64.000 ли ца би ле 
же ни, а вкуп но 25.000 (10 про цен ти) би ле де ца 
и адо лес цен ти. Нај го лем дел од без дом ни ци те, 
ду ри 64 про цен ти (157.000) ли ца би ле ма жи. 

Во зраст на без дом ни ци те 
Во 2013 го ди на, во Гер ма ни ја, од вкуп но 

иден ти фи ку ва ни 19.512 без дом ни ци, 10 про-
цен ти би ле на во зраст до 17 го ди ни, 17 про-
цен ти би ле на во зраст од 18 до 25 го ди ни, 10 
про цен ти на во зраст од 25 до 29 го ди ни, 18 
про цен ти на во зраст од 30 до 39 про цен ти, на 
во зраст од 40 до 49 го ди ни би ле 10 про цен ти, 
ме ѓу  50 и 64 го ди ни би ле 20 про цен ти, а по во-
зрас ни од 65 го ди ни би ле са мо шест про цен-
ти. БАГВ, исто та ка, иден ти фи ку ва ле тренд на 
по раст на мла до то на се ле ни и на ими гран ти те 
ме ѓу ин ди ви ду ал ни те без дом ни ци. 

Ро дот и без дом ниш тво то
Спо ред ста ти сти ка та на БАГВ, во 2013 го-

ди на, 74 про цен ти  (182 040) од иден ти фи ку-
ва ни те без дом ни ци би ле ма жи, од нос но 26 
про цен ти  (64.000) би ле же ни. 

Без дом ниш тво то и се меј на та стру кту ра
Спо ред прес ме тки те на БАГВ, за бе ле жан 

е нај бр зо ра стеч ки тренд на без дом ниш тво 
кај до ма ќинс тва та со еден член во спо ред-
ба со се меј но то без дом ниш тво, во пер и о дот 
од 2008 до 2010 го ди на. При тоа ка ко ед на 
од при чи ни те за овој тренд се на ве ду ва не-
до сти гот од ма ли ста но ви на ме не ти за оваа 
цел на гру па. Кај ин ди ви ду ал но то без дом-
ниш тво за бе ле жан е по раст од 132.000 на 
152.000, од нос но за 15 про цен ти, до де ка 
кај се меј но то без дом ниш тво е за бе ле жан 
по раст од три про цен ти. БАГВ, исто та ка, 
при ја ви ле на ма лу ва ње на трен дот на по врат-
ни ци без дом ни ци, кои ста на ле без дом ни ци 
по сво е то вра ќа ње во Гер ма ни ја, при што во 
2010 го ди на би ле иден ти фи ку ва ни вкуп но 
2.000 ли ца. 

204 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 17.

205 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 25

206 Hellstern, G. Social exclusion of homeless people in Germany. Katowice 2012. Стр.5 

207 O’Sullivan.О. Ending Homelessness –A Housing-Led Approach. Даблин-Мај 2014. Стр.27

208 Specht. T. The Future of Assistance for Homeless People in Germany – Reorientation and Renewal. European Journal of 
Homelessness _ Volume 4, December 2010. Стр.221

Ет нич ка стру кту ра
Во Гер ма ни ја, нај го лем дел од без дом ни-

ци те при па ѓа ат на на ци о нал но то мно зинс-
тво209. Спо ред по да то ци те од нев ла ди ни те 
ор га ни за ции што да ва ат ус лу ги за оваа цел-
на гру па, 27 про цен ти од ко рис ни ци те би ле 
ими гран ти, а 16 про цен ти има ле стран ско 
др жав јанс тво210. 

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Во Гер ма ни ја не по стои на ци о нал на стра те-

ги ја во на со ка на фе де рал на про гра ма де фи-
ни ра на во стра те ги ски до ку мент. 

Нај на се ле ни от ре ги он во Гер ма ни ја, Се вер-
на Рај на Вес тфа ли ја, има ре ги о на лен ак ци ски 
план за без дом ни ци, а бу џе тот за оваа про гра-
ма е 1,12 ми ли он евра на го диш но ни во. Глав-
ни от фо кус е на пре вен ци ја на без дом ниш тво-
то и на обез бе ду ва ње при стап до до му ва ње. 

РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА 
без ДОм НИш твО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Си сте мот за ус лу ги за без дом ни ци во Гер-
ма ни ја се ка ра кте ри зи ра со по дел ба на од го-
вор но сти те и на ви до ви те ус лу ги ме ѓу оп шти-
ни те од ед на стра на и да ва те ли те на ус лу ги од 
дру га. Оваа по дел ба е дла бо ко вко ре не та во 
исто ри ја та, но исто вре ме но е и со го ле мо вли-
ја ние врз гер ман ска та ре гу ла тив на рам ка211. 

Ком пе тен ци и те за без дом ни ци те, глав но, 
се на ло кал но и на ре ги о нал но ни во, а де-
парт ма нот во Фе де рал но то ми ни стерс тво за 
труд и за со ци јал на по ли ти ка е од го вор но за 
кре и ра ње по ли ти ка што ги под др жу ва без-
дом ни ци те, но не кре и ра ат по ли ти ка што се 

од не су ва ат на ло кал но ни во. Кон сул та ци и те 
со глав ни те фа кто ри ги спро ве ду ва ча дор-
ор га ни за ци ја та БАГВ, но по стои мно гу ма ла 
ме ѓу ре сор ска ко ор ди на ци ја212. 

БАГВ обез бе ду ва на со ки за раз вој на по-
ли ти ка та на ло кал но ни во. Ши ро ка та мре жа 
од ус лу ги за без дом ни ци те во Гер ма ни ја е 
кон со ли ди ра на во пер и од од 20 го ди ни. 

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

Са мо че ти ри ре ги о ни го има ат за га ран ти-
ра но пра во то на до му ва ње во сво јот Устав: 
Ба ва ри ја, Бре мен, Бер лин и Бран ден бург. 
Пра во то на до му ва ње е утвр де но во про пи-
си те на на ци о нал но ни во. Уште од сре ди на та 
на 90-ти те, со ци јал ни от код пред ви ду ва си-
те гра ѓа ни што се со о чу ва ат со ри зик да го 
за гу бат сво јот дом, има ат пра во на по мош: 
во фор ма на за ем или одре ден на до мест за 
по кри ва ње на за о ста на ти те дол го ви за ки-
рии. По ли ци ски те за ко ни на ни во на ре ги о ни 
стро го им на ла га ат на оп шти ни те да обез бе-
дат шел тер-цен три за гра ѓа ни те без по крив 
над гла ва та213. 

Во 1994 го ди на се на пра ве ни про ме ни во  
со ци јал ни от код, во од нос на по мо шта што 
се ну ди во слу чај на за о ста на ти дол го ви за 
ки ри ја, со што ста на об вр ска на вла сти те. 
Ре ви ди ра ни от при рач ник за зго ле му ва ње 
на ефе ктив но ста на пре вен тив ни те ад ми ни-
стра тив ни на по ри е пуб ли ку ван во 1999 го-
ди на, до де ка про гра ми за ре ор га ни зи ра ње и 
за по до бру ва ње на пре вен тив ни те ус лу ги се 
раз ви е ни во го лем дел од оп шти ни те во Гер-

209 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness. стр. 68

210 Busch-Geertsema,V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M. and Pleace, N. (2014) Extent and Profile of Homelessness in 
European Member States: A Statistical Update 4, EOH Comparative Studies on Homelessness, Brussels: European Observa-
tory on Homelessness. стр. 69

211 Busch-Geertsema. V. REHOUSING PROJECTS FOR SINGLE HOMELESS PERSONS. INNOVATIVE APPROACHES IN GER-
MANY.. NATIONAL REPORT 1997 FOR THE EUROPEAN OBSERVATORY ON HOMELESSNESS. Bremen,1998. Стр.5

212 FEANTSA: Country Fiches, Germany. Достапно на: http://feantsa.org/spip.php?article853&lang=en [21.07.2015].

213 FEANTSA: Country Fiches, Germany. Достапно на: http://feantsa.org/spip.php?article853&lang=en [21.07.2015].



7574

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

ма ни ја214. Низ го ди ни те, исто та ка, за бе ле жан 
е и по раст на со ци јал на та по мош во до му ва-
ње то за по ра неш ни без дом ни ци и за тие што 
со со о чу ва ат со проб ле ми во до му ва ње то215.

Во Гер ма ни ја од го во рот на дол го роч ни от 
проб лем со без дом ниш тво то е пре вен тив-
но то дејс тву ва ње. Од 1984 го ди на, со ци јал-
ни те за ко ни во Фе де рал на та Ре пуб ли ка има 
сил но прав но на че ло де ка пре вен тив но то 
дејс тву ва ње е мно гу по е фе ктив но откол ку 
про це сот на ре ша ва ње на са ми от проб лем.  
Спред по да то ци те од БАГВ, 75 про цен ти од 
ус лу ги те за оваа цел на гру па се на прин ци-
пот на со ве ту ва ње, а 25 про цен ти од ус лу ги-
те има ат ин сти ту ци о на лен при стап216. Згри-
жу ва ње то на без дом ни ци те нај че сто е во 
ко ле ктив ни цен три, а, ме ѓу дру го то, по сто јат 
и мно гу број ни оп ции за бесп лат но сме сту ва-
ње што се ну ди од вер ски те и од ре ли ги оз-
ни те ор га ни за ции.  Ме ди цин ска та гри жа за 
без дом ни ци те е еден од глав ни те проб ле ми 
би деј ќи нај го лем дел од нив не рас по ла га ат 
со ин фор ма ции за здрав стве но то оси гу ру ва-
ње што за кон ски им сле ду ва или се пла шат 
да го по ба ра ат, а го ле ма е и број ка та на без-
дом ни ци што иску си ле лош трет ман од ме ди-
цин ски от пер со нал217. 

Оп штин ски те цен три за пре вен ци ја на без-
дом ниш тво ги спро ве ду ва ат след ни ве актив-
но сти: со би ра ат по да то ци за до ма ќинс тва та 
на кои им се за ка ну ва без дом ниш тво (од су-
до ви те, да ва те ли те на со ци јал ни ус лу ги, ка-

ко и од са ми те до ма ќинс тва) и се оби ду ва ат 
да ста пат во кон такт со нив; обез бе ду ва ат 
со ве ту ва ње и по мош; аси сти ра ат во пре го во-
ри те со сопс тве ни ци те на до мот; до не су ва ат 
од лу ки да ли ќе ги по кри јат за о ста на ти те ки-
рии; до кол ку се по треб ни до пол ни тел ни ус-
лу ги, обез бе ду ва ат кон такт (ин тер вен ции во 
слу чај на се меј но на силс тво, ус лу ги за со ци-
јал на за шти та на мла ди; под др шка во слу чај 
на за вис ност од дро га / ал ко хол, проб ле ми 
со мен тал но то здрав је итн218.

пРИ меР НА ДО бРА пРА ктИ кА:
Ди Та фелн (Die Tafeln)
Во Гер ма ни ја днев но се уни шту ва ат го ле-

ми ко ли чи ни хра на и по крај тоа што иста та 
се уште мо же да се кон су ми ра. Па не ли те на 
Ди Та фелн ја по ста ву ва ат вр ска та ме ѓу изо-
билс тво то и не до сти гот со би рај ќи ја хра на та 
што е пла ни ра но да би де фр ле на, и ја до ста-
ву ва ат до со ци јал но иск лу че ни те ли ца бесп-
лат но или за сим бо лич на це на. 

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
Спо ред по да то ци те од Фе де рал на та ста-

ти стич ка кан це ла ри ја, во 2007 го ди на вкуп но 
606.000 до ма ќинс тва при ма ле до да ток за до-
му ва ње, од нос но за овој со ци ја лен транс фер 
во иста та го ди на би ле по тро ше ни вкуп но 924 
ми ли о ни евра219.  Во 2013 го ди на, со ци јал ни-
те до мо ви се за ста пе ни со  3,4 про цен ти на 
вкуп ни от па зар за до му ва ње220. 

214 Busch-Geertsema, V and Fitzpatrick, S. (2008) ‘Effective Homelessness Prevention? Explaining Reductions in Homeless-
ness in Germany and England’ in European Journal of Homelessness “Effectiveness of Policies and Services for Homeless-
ness” , - Volume 2, December 2008, Brussels  

215 FEANTSA: Country Fiches, Germany. Достапно на: http://feantsa.org/spip.php?article853&lang=en [21.07.2015].

216 FEANTSA: Country Fiches, Germany. Достапно на: http://feantsa.org/spip.php?article853&lang=en [21.07.2015].

217 Hellstern, G. Social exclusion of homeless people in Germany. Katowice 2012. Стр.12

218 Busch-Geertsema.V. Homelessness prevention in Germany. Достапно на: http://www.endveteranhomelessness.org/
sites/default/files/VBG_Prevention_Germany_Phil_030613_0.pdf [22.07.2015]

219 Федерална статистичка канцеларија на Германија. Достапно на: https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyS-
tate/SocialStatistics/SocialBenefits/HousingAllowance/Tables/HouseholdsWithHousingAllowanceTotalExpenditure.html 
[22.07.2015]

220 Cahill. Н. Financing of Social Housing in Selected European Countries. NESC Secretariat Papers. No.11. July, 2014. 
слОвенија
3.8



7776

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

ОС НОв НИ пО ДА тО цИ зА СлО ве НИ јА
Ре пуб ли ка Сло ве ни ја се про те га на по вр-
ши на од 20.273 км2 и има 2,05 ми ли о ни жи-
те ли. Зем ја та е пар ла мен тар на ре пуб ли ка 
и е член ка на Европ ска та уни ја и на НА ТО. 
Еко но ми ја та во 2004-2006 го ди на бе ле же-
ше по раст од ре чи си пет про цен ти го диш но, 
до де ка во 2007 го ди на се про ши ри на се дум 
про цен ти. По фи нан си ска та кри за 2007-2010 
го ди на и европ ска та долж нич ка кри за, зем-
ја та поч на да ја пла ќа це на та за „бу мот“што 
из ле зе од кон тро ла низ ми на ти те го ди ни. 
Ве ќе во 2009 го ди на, сло ве неч ки от БДП се 
на ма ли за осум про цен ти, што бе ше нај го-
ле ми от пад во Европ ска та уни ја, по тој на 
бал тич ки те зем ји и Фин ска. Во 2013 го ди на, 
БДП по жи тел из не су ва 23.317 аме ри кан ски 
до ла ри221, џи ни-ко е фи ци ен тот е 23,7 (из ме-
рен во 2012 го ди на)222 спо ред кој Сло ве ни ја 
има ви со ко ни во на ед на квост во при хо дот 
на гра ѓа ни те. Спо ред ет нич ка та стру кту ра, 
мно зинс тво то се Сло вен ци, 83 про цен ти, а 
има и Ср би и Хр ва ти (по два про цен та), Бо-
ан ци, еден про ен ти дру ги на ци о нал но сти223. 

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

Во Сло ве ни ја, проб ле мот со без дом ниш-
тво то се сме та за но ва по ја ва, ко ја глав ни от 
град Љуб ља на  и дру ги те гра до ви ја откри-
ва ат во пос лед ни те 15 го ди ни. Во исти от 
пер и од, по ја ва та на но ви от фе но мен е  при-
дру же на со по ја ва та и раз во јот на но ви ор га-
ни за ции и ус лу ги.  Ка ко пос ле ди ца на фа ктот 
де ка без дом ниш тво то во Сло ве ни ја се сме та 
за но ва по ја ва, не по стои на ци о нал на де фи-
ни ци ја ин кор по ри ра на во за кон ски те акти. 
Од дру га стра на, пак, ЕТ ХОС сѐ уште не е 
пре поз на е на и при фа те на од стра на на на-
ци о нал ни те вла сти224. 

Во Сло ве ни ја не по стои оп што при фа те на 
де фи ни ци ја за без дом ниш тво то. Во пр во-
то се оп фат но истра жу ва ње спро ве де но во 
Љуб ља на во 2007 го ди на, без дом ни те ли ца 
се де фи ни ра ни ка ко ли ца што спи јат на отво-
ре но, во шел тер-цен три, ли ца што спи јат во 
не си гур ни ус ло ви, ка ко и ли ца што не ма ат 
по крив над гла ва или не ма ат дом. Во дру го 
истра жу ва ње за оце ну ва ње на рас про стра-
не то ста на без дом ниш тво то (со ак цент на 
вид ли во и на скри е но без дом ниш тво) спро-
ве де но во 2010 го ди на на на ци о нал но ни во, 
од стра на на истра жу ва чи те е ко ри сте на ЕТ-
ХОС. 

НИ вОА И ОпСег
НА без ДОм НИш твО

Не за вис но од не до сти гот на офи ци јал ни 
по да то ци, по сто јат по ве ќе по ка за те ли што 
по ка жу ва ат де ка без дом ниш тво то во Сло ве-
ни ја се дви жи во на гор на ли ни ја уште од сре-
ди на та на 90-ти те го ди ни на ми на ти от век. 
Се ко ја го ди на се зго ле му ва бро јот на ус лу ги 
ка ко пре но ќе ва ли шта, шел тер-цен три, хо сте-
ли, ка ко и на нив ни те ко рис ни ци. По да то ци-

221 International Montary Fund.  Report for selected countries and subjects. Достапно на: http://goo.gl/nLYvsZ 
(Пристапено: 21.07.2015)

222 Distribution of family income - Gini index. Available at: https://goo.gl/b4apkb. Accessed 21.07.2015)

223 Попис (http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7) 

224 Razpotnik, Š. (2009) “Counting the homeless – improving the basis for planning assistance”, University of Ljubljana, стр.1. 

те од Ми ни стерс тво то за труд, се мејс тво и за 
со ци јал ни ра бо ти по ка жу ва ат де ка бро јот на 
ко рис ни ци на хра на во днев ни те цен три се 
зго ле мил од 721 ко рис ник во 2007 го ди на до 
1.037 во 2009 го ди на225. Од дру га стра на, сло-
ве неч ки от по пис од 2011 го ди на по со чу ва 
око лу 3.829 лу ѓе што жи ве ат во жи ве а ли шта 
што не се со од вет ни за до му ва ње и кои ги 
ко ри стат адре си те на Цен та рот за со ци јал ни 
ра бо ти или на ху ма ни тар ни ор га ни за ции би-
деј ќи не ма ат свои по сто ја ни адре си на жи ве-
е ње226. Се пак, ова не се сме та за точ на број ка 
за да се из ме ри без дом ниш тво то би деј ќи не-
кои од лу ѓе то жи ве ат во из нај ме ни до мо ви, а 
ги ко ри стат адре си те на сер ви си те за тоа што 
газ ди те на ста но ви те не са ка ле да им да дат 
по твр да за да го впи шат из нај ме но то жи ве-
а ли ште ка ко по сто ја на адре са227.  Из ве шта-
јот на Ин сти ту тот за со ци јал на за шти та од 
2012 го ди на, пак, по со чу ва на број ки на лу ѓе 
што ко ри стат раз лич ни ти по ви сме сту ва ње 
за без дом ни ци, ка ко на при мер, пре но ќе ва-
ли шта, хо сте ли за без дом ни ци, при вре ме ни 
цен три за сме сту ва ње, цен три за еми гран ти, 
сме сту ва ње за же ни бе гал ци. Оваа број ка се 
про це ну ва на 1.500 ли ца го диш но228. 

Во 2011 го ди на без дом на та по пу ла ци-
ја е вклу че на во по пи сот на на се ле ни е то, и 
по крај тоа што оваа ран ли ва ка те го ри ја се 
во де ла ка ко ли ца ре ги стри ра ни во цен три 
за со ци јал на ра бо та и дру ги ху ма ни тар ни 
ор га ни за ции, што ин ди ци ра на ли ца што не-
ма ат по сто ја на адре са на жи ве е ње. Но овие 

по да то ци се сме та ат за огра ни че ни и за по-
тен ци јал но не точ ни би деј ќи се зас но ва ат на 
без дом ни ци и на до ма ќинс тва што се ре ги-
стри ра ни во ме ста ка де што е ис по ра ча на 
со ци јал на та ус лу га, што зна чи де ка не кол ку 
ка те го рии без дом ни ци се иск лу че ни229, пред 
сѐ, по ра ди фа ктот де ка бро јот на ран ли ви 
ка те го рии гра ѓа ни на кои не им е ис по ра ча-
на ни ка ква со ци јал на ус лу га не мо же да би-
де за не ма рен. 

Од дру га стра на, пак, спо ред дру ги по ка-
за те ли, за бе ле жан е кон ти ну и ран по раст на 
без дом ниш тво то во Сло ве ни ја во пос лед ни те 
15 го ди ни, а при чи ни те се во раз лич ни со ци-
јал ни и стру ктур ни фа кто ри, ка ко при ва ти за-
ци ја та и неј зи но то вли ја ние на на ма лу ва ње-
то на учес тво то на ста но ви за из нај му ва ње, 
на ма лу ва ње на мож но сти те за не про фит ни 
за е ми за до му ва ње, про ме ни те во па за рот на 
тру дот, сла бе е ње на си сте мот за со ци јал на 
за шти та.  Пред па дот на со ци ја лиз мот, др жа-
ва та би ла од го вор на да им обез бе ду ва до му-
ва ње на жи те ли те на Сло ве ни ја (ка ко и во си-
те по ра неш ни ју гос ло вен ски ре пуб ли ки)230. 
До кра јот на 80-ти те го ди ни, со ци јал ни от 
се ктор за до му ва ње бил мно гу до бро раз-
ви ен, а 33 про цен ти од жи ве а ли шта та би ле 
во сопс тве ност на ло кал ни те вла сти или на 
ком па ни и те, нај че сто во сопс тве ност на др-
жа ва та231, па за тоа, без дом ниш тво то, или не-
ма ње то дом не би ло мно гу че ста по ја ва. Во 
пос лед ни ве две де це нии, пак,  во не до стиг 
од дол го роч на стра те ги ја, тоа што се сме та 

225 On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, FEANTSA (2012)  стр. 19

226 SORS (2011) Occupied Dwellings, Slovenia, 1 January 2011 – Provisional Data (Ljubljana: Statistical Office of Slovenia).

227 Extent and Profile of Homelessness in European Member States: A Statistical Update, Volker Busch Geertshema et all, 
2014 стр.47

228 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, (Monitoring of Social Protection Program), Smolej,. et al, 
Љубљана, Институт за социјална заштита, 2013

229 EOH Comparative Studies on Homelessness _ December 2014 _ No. 4 стр. 106

230 Media Representations of Homelessness and the link to effective policies; Maša Filipovič Hrast, University of Ljubljana, 
2008 (http://feantsaresearch.org/IMG/pdf/article-5.pdf), стр.5

231 Mandic,S. Homelesness: The social problem approach. University of Cambridge (2004), стр.30. Достапно на : http://
miau.gau.hu/osiris/content/docs/fao_seminar/misc/homelessapproach.pdf (пристапено на: 20.07.2015). 
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за по ли ти ка за до му ва ње се са мо при вре ме-
ни ин тер вен ции. Бро јот на шел тер-цен три и 
на кре ве ти во ва кви те уста но ви се зго ле му вал 
во пос лед на та де ка да (35 про цен ти од 2006 
го ди на до 2007 го ди на, со вкуп но 101 ме сто, 
спо ред На ци о нал ни от из ве штај за со ци јал на 
вклу че ност и за со ци јал на за шти та од 2007 го-
ди на). До пол ни тел но е зго ле мен бро јот и на 
еди ни ци за сме сту ва ње, кои се на ме не ти за 
нај ит ни те слу чаи со на ру ше но пра во на до-
му ва ње. 12 про цен ти од жи те ли те на Сло ве-
ни ја се ро де ни во странс тво232, а, спо ред по-
да то ци233 од 2008 го ди на, има око лу 100.000 
жи те ли што не се од ЕУ, или пет про цен ти од 
вкуп на та по пу ла ци ја на зем ја та. Ими гран ти те 
нај че сто до а ѓа ат од Бос на и Хер це го ви на, по-
тоа од Ср би ја, Ма ке до ни ја, Хр ват ска и од Ко-
со во и нив на та број ка ра пид но рас те од 1995 
на ва му, па Сло ве ни ја е ед на од зем ји те што се 
со о чу ва ат со нај го лем по раст234 на бро јот на 
ими гран ти во Европ ска та уни ја.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Ви со ки те стап ки на не вра бо те ност, осо бе но 

кај мла ди те лу ѓе и кај лу ѓе то на во зраст од 40 до 
60 го ди ни, се ме ѓу нај че ста та при чи на што до-
ве ду ва до без дом ниш тво. Ка ко дру ги при чи ни 
за без дом ниш тво, пре поз на е ни се и ин ди ви ду-
ал ни те, ка ко се меј но на силс тво, ал ко хо ли зам, 
зло у по тре ба на дро га, а спо ме на ти се и проб-
ле ми со др жав на та ад ми ни стра ци ја, ко га одре-
ден број лу ѓе би ле из бри ша ни од ре ги стри те на 
гра ѓа ни на Сло ве ни ја (пред оса мо сто ју ва ње то 
би ле неј зи ни гра ѓа ни, но по оса мо сто ју ва ње то 
би ле из бри ша ни од ре ги ста рот за по сто јан пре-
стој по ра ди одре де ни при чи ни)235.

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ
Спо ред Дек ле ва и Раз пот ник236 (спо ред 

истра жу ва ње спро ве де но са мо на те ри то ри ја та 
на Љуб ља на) нај го ле ми от дел, 60 про цен ти од 
без дом ни ци те во Сло ве ни ја се сам ци и лу ѓе што 
ни ко гаш не би ле во брак, до де ка 25 про цен ти 
се раз ве де ни лу ѓе. По ве ќе од по ло ви на од без-
дом ни ци те не ма ат де ца. 61 про цент од без дом-
ни ци те, ре дов но или по вре ме но пи јат ал ко хол, 
до де ка, пак, 40 про цен ти од нив ко ри стат дро-
ги. Ду ри ед на тре ти на од ис пи та ни ци те из ја ви-
ле де ка има ле проб ле ми со мен тал но то здрав је 
и де ка тоа би ло при чи на та за тоа што ста на ле 
без дом ни ци. Ед на че твр ти на од нив, по точ но 24 
про цен ти из ја ви ле де ка би ле хос пи та ли зи ра ни 
во пси хи ја три ска кли ни ка. 

Во Сло ве ни ја не ма ро до во ба зи ра ни по да-
то ци за без дом ниш тво то. 

Од дру га стра на, да ва те ли те на ус лу ги од 
об ла ста на без дом ниш тво то ин ди ци ра ат про-
ме на на про фи лот на без дом ни ци, од нос но 
за бе ле жан е тренд на по раст на бро јот на се-
мејс тва и на ими гран ти што се со о чу ва ат со 
овој проб лем. Од дру га стра на, пак, нев ла ди-
ни те ор га ни за ции ука жу ва ат на се ри оз но ста 
на број ки те на же ни што жи ве ат во фор ма на 
скри е но без дом ниш тво ка ко ре зул тат на не-
до сти гот од ус лу ги за оваа цел на гру па237. 

пАР цИ јАл НИ пО ДАтО цИ пО кА те гО РИИ 
(СпО РеД ет ХОС)

Во Сло ве ни ја по сто јат по да то ци што из не-
су ва ат са мо приб лиж ни број ки за раз лич ни 
ка те го рии од ЕТ ХОС, а тие се след ни ве:
без по крив над гла ва: Са мо во Љуб ља на, 
спо ред ан ке та од 2005 го ди на, има ло од 285 

232 Прилог на РТВ Словенија (достапен на http://www.rtvslo.si/slovenija/vsak-osmi-prebivalec-slovenije-priseljenec/246585) 

233 http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4281

234 http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=1823 

235 European Journal of Homelessness _ Volume 2, December 2008, стр. 132

236 Dekleva, B. and Razpotnik, Š. (2007) Brezdomstvo v Ljubljani [Homelessness in Ljubljana]. (Ljubljana: Pedagoška 
Fakulteta, Univerza v Ljubljani)

237 Словенија, Ciuntry fsche: http://www.feantsa.org/spip.php?article853&lang=en

до 700 лу ѓе (ЕТ ХОС 1.1). Во Цен та рот за со ци-
јал на ра бо та, на 30 ју ни 2010 го ди на би ле ре-
ги стри ра ни 1.271 лу ѓе при ја ве ни за пре стој.  
Во 2009 го ди на, вкуп но 337 лу ѓе до би ле пре-
кр шоч на при ја ва за на ру шу ва ње на јав ни от 
ред и мир, член 10 од За ко нот за за шти та на 
јав ни от ред и мир, кој оп фа ќа прес пи ва ње на 
јав но ме сто. Приб лиж на број ка на лу ѓе ре ги-
стри ра ни во Цен та рот за со ци јал на ра бо та 
по ра ди без дом ниш тво е 222 (во 2009 го ди на). 
без дом:  Приб лиж на број ка на ко рис ни ци во 
Љуб ља на што пре сто ју ва ат во хо сте ли што 
ги фи нан си ра др жа ва та е 150 ли ца. Во 2009 
го ди на лу ѓе што ко ри стат до му ва ње за ит ни 
слу чаи, што го обез бе ду ва гра дот Љуб ља на, 
се со приб лиж на број ка од 486 (ЕТ ХОС 3.2), 
а на ли ста та на че ка ње за ва ков вид сме сту-
ва ње, во исти от град, се 258 ли ца. Од 2009 
го ди на се ре ги стри ра ни и без дом ни ци што 
има ат проб ле ми со мен тал но то здрав је. Бро-
јот на ко рис ни ци ре ги стри ра ни во шел тер-
цен три, до мо ви за мај ки и за же ни што се 
жр тви на на силс тво из не су ва 1.138 (ЕТ ХОС 
4.1), до де ка приб лиж на број ка на лу ѓе што 
жи ве ат во цен три те за азил во 2009 го ди на 
бил 202 (ЕТ ХОС 5.1). Про цен тот на за тво ре-
ни ци, пак, што отка ко ќе би дат пу ште ни од 
за твор ќе не ма ат сме сту ва ње е 3,8 про цен ти 
(из ме рен во 2008 го ди на, ЕТ ХОС 6.1).
Не со од вет но до му ва ње: Спо ред по да то ци те 
на ФЕ АН ТСА, број ка та на ли ца што жи ве ат во 
про сто рии што не се со од вет ни за жи ве е ње, 
ка ко га ра жи, шу пи и слич но, из не су ва 3.068, 
по да ток спо ред по пи сот од 2002 го ди на (ЕТ-
ХОС 11.2). Во Цен та рот за со ци јал ни гри жи, 
пак, проб ле ми со до му ва ње при ја ви ле 2.119 
ли ца во 2009 го ди на, до де ка по пу ла ци ја што 
жи вее без ба ња во жи ве а ли ште то е 0,9 про-
цен ти238, од нос но 0,8 про це ни од вкуп но то 
на се ле ние во Сло ве ни ја жи вее без то а лет 
во жи ве а ли ште то, до де ка 30,2 про цен ти од 
по пу ла ци ја та жи вее во жи ве а ли шта со вла-
га, жи ве а ли шта што се рас па ѓа ат и на кои им 
про те ку ва по кри вот, а 39,5 про цен ти се ли ца 
што жи ве ат во пре на се лен дом.

зА кОН СкА И Ре гу лА тИв НА РАм кА
Уште со поч ну ва ње то на тран зи ци ски те 

про це си, Сло ве ни ја во ве де си стем на ло кал-
на са мо у пра ва на ед но ни во, на тој на чин 
де фи ни рај ќи ги оп шти ни те ка ко ос нов ни 
со цио-еко ном ски, по ли тич ки и ад ми ни стра-
тив ни еди ни ци, ре чи си без ни ка кви об вр ски 
де ле ги ра ни од стра на на цен трал на та власт. 

Си сте мот за со ци јал на за шти та во Сло ве ни-
ја не е де цен тра ли зи ран и јав ни те ус лу ги се 
ко ор ди ни ра ни со актот за со ци јал на си гур-
ност од 2007 го ди на. Актот ги ре гу ли ра ус лу-
ги те што се ис по ра чу ва ат од јав на та мре жа на 
со ци јал ни ус лу ги во ко ја јав ни те ин сти ту ции 
за ед но со при ват ни те опе ри ра ат под исти те 
ус ло ви врз ос но ва на кон це си ја239. Ус лу ги те 
за без дом ни ци не се по себ но спо ме на ти во 
актот, ни ту се ре гу ли ра ни, са мо е на ве де но 
де ка под одре де ни ус ло ви шел тер-цен три мо-
же да би дат ор га ни зи ра ни ка ко ор га ни за ции 
за обез бе ду ва ње јав на со ци јал на за шти та. 

НА цИ О НАл НА СтРА те гИ јА
Во Сло ве ни ја не по стои ин те гри ра на стра-

те ги ја за без дом ниш тво, ту ку тоа е ин те гри-
ра но во по ши ро ки от се ктор на „со ци јал ни 
проб ле ми“. Од 2000 го ди на без дом ниш тво то 
ста на ре дов на те ма во рам ки те на со ци јал-
на та по ли ти ка, а пред тоа е тре ти ра но ка ко 
мар ги на лен проб лем. Во пос лед ни те го ди ни 
по сто јат по ка за те ли врз ос но ва на кои мо же 
да се зак лу чи де ка се раз ви ва по стра те ги ски 
при стап кон ре ша ва ње то на овој оп штес-
твен проб лем. Без дом ни ци те се спо ме на-
ти ка ко по себ на ран ли ва гру па во по ве ќе 
стра те ги ски до ку мен ти  ка ко Ре зо лу ци ја та 
на на ци о нал на та про гра ма за со ци јал на за-
шти та (2006-2010). Без дом ни ци те се, исто 
та ка, на ве де ни и во На ци о нал на та про гра ма 
за бор ба про тив си ро ма шти ја и со ци јал на 
вклу че ност (од 2000 го ди на). На ци о нал на та 
про гра ма за до му ва ње има ин кор по ри ра ни 
со ци јал ни ин стру мен ти што би овоз мо жи ле 
до му ва ње за ин ди ви ду ал ци и на се мејс тва 
што не се во мож ност са мо стој но да ги по-

238 Статистиката на ЕУ за приходи и за услови за живеење ЕУ-СИЛЦ

238 Hrast,M., Somogy,E. and Teller,N. (2009). The Role of NGOs in the Governance of Homelessness in Hungary and Slovenia. Стр.47.
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кри јат тро шо ци те око лу до му ва ње то240. 

РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА 
без ДОм НИш твО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Во Сло ве ни ја Ми ни стерс тво то за труд, се-
мејс тво и за со ци јал ни ра бо ти, ка ко и уста но-
ви те за со ци јал ни ра бо ти на ло кал но ни во се 
од го вор ни за нај го ле ми от дел пра ша ња по вр-
за ни со без дом ниш тво то241. Во не до стиг од 
со од вет ни про гра ми од стра на на др жа ва та, 
уло га та за гри жа за без дом ни ци те и за раз во-
јот на си сте ми те и на ин стру мен ти те за под др-
шка ги пре зе ма нев ла ди ни от се ктор, но и овој 
про цес не се раз ви ва со со од вет на ди на ми ка. 

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

Ме ѓу до бра та пра кти ка што се по со чу ва 
во пог лед на без дом ниш тво то е ор га ни за ци ја-
та „Кра љи ули це“, ко ја го из да ва исто и ме но то 
улич но спи са ние. Струч ни те ли ца што ра бо тат 
во ор га ни за ци ја та ја по до бру ва ат си ту а ци ја та 
со без дом ни ци те, пред сè, во Љуб ља на. Уви-
ду вај ќи де ка не по стои се оп фат на по ли ти ка, 
ни ту стра те ги ја за пре вен ци ја и за ре ша ва ње 
на овој проб лем, тие го пре зе ма ат мо де лот на 
улич но спи са ние и го ап ли ци ра ат на ус ло ви те 
и на мож но сти те на без дом ни ци те во Љуб ља на.

Ко ри стеј ќи ја ве ќе раз ви е на та про гра ма „Пр-
во дом“, во овој про ект е на пра вен раз вој на 
пра ктич ни мо де ли и на су штин ска по ли ти ка за 
пре се лу ва ње (до му ва ње) на без дом ни ци те во 
Сло ве ни ја. Со под др шка од нор ве шки парт не-
ри, „Кра ле ви на ули ца та“ раз ви ја ино ва ти вен 
(пи лот) мо дел за сме сту ва ње без дом ни ци во 
рам ки на кој беа сме сте ни 19 без дом ни ци, во 
пет из нај ме ни апарт ма ни, а јав но ста го пре поз-
на ла про е ктот ка ко до бра пра кти ка. Овој мо дел 
до бил по зи тив ни кри ти ки и под др шка од ло кал-
ни те и на ци о нал ни ин сти ту ции за со ци јал на ра-
бо ти, кои овоз мо жи ле, пред сѐ, не го ва фи нан-
си ска одрж ли вост. Про е ктот бил спро ве ду ван 

во не кол ку фа зи, а ини ци јал на та вклу чу ва ла 
еду ка ци ја и тим ска ра бо та со струч ња ци за без-
дом ниш тво од Нор ве шка. Ток му улич ни от пе чат 
е за бе ле жан ка ко нов и функ ци о на лен об лик 
на дејс тву ва ње ко га ста ну ва збор за над ми ну ва-
ње на проб ле ми те со без дом ниш тво то во оваа 
зем ја во рам ки те на кој се  при ме ну ва прин ци-
пот на пар ти ци па тив ност што по ма га во вклу чу-
ва ње то на без дом ни ци те во оп штес тво то. 

„Кра ле ви на ули ца та“ има ат и свој ди стри-
бу ти вен цен тар во кој про да ва чи те мо жат да 
до би јат и оброк, но и чи ста об ле ка и да се иска-
пат, ка ко и да би дат дел од ра бо тил ни ци и од 
актив но сти со со цио-кул ту рен ка ра ктер.  „Кра-
ле ви на ули ца та“ има и про гра ма за под др шка 
при до му ва ње во рам ки те на ко ја из нај му ва ат 
ста но ви, чи ја што цел е да се мо би ли зи ра ат ло-
кал ни те ка па ци те ти за до му ва ње за да се сме-
стат без дом ни ци те, а со ова, „Кра ле ви на ули-
ца та“ пра ви и ре о без бе ду ва ње на дом за не кои 
од нив. По ве ќе то од ре зи ден ци јал ни те об је кти 
за прес пи ва ње за без дом ни ци те овоз мо жу ва ат 
сме сту ва ње за шест до осум лу ѓе во ед на со ба, 
до де ка про гра ма та на „Кра ле ви на ули ца та“ ну-
ди по себ на со ба за се кој чо век242. 

фИ НАН СИ СкИ Имп лИ кА цИИ
Поч ну вај ќи од 1996 го ди на Ми ни стерс тво-

то за труд, се мејс тво и за со ци јал ни ра бо ти 
фи нан си ски под др жу ва про гра ми по вр за ни 
со без дом ниш тво то во рам ки те на бу џе тот за 
јав на со ци јал на за шти та. Низ го ди ни те овие 
средс тва се зго ле му ва ле, ме ѓу тоа не е воз-
мож но да се на пра ви точ на прес ме тка кол ку 
средс тва се ин ве сти ра ни за оваа на ме на. Од 
дру га стра на, до кол ку се наб љу ду ва ат бро-
јот на до стап ни кре ве ти во шел тер-цен три те, 
во 2011 го ди на би ле под др жа ни вкуп но 21 
про гра ма со 639.000 ЕУУ; че ти ри од нив се 
дол го роч ни про гра ми под др жа ни со 276.000 
ЕУР, а дру ги те 17 се ед но го диш ни про гра ми 
(363.000 ЕУР)243. 

240 FEANTSA: Country Fiches, Slovenia. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rticle853&lang=en [26.03.2015].

241 FEANTSA: Country Fiches, Slovenia. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rticle853&lang=en [26.03.2015].

242 FEANTSA (2012) On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe, стр. 68-74.

243 FEANTSA: Country Fiches, Slovenia. Достапно на: http://www.feantsa.org/spip.php?rticle853&lang=en [26.03.2015].
ХрваТска
3.9
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ОС НОв НИ пО ДА тО цИ зА ХР вАт СкА
Ре пуб ли ка Хр ват ска за фа ќа по вр ши на 

од 56.594 км2 и по по пи сот244 од 2011 го ди-
на брои 4.274.889 жи те ли. Хр ват ска е уни-
тар на др жа ва и ре пуб ли ка во ко ја вла дее 
пар ла мен та рен си стем. Член ка е на  ЕУ, на 
Обе ди не ти те на ции и на НА ТО. Џи ни-ко е-
фи ци ен тот из не су ва  30,9245 (во 2014 го ди-
на) и зем ја та е ме ѓу тие со сред но ни во на 
ед на квост во при хо дот на гра ѓа ни те. Но ми-
нал на та вред ност на до маш ни от бру то-про-
из вод из не су ва 59,911 ми ли јар ди до ла ри246. 
Стап ка та на ре ги стри ра на не вра бо те ност од 
март 2015 го ди на из не су ва 19,7 про цен ти247. 
Ка ко пос ле ди ца на вој на та од 1991 го ди на, 
еко ном ска та ин фра стру кту ра пре тр пи се ри-
оз на ште та, осо бе но во при хо ди те од бо га та-
та ту ри стич ка ин ду стри ја. Од 1989 го ди на до 
1993 го ди на, БДП пад на за 40,5 про цен ти, но 
др жа ва та сè уште кон тро ли ра зна ча ен дел 
од еко но ми ја та. На пос лед ни от по пис, нај-
го ле ми от дел од на се ле ни е то се из јас ни ле 
ка ко Хр ва ти (90,4 про цен ти), 4,4 про цен ти се 
Ср би и 5,2 про цен ти се из јас ни ле де ка се од  
дру га на ци о нал ност, или не пре ци зи ра ле248. 

Опе РА тИв НА Де фИ НИ цИ јА 
зА без ДОм НИш твО

За прв пат тер ми нот „без дом ниш тво“ во Хр-
ват ска е де фи ни ран во  За ко нот за со ци јал на 
за шти та од 2011 го ди на, спо ред кој без дом-
ник е ли це што не ма ме сто за пре стој, ни ту 
средс тва за да ја за до во ли по тре ба та од до-
му ва ње, кое при вре ме но е сме сте но во шел-
тер за без дом ни ци, или пре сто ју ва на дру го 
јав но ме сто, кое не е на ме не то за до му ва ње“. 
Оваа де фи ни ци ја е во рам ки те на ЕТ ХОС и е 
огра ни че на на пр ви те три ка те го рии. 

Ка ко ре ла тив но нов фе но мен во по ве ќе то 
гра до ви во Хр ват ска, кре а то ри те на по ли ти-
ка та и на уч ни ци те од оп штес тве ни те на у ки 
го иг но ри ра ат без дом ниш тво то, но по сто јат 
по ве ќе истра жу ва ња што да ва ат на со ки во 
пог лед на пре вен ци ја и на на чи ни на ре ша-
ва ње  

НИ вОА И Оп Сег НА без ДОм НИш твО тО
Во Хр ват ска без дом ниш тво то е приз на е но 

ка ко со ци ја лен проб лем од стра на на кре а-
то ри те на по ли ти ка та во пос лед ни те не кол-
ку го ди ни. Исто та ка, на без дом ни ци те им е 
обез бе ден при стап до со ци јал на за шти та во 
пос лед ни те не кол ку го ди ни, што ука жу ва на 
фа ктот де ка Хр ват ска е сѐ уште во по чет на та 
фа за на ре фор ми ра ње на си сте мот на со ци-
јал на за шти та, што  во ди кон зак лу чок и де ка 
спе ци фич ни те про гра ми за со ци јал на за шти-
та на без дом ни ци те се во сво јот ран раз вој. 

Ли ца та што има ат ста тус на без дом ни ци во 
Хр ват ска нај че сто долг пер и од се со о чу ва ат 
со си ро ма шти ја. Тие се и не вра бо те ни, има-
ат ни зок сте пен на обра зо ва ние, на ру ше но 
те лес но и(или) мен тал но здрав је, раз ве де ни 
се, без ме сто за до му ва ње, со сла би или без 

244 http://www.dzs.hr/Eng/censuses/census2011/results/htm/E01_01_01/e01_01_01.html

245  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 

246 ММФ, извештај за Хрватска http://goo.gl/5D3LzG 

247 http://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm

248 Популација по етничка припадност, градови/општини, 2011, Државен завод за статистика http://www.dzs.hr/Eng/
censuses/census2011/results/htm/E01_01_04/e01_01_04_RH.html

со ци јал ни вр ски, што, пак, ги пра ви ви со ко 
ран ли ва по пу ла ци ја и го зго ле му ва ри зи кот 
за за не ма ру ва ње на нив ни те чо ве ко ви пра ва. 
Всуш ност, ста ну ва збор за лу ѓе што, во по ве-
ќе то слу чаи, за сво јот ста тус на без дом ни ци 
не се ви нов ни са ми те, ту ку се жр тви на си сте-
мот, на сопс тве но то се мејс тво, на здрав стве-
на та со стој ба250. 

Прег ле дот на ос нов ни те со цио-де мо граф-
ски обе леж ја на ли ца та што ко ри стат пра во 
на сме сту ва ње во при фа ти ли ште по ка жу ва 
де ка 58 про цен ти од ко рис ни ци те што се 
при вре ме но сме сте ни во пре но ќе ва ли шта-
та има ат сред но обра зо ва ние, а про сеч ни-
от ра бо тен стаж по ко рис ник е 14 го ди ни251. 
Спо ред исти те по да то ци, ра бо тос по соб ни те 
ко рис ни ци се при ја ве ни во За во дот за вра-
бо ту ва ње, но го лем дел од нив, по ве ќе од 
30 про цен ти, има ат те шко тии со мен тал но то 
здрав је.

по да то ци те на нев ла ди на та „мост“ и на Хр-
ват ска та мре жа за без дом ниш тво ука жу ва ат 
на след ни ве не о фи ци јал ни по да то ци252:

 Ре чи си 300 лу ѓе жи ве ат на ули ца 
(ЕТ ХОС 1.1)

 Во пре но ќе ва ли шта жи ве ат 124 лу ѓе 
(ЕТ ХОС 2.1)

 При вре ме но сме сту ва ње ко ри стат 217 лу ѓе 
(ЕТ ХОС 3.1)

 10 лу ѓе жи ве ат во тран зи ци ски цен три за 
сме сту ва ње (ЕТ ХОС 3.3)

 40 лу ѓе жи ве ат во ме ди цин ски уста но ви 
(ЕТ ХОС 6.2)

 350 лу ѓе жи ве ат во при вре ме ни, не стан-
дард ни жи ве а ли шта ( ЕТ ХОС11.1, 11.2,11.3)

 35 жи ве ат во об је кти што не се на ме не ти за 
до му ва ње во Ду бров ник (ЕТ ХОС 12.1)

 250 лу ѓе жи ве ат во сме сту ва ли шта за еми-
гран ти (ЕТ ХОС 5.1)

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Во из ми на ти те 25 го ди ни, Хр ват ска се со-

о чи со го лем број со ци јал ни ри зи ци ка ко 
ре зул тат на тран зи ци ски от про цес, рас па дот 
на Ју гос ла ви ја и во ста но ву ва ње то и пра кти-
ку ва ње то на ка пи та ли стич ка та еко но ми ја. 
Си ту а ци ја та се вло ши по вој на та што го за-
фа ти овој дел од по ра неш ни те ју гос ло вен-
ски ре пуб ли ки (1991-1995 го ди на, поз на та 
ка ко вој на за не за вис ност на Хр ват ска). До-
де ка во За пад на Евро па без дом ниш тво то 
е пре поз на е но ка ко со ци ја лен проб лем, со 
во ста но ве на пра кти ка, по ли ти ка и про гра ми, 
во Хр ват ска, тоа оста ну ва мар ги на ли зи ран 
со ци ја лен проб лем253.  Иа ко одре де ни ли ца 
се без дом ни ци по ве ќе го ди ни, за ко но дав-
ство то на по ја ва та гле да ка ко на при вре ме на 
со стој ба254.  Во су шти на, и по ве ќе то со ци јал-
ни пра ва255 и сер ви си не им се до стап ни на 

249 European Journal of Homelessness, volume: 4, pages: 45-64, 2010

250 Družić, Olja, (2012). Beskućništvo, pogled iz različitih perspektiva, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invalidite-
tom,. Стр.35.

251 Mlinara, З, Koznar Andrea „Prihvatilište za beskućnike Gradskog društva Crvenog križa Zagreb“  - od Beskućništvo: 
Pogled iz različitih perspektiva, Olja Družić Ljubotina, Zagreb: Gradski ured za socijalno zaštitu i osobe s invaliditetom, 
2013.  

252 FEANTSA, Croatia Country Fiche, last updated January 2014

253 Šoštarić Morena, Profiling Homelessness: Serbia and Croatia, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia, pg. 288, 
2013

254 Družić Ljubotina  Olja, Beskućništvo, pogled iz različitih perspektiva, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invali-
ditetom, Grad Zagreb, 2012

255 Šoštarić Morena, Homelessness in the Republic of Croatia: A review of the social welfare system for homeless people, 
Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia, part of Profiling Homelessness: Serbia and Croatia pg. 288 (2), 2013
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лу ѓе то на кои им се по треб ни, а без дом ни ци-
те од не о дам на се спо ме на ти ка ко по себ на 
ка те го ри ја, ко ја има бе не фи ти во со ци јал ни-
от и во здрав стве ни от си стем (пре ку За ко нот 
за со ци јал на ра бо та од 2012 го ди на). 

При чи ни те за без дом ниш тво во Хр ват ска 
мо жат да се све дат на исти те ка ко и во европ-
ски те зем ји (дол го го диш на си ро ма шти ја и 
не вра бо те ност, зло у по тре ба на дро га, ни ско 
ни во на обра зо ва ние, ло ши со ци јал ни вр ски, 
кри ми нал), но по сто јат и спе ци фич ни, стру-
ктур ни при чи ни. Тие се по вр за ни со тран зи-
ци ска та фа за на зем ја та, но и со отсус тво на 
га ран ти ра на по ли ти ка за до му ва ње, ко ја би 
би ла утвр де на со Уста вот на Хр ват ска, ка ко и 
со ни зок про цент од БДП, кој би бил на ме нет 
за ран ли ви гру пи, и отсус тво на про гра ми за 
до му ва ње за мар ги на ли зи ра ни гру пи256.

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Во За ко нот за со ци јал на за шти та на Ре пуб-

ли ка Хр ват ска, де фи ни ран е тер ми нот „без-
дом ник“257, а иста та де фи ни ци ја се од не су ва 
и на об но ве на та вер зи ја од 2013 го ди на. Овој 
за кон про пи шу ва де ка го ле ми те гра до ви се 
об вр за ни да овоз мо жат фон до ви од сво јот 
бу џет, кои ќе ги ко ри стат за хра на во на род-
ни те куј ни, ка ко и за шел три за без дом ни ци и 
за слич ни сер ви си за сме сту ва ње. Освен тоа, 
За ко нот пред ви ду ва за исти те овие гра до ви, 
во рам ки на нив ни те фи нан си ски мож но сти, 
да пот тик нат и да овоз мо жат и дру ги фор ми 
на ма те ри јал на по мош и под др шка на овие 

гра ѓа ни258. 
За ед нич ки от ме мо ран дум за со ци јал но 

вклу чу ва ње, кој Хр ват ска го има пот пи ша но 
во 2007 го ди на, ги наг ла су ва при о ри те ти те 
во бор ба та про тив си ро ма шти ја та и со ци јал-
на та иск лу че ност. Тоа зна чи при о ри те ти во 
пог лед на до му ва ње пре ку раз вој на кон цеп-
ти за со ци јал но до му ва ње, раз вој на си сте ми 
за под др шка при до му ва ње и  при до му ва ње 
во си ро маш ни и во суп стан дард ни ус ло ви, 
раз ви ва ње на ка па ци те ти те на шел три те за 
без дом ни ци, ка ко и ре ша ва ње на проб ле ми-
те со до му ва ње на про го не ти те и рас е ле ни те 
ли ца од вој ни те259. Освен вна треш но то за ко-
но дав ство, Хр ват ска има об вр ска да се бо ри 
про тив си ро ма шти ја та и со ци јал на та иск лу-
че ност, спо ред де фи ни ци и те во фун да мен-
тал ни те ме ѓу на род ни до ку мен ти за за шти та 
на чо ве ко ви те пра ва (Ми ле ни ум ски те це ли 
на ОН, Европ ска та со ци јал на по вел ба), кои 
осо бе но го истак ну ва ат пра во то на за шти та 
од си ро ма шти ја и од со ци јал на иск лу че ност, 
ка ко ед но од ос нов ни те чо ве ко ви пра ва. Ка-
ко член ка на ЕУ, зем ја та се при дру жу ва и кон 
стра те ги ски те до ку мен ти на Уни ја та (Евро па 
2020 го ди на, Европ ска та пла тфор ма про тив 
си ро ма шти ја и со ци јал на иск лу че ност), ка ко 
и Па ке тот за со ци јал ни ин ве сти ции260, ка де 
што без дом ни ци те се на ве де ни ка ко по себ-
на ка те го ри ја261.

Во За ко нот за пре стој (2013)262 на Ре пуб ли-
ка Хр ват ска се утвр ду ва де ка на ли це то што 
не ма ме сто и адре са на жи ве е ње, ни ту има 

256  Družić Ljubotina  Olja, Beskućništvo, pogled iz različitih perspektiva, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invali-
ditetom, Grad Zagreb, 2012

257 Закон за социјална грижа (достапен на http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html) 
  
258 Krznar Andrea,  Vugec Dimić Marina - Sustainable ways of preventing homelessness (facing homelessness in the Republic 
of Croatia, 2013, стр.2
  
259 Krznar Andrea,  Vugec Dimić Marina - Sustainable ways of preventing homelessness (facing homelessness in the Republic 
of Croatia), 2013, стр 2

260 Social Investment package ( http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044) 

261 Дефиниција и опис на SIP, во делот „Бездомници“ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en 
  
262 Zakon o prebivalistu 2013, член 6 (достапен на http://www.most.hr/pages/centar_znanja)

средс тва со кои би мо же ло да си ги на ми ри 
по тре би те за до му ва ње (без дом ник), над леж-
но то те ло со ре ше ние ќе му утвр ди пре стој 
на адре са на уста но ва за со ци јал на ра бо та 
или во ин сти ту ции што има ат ус лу га -  сме-
сту ва ње. Тие без дом ни ци, пак, што не ко ри-
стат ус лу ги на уста но ви те од ста вка 1 од овој 
член, долж ни се на над леж но то те ло да му 
при ја ват адре са за кон такт, ко ја мо же да би-
де на име на фи зич ко или на прав но ли це, со 
не го ва сог лас ност.

НА цИ О НАл НА СтРА те гИ јА 
И РАз лИч НИ фА ктО РИ

Стра те ги ја та за бор ба про тив си ро ма шти-
ја та и со ци јал на та иск лу че ност на Хр ват-
ска263 на ве ду ва де ка цел та за ра ди ко ја се 
спо ме на ти без дом ни ци те ка ко по им во си-
сте мот (се мис ли на За ко нот од 2011 го ди на), 
е да се уна пре ди нив на та за шти та. Во стра-
те ги ја та е на ве де но и де ка уна пре ду ва ње то 
на за шти та та и гри жа та за без дом ни ци те 
ба ра ко ор ди на ци ја ме ѓу за сег на ти те стра-
ни (еди ни ци на ло кал на са мо у пра ва, нев ла-
ди ни ор га ни за ции и дру ги над леж ни те ла), 
уна пре ду ва ње на сер ви си те и на про гра ми те 
што пот тик ну ва ат вра бо ту ва ње, оси гу ру ва ње 
до стап ност до си те по треб ни ус лу ги, осо бе-
но од здрав стве на та за шти та и сме сту ва ње-
то. Та ка, та му е на ве де на и по тре ба та, освен 
од при фа ти ли шта и од пре но ќе ва ли шта, и од 
трај ни об ли ци на сме сту ва ње за са мо стој но 
жи ве е ње, ка ко и про гра ми за под др шка што 
се на со че ни кон по ма га ње на без дом ни ци те 
за нив ни са мо сто ен жи вот.

Во Хр ват ска по сто јат 22 сер ви си264 (ин сти-
ту ции, ор га ни за ции, цен три) што им се на 
рас по ла га ње на без дом ни ци те. Пет од нив 
се шел три за без дом ни ци (два во За греб и по 
еден во Ри е ка, Пу ла и во Кар ло вац, од нос но, 
спо ред си ту а ци ја та на жи ве е ње, спа ѓа ат во 

сер ви си те на ЕТ ХОС 3.1. Се дум се пре но ќе-
ва ли шта (во За греб, Ва раж дин, Оси ек, За дар, 
Ри е ка, Сплит и Ка ште ла), кои спа ѓа ат во ЕТ-
ХОС 2.1. По сто јат и две уста но ви за тран зи-
ци ски под др жа но сме сту ва ње (ка де што се 
по треб ни и по ве ќе ус ло ви, кои без дом ни-
ци те тре ба да ги ис пол ну ва ат), што спа ѓа во 
ЕТ ХОС 3.3, а осум нев ла ди ни ор га ни за ции 
да ва ат под др шка за без дом ни ци без сме-
сту ва ње, а функ ци о ни ра ат во За греб (шест 
од нив), по тоа во Вин ков ци, и во Сплит. Спо-
ред по да то ци на Ми ни стерс тво то за со ци јал-
на по ли ти ка и за мла ди, нај го ле ми от дел од 
под др шка та за про гра ми те за без дом ни ци 
до а ѓа од бу џе ти те од ло кал на та са мо у пра-
ва и од до на ции. Со сме сту вач ки ка па ци тет 
за око лу 400 ко рис ни ци, во Хр ват ска има 12 
при фа ти ли шта и пре но ќе ва ли шта за без дом-
ни ци265.

СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, 
вИ зИ јА И ДО бРА пРА ктИ кА

Спро ве ду ва ње то на про гра ма та „Пр во 
дом“, ко ја ва жи за нај раз ви е на та со ци јал на 
ино ва ци ја во бор ба про тив без дом ниш тво то, 
во Хр ват ска е во тек. Пре ку овоз мо жу ва ње 
не за вис но жи ве е ње за без дом ни ци во из нај-
ме ни ста но ви, во ком би на ци ја со трет ман и 
со под др шка, мо де лот овоз мо жу ва до му-
ва ње пред ка ква би ло дру га под др шка или 
до стап ност на дру ги сер ви си. Отка ко лу ѓе то 
се без бед но сме сте ни, без страв од жи вот на 
ули ца, без дом ни ци те поч ну ва ат да се фо ку-
си ра ат на ре ша ва ње на дру ги те проб ле ми во 
жи во тот. Пи лот-про е кти се поч на ти во Ри е ка 
и во Сплит, во парт нерс тво со здру же ни ја та 
„Те ра“ од Ри е ка и „Мост“ од Сплит, а ко ор ди-
ни ра ни од  Цен тар за раз вој на нев ла ди ни те 
ор га ни за ции (CERANEO).

Ми ни стерс тво то за со ци јал на по ли ти ка 
и за мла ди, во со ра бо тка со ло кал ни те и со 

263 Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj(2014 - 2020), 2014 (достапно 
на https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/ZPPI/Strategije/Strategija%20borbe%20protiv%20siroma%C5%A1tva.pdf) 
(стр.29/31)

264 FEANTSA, Croatia Country Fiche, last updated January 2014

265 Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj(2014 – 2020), достапно на https://
vlada.gov.hr/UserDocsImages/ZPPI/Strategije/Strategija%20borbe%20protiv%20siroma%C5%A1tva.pdf)  стр.29
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ре ги о нал ни те вла сти, со шел три те за без-
дом ни ци, цен три те за со ци јал на ра бо та и со 
дру ги вклу че ни со од вет ни ин сти ту ции раз ви 
план за сме сту ва ње на без дом ни ци те за вре-
ме на ек стрем ни зим ски ус ло ви, кој тре ба да 
се ажу ри ра се ко ја зи ма со цел да мо же на-
вре ме да се од го во ри и да се обез бе ди со од-
вет на гри жа266.

Ор га ни за ци ја та „Мост“ од Сплит овоз мо-
жу ва про гра ми за ре ин те гра ци ја, кои се на-
ве де ни во по ве ќе ана ли зи ка ко при ме ри од 
до бра пра кти ка. Нив на та про гра ма вклу чу ва 
обез бе ду ва ње ин фор ма ции за ко рис ни ци те, 
ин ди ви ду ал ни со ве ту ва ња, ра бо тил ни ци, по-
мош во до би ва ње до ку мен ти, по сред ниш тво 
при ба ра ње ра бот ни ме ста со скра те но или 
со це лос но ра бот но вре ме, сме сту ва ње, кон-
та кти со ин сти ту ции и слич ни сер ви си.

„Ули чен со пат ник“267 (Ulični suputnik) e 
про гра ма на исто и ме но то здру же ние на 
гра ѓа ни, ко ја има за цел да на пра ви дне вен 
цен тар за без дом ни ци во За греб и има ре-
а ли зи ра но два тест-про е кта. До се га, гру па 
во лон те ри, ме ѓу кои има и струч ни ли ца од 
оваа об ласт обез бе ду ва ле топ ли на пи то ци 
за без дом ни ци те, фри зер ски и бер бер ски 
ус лу ги, со ци ја лен ра бот ник и ра бо те ле на 
ре со ци ја ли за ци ја та на овие лу ѓе. Во те кот на 
2012 го ди на на пра ви ле и дне вен цен тар во 
при ват на ку ќа што ја до би ле на ко ри сте ње, 
но не го одр жа ле про е ктот би деј ќи не ус пе а-
ле да обез бе дат фи нан си ска под др шка. От-
то гаш функ ци о ни ра ат ка ко здру же ние што  
ја ин фор ми ра јав но ста за овој проб лем. 

„Улич ни све тил ки“ (Ulične svjetiljke) е улич-
но спи са ние што го про да ва ат без дом ни ци, 

кои учес тву ва ат и во кре и ра ње то на со др жи-
ни те на овој ме ди ум. Спи са ни е то се про да ва 
во по го ле ми те гра до ви во Хр ват ска, а про-
да ва чи те за др жу ва ат ед на по ло ви на од про-
даж на та це на на се кое из да ние. Тоа е пр во 
улич но спи са ние во Хр ват ска и единс тве но 
што се за ни ма ва со проб ле ма ти ка та на без-
дом ниш тво то и на со ци јал на та сфе ра.

„Со кни га до по крив“ е еден од про е кти те 
што го адре си ра ат без дом ниш тво то, од нос-
но без дом ни ци те. Ста ну ва збор за мре жа 
кни жар ни ци за за си лу ва ње на без дом ни ци те 
и е про ект на Биб ли о те ка та на град За греб. 
Трг ну ва од на че ло то за ед на кви мож но сти и 
при стап до ин фор ма ции, зна е ње и кул тур ни 
до бра, а се те ме ли на про гра ми те за под др-
шка на без дом ни ци те, кои од 2009 го ди на 
се од ви ва ат во Биб ли о те ка та, во со ра бо-
тка со Во лон тер ски цен тар За греб268. Пре-
ку про е ктот се овоз мо жу ва за си лу ва ње на 
без дом ни ци те, ра бо та на нив но то зна е ње и 
ве шти ни за актив но учес тво во со ци јал ни от 
и во кул тур ни от жи вот, ка ко и на па за рот на 
труд. Актив но сти те вклу чу ва ат раз ни ве шти-
ни, ра бо та со комп ју те ри, уче ње да со ста ват 
ра бот ни би о гра фии, да пре ба ру ва ат ра бот-
ни ме ста, да ис пра тат со од вет на ап ли ка ци ја 
до сло бод но ра бот но ме сто, пре ба ру ва ње на 
ин тер нет и слич но.

Цел та на про е ктот е да се про ме нат сте-
ре о ти пи те за биб ли о те ки те ка ко ме ста ка де 
што са мо се зај мат кни ги и да ги прет ста ват 
ка ко уста но ви во кои пре ста ну ва ат пре дра су-
ди те и се ури ва ат со ци јал ни те преч ки – биб-
ли о те ки те ка ко ме ста за вклу чу ва ње на тие 
што се на мар ги ни те на оп штес тво то.

266 Krznar Andrea,  Vugec Dimić Marina - Sustainable ways of preventing homelessness (facing homelessness in the Republic 
of Croatia), 2013, стр.5

267 Податоци од http://www.ulicnisuputnik.hr
 
268 Податоци од http://beskucnik.kgz.hr/ 
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269 Crkovic,I and Terzic,B. (2010). Recognizing homelessness in the Republic of Serbia. Building a comprehensive and 
participative strategy on homelessness, Portugal. Стр.8. 

270 Timotijević, Milena: Beskućništvo u transformaciji – Prilog integralnom razumevanju beskućništva u Srbiji. Socijalna 
misao 4/2012, стр 41

ОС НОв НИ пО ДА тО цИ зА СР бИ јА
Ре пуб ли ка Ср би ја за фа ќа по вр ши на од 

77.474 км2 и по по пи сот од 2011 го ди на има 
7,2 ми ли о ни жи те ли. Ср би ја е пар ла мен тар-
на де мо кра ти ја, член ка на Обе ди не ти те на-
ции и офи ци ја лен кан ди дат за член ка на ЕУ. 
Спа ѓа во зем ји те со го рен сре ден при ход, а 
еко ном ски от раз вој бил си лен во сре ди на-
та на 2000 го ди на, со еко ном ски ре фор ми 
што по ма га ле да се сти му ли ра из во зот и по-
го ле ма та до маш на по ба ру вач ка. Во екот на 
кри за та од 2008 го ди на, не вра бо те но ста и 
си ро ма шти ја та бе ле жат остри пре свр ти. То-
гаш се бе ле жи по раст на не вра бо те но ста (од 
15 про цен ти во 2008 го ди на, до 25 про цен ти 
во 2012 го ди на) и тоа во нај го ле ма ме ра кај 
лу ѓе то со нај ни ски при ма ња. Си ро ма шти ја та 
бе ле жи по раст од шест про цен ти во 2008 го-
ди на (отка ко прет ход но опад на ла за по ве ќе 
од ед на по ло ви на од 2002 го ди на), до по ве ќе 
од де вет про цен ти во 2009 го ди на. Но ми нал-
на та вред ност на до маш ни от бру то-про из вод 
из не су ва  42.648 ми ли јар ди до ла ри, и Ср би ја 
е 88. зем ја во све тот спо ред  БДП по жи тел 
(5.924 до ла ри). Џи ни-ко е фи ци ен тот из не су-
ва 38 и зем ја та е 72., од нос но ме ѓу зем ји те 
со сред но ни во на ед на квост во при хо дот на 
гра ѓа ни те.

Спо ред ет нич ка та при пад ност, мно зинс-
тво то, од нос но 83 про цен ти се Ср би, 3,5 про-
цен ти се Ун гар ци, Ро ми и Бо сан ци со по два 
про цен та, до де ка де вет про цен ти се ли ца од 
дру ги на ци о нал но сти.

Де фИ НИ цИ јА зА без ДОм НИш твО тО 
Во Ре пуб ли ка Ср би ја не ма офи ци јал на 

де фи ни ци ја за без дом ниш тво то. Зем ја та 
не ма стра те ги ја за без дом ниш тво, ту ку овој 
проб лем се тре ти ра во рам ки на на ци о нал-
ни те про гра ми на ме не ти за ран ли ви те гру пи 
лу ѓе. Ва кви те про гра ми оп фа ќа ат и ли ца што 
има ат проб ле ми со до му ва ње, вра бо ту ва ње 
и со со ци јал на вклу че ност. Единс тве на та 
тер ми но ло ги ја за без дом ниш тво то што е во 
офи ци јал на упо тре ба се од не су ва на про-
се ње, ал ко хол и на скит ниш тво, кои, пак, се 
ква ли фи ку ва ни ка ко на ру шу ва ње на јав ни от 
ред и мир269. 

НИ вОА И ДИ СтРИ бу цИ јА 
НА без ДОм НИш твО тО

Пос тсо ци ја ли стич ки те зем ји има ат ед но 
спе ци фич но, т.н. тран зи ци ско без дом ниш-
тво, па и Ср би ја не е иск лу чок од тоа. Ток-
му ва кво то, тран зи ци ско без дом ниш тво се 
ка ра кте ри зи ра и со хро нич но отсус тво на 
(ком па ра тив ни) сту дии, кои би ги истра жи ле 
спе ци фич но сти те. Имај ќи ги пред вид транс-
фор ма ци и те на оп штес тво то, кои се при дру-
же ни со одре де ни со ци јал ни и еко ном ски 
про це си, си те пос тсо ци ја ли стич ки зем ји 
од Цен трал на и од Источ на Евро па, кои се 
во про цес на при ста пу ва ње кон ЕУ, има ат 
проб лем да го кон цеп ту а ли зи ра ат без дом-
ниш тво то. Овој фе но мен во Ср би ја оста ну ва 
не де фи ни ран во за ко ни те, не се еви ден ти ра 
ста ти стич ки и не се сле ди, не по стои кон сен-
зус во јав но ста око лу по тре би те да се ре ду-
ци ра270. 

Ср би ја е зем ја што се со о чу ва со  го лем 

број бе гал ци и со вна треш но рас е ле ни ли ца 
низ Европа271. Во април 2010 го ди на по со че-
ни се 60 ко ле ктив ни цен три, кои сме сту ва ат 
4.791 ли це, кои жи ве ат во не со од вет ни ус ло-
ви.   

По ве ќе од 15 про цен ти од ста но ви те во Ср-
би ја се пре на се ле ни, од нос но во нив жи ве ат 
прем но гу лу ѓе (со по мал ку од 10 ква драт ни 
ме три про стор по чо век), око лу 12 про цен ти 
не се из гра де ни од цврст ма те ри јал, од кои 
25 про цен ти се без ко му нал на ин фра стру-
кту ра, а исто тол ку ста но ви не ма ат си стем 
за ка на ли за ци ја272. До кол ку ја при ме ни ме 
ЕТ ХОС на по пу ла ци ја та во Ср би ја, мо же да 
се зак лу чи де ка од 800.000 до 900.000 лу ѓе 
жи ве ат во си ту а ци ја на без дом ниш тво или се 
во кон стан тен ри зик да ста нат без дом ни ци, 
што прет ста ву ва 10 про цен ти од вкуп на та по-
пу ла ци ја во зем ја та273.

Од дру га стра на, пак, спо ред по да то ци те 
од по пи сот на на се ле ни е то спро ве ден во 
2011 го ди на, во Ср би ја се иден ти фи ку ва-
ни вкуп но 18.287 без дом ни ци, од кои 97,6 
про цен ти се ли ца што жи ве ат во не со од вет-
ни жи ве а ли шта ка ко ва го ни, ша то ри, виз би, 
спла во ви итн., а са мо 2,4 про цен ти се ли ца 
што жи ве ат во су ро ви ус ло ви, ка ко на ули ца 
или во парк. Нај го лем дел од без дом ни ци те, 
вкуп но 7.129, се еви ден ти ра ни во Бел град,  
775 во Ниш  и  623 во Но ви Сад274. 

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО
Пр во то ем пи ри ско истра жу ва ње за без-

дом ниш тво то во Ср би ја275, кое го спро ве де 

„Ха у синг цен тар“ во 2012 го ди на, на ве ду ва 
по ве ќе ба зич ни стру ктур ни и си сте мат ски 
при чи ни за оваа по ја ва. Освен ин ди ви ду ал-
ни те фа кто ри (на силс тво и тра у ми во дет-
ство то, не вра бо те ност, фи нан си ски проб-
ле ми и дол го ви, ло шо здрав је, при сил ни 
пре сел би, раз вод, бе гал ски кри зи, смрт на 
со пруж ник или член на се мејс тво, пре стој во 
за твор, на силс тво), ова истра жу ва ње иден-
ти фи ку ва и дру ги стру ктур ни фа кто ри, ка ко 
што е на ма лу ва ње на фон дот на со ци јал но 
до му ва ње по ра ди ма сов на при ва ти за ци ја. 

На ма лу ва ње то на фон дот за со ци јал ни 
ста но ви има мно гу број ни не га тив ни ефе кти 
ка ко: не до стап ност до ста но ви по па зар на 
це на, не до стиг од мер ки за со ци јал но до-
му ва ње; по раст на не вра бо те но ста и на си-
ро ма шти ја та  - по ра ди вој ни, но и по ра ди 
про це сот на транс фор ма ци ја и ре стру кту ри-
ра ње на еко но ми ја та.

Во рам ки те на исто то истра жу ва ње иден-
ти фи ку ва на е и зна чи тел на број ка по во зрас-
ни ли ца што, за вре ме на овие про це си, мо ра-
ле да ги на пу штат сво и те ра бот ни ме ста ка ко 
тех но ло шки ви шок, лу ѓе што не мо жат да се 
здо би јат со пра во на пен зи ја би деј ќи не ма-
ат до вол но стаж и лу ѓе што има ат пре ни ски 
пен зии.

Ср би ја има и не со од ве тен си стем за со ци-
јал на за шти та. Со ци јал на та по мош из не су ва 
6.500 ди на ри и не е до вол на за да ги по крие 
тро шо ци те за дом, ни ту ос нов ни те по тре-
би276. Зем ја та има не до стиг од ка па ци те ти за 
под др шка на ре ин те гра ци ја во за ед ни ца та 

271 Ibid. стр.4

272 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012 (стр. 11) 

273 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012 стр 14

274 2011 Census of Population, Households and Dwellingsin the Republic of Serbia   Special publication: HOMELESS PER-
SONS. Достапно на: http://media.popis2011.stat.rs/2014/10/Press-releaset_-Homeless-persons.pdf (03.02.2016)

275 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012

276 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012 (стр. 21)



9190

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

по на пу шта ње на за тво ри или на дру ги ин-
сти ту ции ка ко пси хи ја тар ски бол ни ци, до мо-
ви за де ца итн. 

пРО фИл НА без ДОм НИ цИ

Ро ми
По стои го ле ма раз ли ка во ус ло ви те за до-

му ва ње ме ѓу тие на Ро ми те во Ср би ја и, ге-
не рал но, кај дру га та по пу ла ци ја277. Спо ред 
по да то ци те од пр ви от На ци о на лен из ве штај 
за со ци јал но вклу чу ва ње и за на ма лу ва ње на 
си ро ма шти ја та, во Ср би ја по сто јат 593 ром-
ски на сел би, од кои 285 во ур ба ни, а дру ги те 
во ру рал ни сре ди ни. Нај го ле ми от дел од на-
сел би те се во Бел град (137), по тоа во Вој во-
ди на, ка ко и во јуж на Ср би ја. Приб лиж но 70 
про цен ти од на сел би те не се ре гу ли ра ни со 
сопс тве нич ки, ни ту со план ски ста тус, а 44 
про цен ти од нив има ат ка ра кте ри сти ки на 
не хи ги ен ски на сел би и на суп стан дард ни жи-
ве а ли шта на мно гу си ро маш но на се ле ние во 
кои има не со од вет на ин фра стру кту ра. Во 30 
про цен ти од нив не ма во до вод, ка на ли за ци ја 
(во по ве ќе од 60 про цен ти), ни ту стру ја (во 35 
про цен ти), до де ка најб ли ски те учи ли шта, во 
50 про цен ти од слу ча и те се по да ле ку од еден 
ки ло ме тар, ка ко и здрав стве ни те уста но ви за 
60 про цен ти и про дав ни ци те – за 80 про цен ти 
од нив.

Во е ни без дом ни ци
Спо ред  здру же ни е то на во е ни без дом ни-

ци278, во Ср би ја по сто јат око лу 5.000 лу ѓе што 
при па ѓа ле на вој ска та и кои за ед но со сво и те 
фа ми лии се со о чу ва ат со без дом ниш тво. Тоа 
се, глав но, се мејс тва на во е ни ли ца што би ле 
во служ ба на ар ми ја та во не кои од по ра неш-
ни те ју гос ло вен ски ре пуб ли ки, чи и што ста но-
ви, кои ги по се ду ва ле или во кои би ле сме сте-
ни, би ле кон фи ску ва ни за вре ме на вој на та. 

Дел од нив се пен зи о ни ра ни.  Око лу 3.500 од 
нив по вра ќа ње то во Ср би ја жи ве ат во во е ни 
ба ра ки во со се ма не со од вет ни ус ло ви279.

Ко рис ни ци на шел тер-цен три
Про сеч ни от ко рис ник на шел тер-цен тар во 

Ср би ја е маж на во зраст од 51 до 65 го ди ни, 
кој ни ко гаш не бил во брак280. Тој има за вр-
ше но ос нов но обра зо ва ние (осум го ди ни или 
по мал ку), не вра бо тен е по ве ќе од пет го ди ни, 
не ба ра ра бо та и не е ни ту ре ги стри ран во 
Др жав на та аген ци ја за вра бо ту ва ње. Во нај-
го ле ми от број слу чаи, тој е ро ден во Ср би-
ја, до де ка ко рис ни ци на шел тер-цен три има 
и од Хр ват ска, Бос на и Хер це го ви на или од 
Ко со во (19,7 про цен ти). 7,4 про цен ти дош ле 
во Ср би ја за вре ме на вој на та и има ат ста-
тус на бе гал ци или на рас е ле ни ли ца. Не што 
по мал ку од 40 про цен ти од ко рис ни ци те на 
шел три има ат проб ле ми со за вис но сти (ал ко-
хол или дро га), се кој трет за вис ник од дро га 
се ле ку ва, а се кој ос ми за вис ник од ал ко хол, 
исто та ка, се ле ку ва. Се кој трет бил при ве ден 
ед наш или два па ти во жи во тот, а се кој че твр-
ти бил во за твор. Од си те ма жи во шел три те, 
21,3 про цен ти учес тву ва ле во вој ни те во Хр-
ват ска, Бос на или на Ко со во.

Лу ѓе што жи ве ат на ули ца (rough sleepers) 
Про се чен без дом ник што жи вее и спие на 

ули ца е маж на во зраст од 51 и 65 го ди ни, ро-
ден во Ср би ја и жи вее на ва ков на чин по мал ку 
од три го ди ни (иа ко, се кој че твр ти, по ве ќе од 
10 го ди ни). По ве ќе то од нив има ат за вр ше но 
ос нов но обра зо ва ние или две-три го диш но 
сред но учи ли ште, а не вра бо те ни се по ве ќе 
од 10 го ди ни. Нај го ле ми от дел од нив би ле 
вра бо те ни ка ко ра бот ни ци во по ве ќе јав ни и 
др жав ни прет при ја ти ја, а по при ва ти за ци ја та 
и бан кро тот на овие фир ми, ги за гу би ле сво-
и те ра бот ни ме ста. Тие ба ра ат ра бо та, а ед на 

277 First national report on social inclusion and poverty reduction in RS, Government of RS, march 2011 (стр. 186)

278 http://udruzenjevojnihbeskucnika.com

279 First national report on social inclusion and poverty reduction in RS, Government of RS, march 2011 (стр.223)

280 Ibid. (стр. 25)

тре ти на од нив се ре ги стри ра ни во Др жав на-
та аген ци ја за вра бо ту ва ње. Две тре ти ни од 
овие ли ца има ат проб ле ми со ал ко хол, а са-
мо се кој де сет ти се оби дел да се ле ку ва281.  

НА цИ О НАл НА СтРА те гИ јА
Стра те ги ски те до ку мен ти на Вла да та на 

Ср би ја го пре поз на ва ат без дом ниш тво то 
ка ко проб лем и е уви де но де ка се по треб ни 
на та мош ни истра жу ва ња и раз ви ва ња за да 
се одре ди со од вет на др жав на по ли ти ка282. 
Единс тве ни те по да то ци што се до стап ни и 
со бра ни се тие од Цен три те за со ци јал на 
ра бо та, од при ват ни те шел тер-цен три и од 
нев ла ди ни ор га ни за ции што обез бе ду ва ат 
под др шка во не ко ја ме ра.

На ци о нал на та стра те ги ја за со ци јал но до-
му ва ње, усво е на во 2012 го ди на, де фи ни ра 
це ли за пре вен ци ја и за ре ду ци ра ње на без-
дом ниш тво то, кои би би ле по стиг на ти пре ку:

- гра де ње ка па ци те ти за пре вен ци ја и за 
ре дук ци ја на без дом ниш тво то (пре ку истра-
жу ва ње, вос по ста ву ва ње уни фор мен си стем 
на по да то ци, тре нин зи за вклу че ни те ли ца),

- из град ба на сме сту вач ки ка па ци те ти за 
без дом ни ци. Ак ци ски от план, пак, кој тре ба 
да овоз мо жи прег лед  на кон крет ни мер ки 
и актив но сти за це ли те што се спо ме на ти во 
стра те ги ја та, не ела бо ри ра за на та мош ни де-
ло ви од са ми от до ку мент, не ста ва ак цент на 
по тре ба та и на важ но ста на про гра ми те за 
пре вен ци ја, ка ко и на раз ни на чи ни на под-
др шка, про гра ми за охра бру ва ње за из лез од 
ва ква та си ту а ци ја.

зА кОН СкА И ИН СтИ ту цИ О НАл НА РАм кА
Во Ср би ја, пра во то на до му ва ње не е пре-

поз на е но ка ко ос нов но гра ѓан ско пра во и не 
е за га ран ти ра но со Уста вот на ре пуб ли ка та, 
ни ти, пак, е де фи ни ра но во дру ги те за кон ски 
акти. Од дру га стра на, пак, си сте мот на со-
ци јал на за шти та во Ср би ја не го пре поз на ва  
без дом ниш тво то ка ко комп ле ксен проб лем 
за кој би се ба ра ле ре ше ни ја та во си стем ски 
актив но сти, ту ку е ре ду ци ран са мо на сме-
сту ва ње во ит ни слу чаи на без дом ниш тво283. 
Единс тве ни от сер вис што е на ме нет ди рект но 
за без дом ни ци те е сме сту ва ње то во шел три 
или во при фат ни цен три за во зрас ни ли ца.

Со кан ди да ту ра та на Ср би ја за член ка на 
ЕУ, зем ја та вле зе во фа за да ги под го тву ва 
ба ра ња та од ли са бон ски от и од ко пен ха-
шки от са мит, кои се од не су ва ат на со ци јал-
на та вклу че ност, ка ко и да ги сле ди це ли те 
што ги има по ста ве но во сво ја та Стра те ги ја 
за на ма лу ва ње на си ро ма шти ја та284.  Ток му 
оваа Стра те ги ја го де фи ни ра без дом ниш-
тво то ка ко „нај ра ди ка лен об лик на со ци јал-
на иск лу че ност“ и ја на ве ду ва по тре ба та за 
но ва стан бе на по ли ти ка. Истра жу вач ка та 
Ти мо ти је виќ об јас ну ва285 де ка оваа те ма по-
втор но е иск лу че на од За ко нот за со ци јал но 
до му ва ње од 2009 го ди на, а по вто рен че кор 
на пред е на пра вен со усво ју ва ње то на На ци-
о нал на та стра те ги ја за со ци јал но до му ва ње 
би деј ќи та му е име ну ва на об вр ска та Ср би ја 
да ја спре чу ва и на ма лу ва по ја ва та на без-
дом ниш тво. Од 2011 го ди на е на пра ве на из-
ме на и до пол ну ва ње на За ко нот за пре стој286 

281 Ibid стр.45

282  Ibid.str 2

283 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012 (стр.21)

284 Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, Vlada RS, 2003

285 https://liceulice.wordpress.com/2014/10/10/nerazumevanje-beskucnistva 

286 Zakon o prebivalištu i boravištu građana (http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prebivalistu_i_boravistu_gradjana.
html), 2011, член 11 
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и е усво е но уште ед но за кон ско ре ше ние со 
кое тре ба да се по до бри по лож ба та на без-
дом ни ци те. Со овие из ме ни овоз мо же но е 
ли ца та што не мо жат да при ја ват по сто ја на 
адре са на жи ве е ње / пре стој, да до би јат лич-
ни до ку мен ти при ја ву вај ќи се на адре си те на 
над леж ни те Цен три за со ци јал на ра бо та.

 
РАз лИч НИ те фА ктО РИ вО кРу гОт НА без-
ДОм НИш твО: улО гИ И ОД гО вОР НОСт

Спо ред по да то ци те на „Ха у синг цен тар“, 
во Ср би ја има 12 гра до ви / оп шти ни ка де што 
лу ѓе то на кои им е по треб на по мош мо жат да 
нај дат сме сту ва ње во при фат на ста ни ца или 
во шел тер-цен тар. Пр ви от ва ков шел тер-цен-
тар е фор ми ран во Бел град (во 1974 го ди на), 
а во Но ви Сад по стои од 1990 го ди на, до де ка 
дру ги те се најм но гу на пра ве ни по 2004 го ди-
на, на ини ци ја ти ва на Цен три те за со ци јал на 
ра бо та287. Цен три те во 12 гра да / оп шти ни, 
раз лич но функ ци о ни ра ат (од че тво ри ца во 
Ша бац, до 105 лу ѓе во Бел град), но истра-
жу ва ња та по ка жу ва ат де ка цен три те не ма ат 
до во лен ка па ци тет, осо бе но во зи ма. Спо ред 
„Ха у синг цен тар“ во 2012 го ди на ре чи си 800 
лу ѓе би ле при ме ни и им би ле овоз мо же ни ус-
лу ги, од кои ед на по ло ви на би ле во шел тер 
во Бел град288.

Во Бел град и во Но ви Сад, без дом ни ци те 
што не до би ле доз во ла за сме сту ва ње во ва-
кви те цен три има ат при стап до ба њи за да 
мо жат да ја одр жу ва ат сво ја та лич на хи ги е-
на, ка ко и до то пол оброк и до авто бу ски би-
лет за вра ќа ње до сво е то ме сто на жи ве е ње. 
Во не кои од оп шти ни те, Цен три те за со ци јал-
на ра бо та (но, са мо за иск лу чи тел ни слу чаи) 
овоз мо жу ва ат сме сту ва ње за без дом ни ци те 
во при фат ни се мејс тва.

Шел тер-цен три те во Ср би ја, нај че сто се 
фи нан си ра ни од до на ции, а по за вр шу ва ње-
то на одре ден про ект, се оби ду ва ат да нај дат 
средс тва за да ја про дол жат сво ја та ра бо та 
во рам ки те на бу џе тот од ло кал на та са мо у-
пра ва289. Ме ѓу тоа, го лем дел од нив се со о чу-
ва ат со фи нан си ска не о држ ли вост, а дел од 
цен три те и се за тво ра ат од исти те при чи ни.

Во Ср би ја, гри жа та за без дом ни ци те е 
ре ду ци ра на са мо на ос нов но то ни во, пред 
сѐ по ра ди ма ли те ка па ци те ти да се нај дат 
одрж ли ви ре ше ни ја за дол го тра ен из лез од 
без дом ниш тво то. Ме ѓу дру го то, не по сто јат 
мер ки за пре вен ци ја на овој проб лем, ни ту, 
пак, ре сур си што се на рас по ла га ње за под-
др шка на си стем ски ре ше ни ја290.  Во зем ја та 
до се га не се ре а ли зи ра ни ни ка кви мер ки што 
би вли ја е ле на пре вен ци ја, ре ду ци ра ње или 
на уб ла жу ва ње на ефе кти те од без дом ниш-
тво то. 

Во рам ки на нев ла ди ни от се ктор, во Ср би-
ја по сто јат шел тер-цен три што да ва ат под др-
шка на де ца на ули ца и тоа во три гра до ви 
– Бел град, Ниш и во Но ви Сад. Функ ци о ни-
ра ат ка ко днев ни цен три што овоз мо жу ва ат 
обез бе ду ва ње хра на, хи ги е на и ме ди цин-
ска гри жа, ка ко и кре а тив ни ра бо тил ни ци и 
раз ни тре нин зи. По сто јат и не кол ку ор га ни-
за ции што  овоз мо жу ва ат прав на по мош за 
бе гал ци и за вна треш но рас е ле ни ли ца, ка ко 
и ло би-актив но сти за про ме ни во за кон ски те 
про це ду ри, кои би овоз мо жи ле ре ги стра ци-
ја на „ле гал но не вид ли ви те“ лу ѓе, кои че сто 
жи ве ат во не со од вет ни или во суп стан дард-
ни ус ло ви. Во 11 гра до ви во Ср би ја по сто јат 
шел тер-цен три за без дом ни де ца и за же ни 
што се/би ле жр тви на се меј но на силс тво. Тие 
се нај че сто ор га ни за ции што ра бо тат на по-

287 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012

288 First national report on social inclusion and poverty reduction in RS, Government of RS, march 2011. стр. 186

289 Žarković B, Petrović M, Timotijević M. Without a house, without a home – Results of the research on homelessness in 
Serbia. Housing Center, Disc UK, 2012 (стр 22)

290 Ibid.  (стр. 57)

ле то на за шти та на пра ва та на же ни те и на 
де ца та291. 

 СИ Стем СкИ Ре ше НИ јА, вИ зИ јА И ДО бРА 
пРА ктИ кА

Во Ср би ја е не оп ход но пре зе ма ње ит ни 
мер ки за на ма лу ва ње на проб ле мот со без-
дом ниш тво то, осо бе но во на со ка на усво ју-
ва ње стра те ги ски до ку мен ти и про мо ци ја на 
раз вој на по ли ти ка за на ма лу ва ње на оваа 
по ја ва пре ку: пре вен ци ја, гри жа и под др шка 
за одрж лив из лез од без дом ниш тво292. Во на-
со ка на кре и ра ње одрж лив си стем за за шти-
та на оваа ран ли ва ка те го ри ја по треб но е и: 
про мо ви ра ње на прин ци пи те на вмре жу ва ње 
на раз лич ни за сег на ти стра ни (мул ти се ктор-
ски ди ја лог), вос по ста ву ва ње де фи ни ци ја за 
без дом ниш тво то (во сог лас ност со ЕТ ХОС), 
кре и ра ње за ед нич ки си стем за ме ре ње на 
без дом ниш тво то на на ци о нал но ни во и ма-
пи ра ње на мо мент ни те по тре би, ева лу а ци ја 

на по стој ни те си сте ми на под др шка, раз вој 
на ефи ка сен си стем за со ци јал но до му ва ње 
и зго ле му ва ње на при ста пот до со ци јал ни ус-
лу ги. 

ДО бРА пРА ктИ кА
Liceulice293 е гра ѓан ска ор га ни за ци ја ос-

но ва на во Бел град со цел да при до не се кон 
раз во јот на со ци јал на та еман ци па ци ја, еко-
ном ска, кул тур на и со ци јал на инк лу зи ја и 
на ма лу ва ње на си ро ма шти ја та. Овие це ли 
ги ос тва ру ва ат пре ку из да ва ње на улич ни от 
ма га зин „Ли це ули це“, кој го про да ва ат мар-
ги на ли зи ра ни ли ца, кои за др жу ва ат ед на 
по ло ви на од про даж на та це на на ма га зи нот. 
Ма га зи нот по кри ва со ци јал ни те ми, а про мо-
ви ра де мо крат ски вред но сти, со ци јал на инк-
лу зи ја и за си лу ва ње на гра ѓан ско то оп штес-
тво. Про да вач на ма га зи нот мо же да би де 
се кое ли це од ран ли ва ка те го ри ја, но во мо-
мен тов про да ва чи те се, глав но, без дом ни ци.

291Интервју со Милена Тимотијевиќ, истражувач во „Хаусинг центар“ Србија, март 2015
  
292  Ibid. (стр. 58)

293  https://liceulice.wordpress.com/
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1. Во сите земји, освен во Србија, е 
прифатена е поширока дефиниција за 
бездомништвото

За бездомници се сметаат тие што немаат 
постојана адреса на живеење на која може 
да се контактира со нив, вклучувајќи ги 
лицата што живеат на улица, во шелтри 
или во прифатни центри, лицата што треба 
да бидат ослободени од институции и 
затвори за период од три месеци, а кои 
немаат постојано место на живеење, лицата 
што живеат во несигурни и небезбедни 
живеалишта, вклучувајќи го и сместувањето 
кај пријатели или роднини.

2. Причините за проблемот се:    
а) структурални, поврзани со транзиција 

од социјалистички во капиталистички систем 
(Хрватска, Србија, Словенија)   

б) класични, кои можеме да групираме на 
следниов начин:

 општествени (сиромаштија, 
невработеност, семејно насилство, 
конфликти, проблеми во интеракција), 

 институционални (напуштање 
институции, отсуство на гарантирана 
политика за домување), 

 индивидуални причини (зависности, 
психички растројства, проблеми со 
менталното здравје).

3.Дeмографски карактеристики 
и профил на бездомници
 Бездомниците, пред сѐ, се мажи 

(приближно 80 проценти); 
 Доминира возраст од 40 до 60 години292 ;

 Најголем дел од бездомниците се самци;
  Во развиените земји најголем дел од 

бездомниците се мигранти;
 Поголем дел од бездомниците има 

завршено основно образование;
 Бездомниците често се професионално 

пасивни и работат повремено и без договор;
 Во развиените земји бездомниците 

се помлади и пократко остануваат во 
бездомништво.

4.Број на бездомници
За да се утврди приближно бројот на 

бездомници треба да се знае дали се 
работи за бездомништво во поширока или 
во потесна смисла. Генерално, пристапот 
за мерење на бездомниците е различен од 
земја до земја и во согласност со бездомната 
популација од интерес. Во поразвиените 
земји со високоразвиена политика за 
бездомништво293, каде што јавната политика 
од оваа област се базира врз докази, 
податоците се здобиваат врз основа на:

1. Анкети (броење на бездомниците 
што спијат на улица): национално броење 
(или броење во градови со најизразено 
бездомништво);

2. Регистри: даватели на услуги, општини 
или невладини организации;

3. Попис на население и услови на 
живеење.

Во помалку развиените земји како 
Србија, Хрватска и Словенија мерењето 
на бездомниците се врши врз основа на 
податоците обезбедени од сервисите за 
бездомници. 

3.11  
 КЛУчни СоГЛедУваЊа  

од КомПаРативната анаЛиза  
за тРетманот на Бездомништво

292 Меѓутоа, во најголем дел од земјите во последните години е забележан тренд на пораст на млади бездомници

293 Данска, Финска, Англија, Холандија, Италија, Германија и Австрија

5.Место на живеење
Приближно  80 проценти од бездомниците 

живеат сами (се однесува на лица што не 
престојуваат во институции);

 Големите градови се местата каде што 
најчесто се движат бездомници;

 Приближно 60 проценти од бездомниците 
престојуваат во различни институции. 
Другите живеат на железнички станици, во 
подруми, вагони, градини...

6. Извори на приходи
• Главен извор на приход на бездомниците 

е социјалната помош, надомест за 
невработеност и боледување, а поретко 
пензија или плата.

7. Јавната политика кон проблемот 
со бездомништвото
Во три земји од анализираните (Финска, 

Данска и Холандија) постојат национални 
стратегии за соочување со бездомништвото. 
Во Германија, Австрија и во Шкотска е 
развиен децентрализиран пристап. На 
пример, најнаселениот регион во Германија, 
Северна-Рајна Вестфалија има регионален 
акциски план за бездомници. 

Во Австрија не постои национална 
стратегија за бездомништво294, меѓутоа 
градот Виена (каде што се идентификувани 
најголем број бездомници) има усвоено 
интегрирана програма за бездомништво, 
позната како виенска програма за 
интеграција на бездомници, која во детали 
ги разработува превенцијата, сместувањето 
и реинтеграцијата на бездомниците. Од друга 
страна, пак, Шкотска, иако нема специфичен 
стратегиски документ како дополнување 
на законската поставеност, сепак има 
интегрирана, амбициозна политика со јасни 
цели, ефективно учество на факторите, 
алокација на соодветни ресурси и систем на 
мониторинг и на евалуација. Важен аспект на 
успех на полето на бездомништво во Шкотска 
е јасната посветеност на Владата во насока 
на намалување на бездомништвото. Оваа 

обврска е една од 45 национални резултати, 
кои секоја влада треба да ги оствари. Во 
Италија, пак, новите напори на централната 
влада се однесуваат на креирање стратегија 
за соочување со бездомништвото, како и 
промоција на политиката за домување. Во, 
Хрватска и во Србија не постојат стратегии 
за соочување со бездомништвото.  

Системот прво дом е најпопуларен 
предлог за решавање на проблемите со 
бездомниците во најголем дел од земјите: 
Данска, Финска, Холандија, Италија, 
Австрија, Шкотска и Германија, додека во 
Хрватска во тек е спроведувањето на првиот 
ваков проект. И покрај тоа што „прво дом“ 
не е широко прифатен пристап во Словенија 
и многу мало внимание се посветува на 
постојаното домување, сепак во Љубљана 
е развиена програма што е фокусирана 
на транзициско домување. Во Србија овој 
пристап сѐ уште не е прифатен.

Во декември 2010 година, Европскиот 
парламент поддржа активности во однос на 
бездомништво со Декларацијата 61/2010. 
Во рамки на  програма Европа 2020 е и 
програмата ЕПАП - Европска платформа на 

„Пр во дом“ е мо дел раз ви ен во Со е ди-
не ти те Аме ри кан ски Др жа ви, со што на 
без дом ни ци те им се да ва при стап до са-
мо стој но до му ва ње, по ткре пе но и со по-
сто ја на мо бил на под др шка што се да ва 
во нив ни те до мо ви. Ефе ктив но ста на овој 
при стап од ас пект на стан бе на ста бил-
ност, здрав стве на за шти та и зло у по тре ба 
на дро га е оце не та на мно гу ви со ко ни во.  
Во ме ѓу на род ни от ди скурс, „Пр во дом“ се 
сме та за ал тер на ти ва на оп што при фа те ни-
от „ска лест мо дел“, во кој тран зи ци ја та од 
ит ни те за сол ни шта кон тран зи ци ско то до-
му ва ње, сѐ до фи нал на та фа за - по сто ја но 
до му ва ње, се пра ви че кор по че кор. „Пр во 
дом“ прет ста ву ва про ме на на па ра диг ми-
те, ка де што не за вис но то до му ва ње е пр ви-
от че кор, а не пос лед ни от.

294 FEANTSA Country Fiche- Австрија
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соработка во борбата со сиромаштијата и со 
социјалната ексклузијa, каде што влегува и 
бездомништвото.

Веќе подолго време во целиот свет има 
дискусија за редефиниција на социјалната 
политика кон бездомништвото. Од  законско 
регулирање и соочување со бездомништвото 
(managing homelessness) кон решавање на 
проблемот (ending homelessness).

8.Учество на граѓанското 
општество во решавање на проблемот 
со бездомништвото
Учеството на невладиниот сектор во 

соочувањето со бездомништвото може да се 
оцени многу високо. 

Во повеќето од анализираните земји се 
формирани специјални групи, најчесто 
федерации за помош на бездомниците.

9. Истражувања за бездомништвото
 Во цела  Европа  во истражувањата  за 

бездомништво  најчесто се анализира 
процесот на влегување во бездомништво, 
како и причините за појавата. Мал е бројот 
на анализи што се однесуваат на мерење 
резултати од примена на одредено решење, 
мониторинг и евалуација.

IV  
  

ме то до Ло Ги Ја на иСтРа жУ ва Ње
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Пред мет на про у чу ва ње во ова истра жу-
ва ње е без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја, а ак-
цент е ста вен на пре ци зи ра ње одре де ни ка-
ра кте ри сти ки по вр за ни со не го: де фи ни ци ја, 
про фи ли, ме ре ње, по ли ти ка за са ни ра ње. 

При чи ни те и ус ло ви те што го пре диз ви ку-
ва ат без дом ниш тво, иа ко се су штин ски, не се 
при мар на цел на истра жу ва ње то. Пос лед но-
то обем но истра жу ва ње за де ца та на ули ца / 
улич ни де ца и по сред но без дом ни ци, во Ма-
ке до ни ја бе ше на пра ве но од стра на на ЗСД 
во 2001 го ди на 1.  Во 2004 го ди на без дом ни-
ци те беа по со че ни ка ко мар ги нал на гру па во 
За ко нот за со ци јал на за шти та. 

Истра жу ва ње то се со стои од два де ла. 
Во пр ви от дел е на пра вен опис на искус тва 
во од нос на без дом ниш тво то од 11 зем ји од 
ре ги о нов и од Евро па, вклу чу вај ќи ја и Ма-
ке до ни ја. На пра вен е  прег лед на по стој на та 
за кон ска ре гу ла ти ва, прег лед на по стој на та 
ли те ра ту ра, на на ци о нал ни те стра те гии и на 
ак ци ски те пла но ви. Зем ји те се из бра ни спо-
ред раз во јот на по ја ва та -  зем ји каде што 
број на без дом ни ци се на ма лу ва, зем ји со 
по раст на по ја ва та и зем ји ка де што без дом-
ниш тво стаг ни ра.

Во ем пи ри ски от дел пре ов ла ду ва ква ли та-
тив ни от при стап. Ос нов на та ем пи ри ска ма са 
е со ста ве на од две гру пи:

- при мар на, со ста ве на од без дом ни ци из-
бра ни врз ос но ва на ве ќе раз ви е на та Европ-
ска ти по ло ги ја за без дом ниш тво и иск лу че-
ност од пра во то на до му ва ње ЕТХОС (ETHOS 
- European Typology of Homelessness and housing 
exclusion), ала тка раз ви е на од Европ ска та фе-
де ра ци ја на на ци о нал ни те ор га ни за ции што 
ра бо тат со без дом ни ци (FEANTSA) и од Европ-
ска та оп сер ва то ри ја за без дом ниш тво на ме-
не та за ин тер на ци о нал на упо тре ба; 

- се кун дар на, прет став ни ци на вла ди ни 
со ци јал ни ин сти ту ции, на ло кал на та са мо у-
пра ва, на нев ла ди ни от се ктор, ка ко и прет-
став ни ци од по ли ци ја, од на уч ни ин сти ту ции.

це лИ
 По ста ву ва ње на пр ва та де фи ни ци ја за без-

дом ниш тво то во Ма ке до ни ја спо ред кон цеп-
ту ал на та рам ка на ЕТХОС;
 Де фи ни ра ње ин стру мент за ме ре ње на дла-

бо чи на та на без дом ниш тво то и ка те го ри за-
ци ја на без дом ни ци те за дол го роч но сле де-
ње на по ја ва та во сог лас ност со стан дар ди те 
на ЕУ, врз ос но ва на ве ќе раз ви е на та ЕТХОС;
 По со чу ва ње на еле мен ти на си стем ски при-

стап во де фи ни ра ње на проб ле мот со без-
дом ниш тво то во Ма ке до ни ја;
 Офор му ва ње на пр ва та веб-стра ни ца за 

без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја;
 Мо ни то ринг и ева лу а ци ја на по ли ти ка та за 

без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја.

ДОПОЛ НИ ТЕЛ НА ЦЕЛ
 Изра бо тен мо дул за без дом ниш тво, кој ќе слу-

жи за обу ки на ка дар од со ци јал на за шти та.

пРИ ме РОк
Ка ко што ве ќе спо ме нав ме, истра жу вач ка 

ма са се со стои од две гру пи:
При мар на - без дом ни ци со кои беа на пра-

ве ни 65 ин терв јуа, ре а ли зи ра ни од август 
2015 го ди на до фе вру а ри 2015 го ди на. Со 
ли ца та се на пра ве ни интерв јуа во пун ктот 
за без дом ни ци во Мо мин По ток , во про сто-
ри и те на „Паб лик“, во про сто рии на здру же-
ни ја што ра бо тат со ли ца што се оп фа те ни 
со ЕТХОС и во дру ги ин сти ту ции во кои пре-
сто ју ва ат ли ца што не ма ат свој дом. Мал про-
цент од ин терв ју а та се на пра ве ни те ле фон-
ски, со по мош на здру же ни ја на гра ѓа ни, со 
цел за шти та на иден ти те тот на ли ца та.

Се кун дар на - ли ца ди рект но или ин ди рект-
но по вр за ни се проб ле мот. Од тоа 16 струч-
ња ци, 57 на уч ни ра бот ни ци, прет став ни ци на 
ло кал ни те вла сти, прет став ни ци на со ци јал-
ни и на дру ги ин сти ту ции, прет став ни ци од 
гра ѓан ски от се ктор.

1 Стојановски Н,Дарковски Д,Петрова Д,Џевлеков Д,2001 ,ЗСД Теренско истражување за Деца на улица / улични деца

ме тОД 
Од ме то до ло шка глед на точ ка оваа ана ли-

за е на со че на кон про це на на оп штес тве но то 
вли ја ние (impact factor). Со не го се опи шу ва-
ат со стој би те во од нос на до се гаш на та гри-
жа и се про мо ви ра по зи тив на оп штес тве на 
про ме на во Ма ке до ни ја во од нос на без дом-
ни ци те.

теХ НИ кИ

1.Ана ли за на до ку мен ти
 Ком па ра тив на ана ли за на зем ји те во ре ги-

о нов и во Евро па со прег лед на по стој на та 
за кон ска ре гу ла ти ва, на на ци о нал ни те стра-
те гии и на ак ци ски те пла но ви.
2. експерт ски ин терв јуа со прет став ни ци на 
на уч ни ин сти ту ции, вла ди ни со ци јал ни ин-
сти ту ции, ло кал на та са мо у пра ва, нев ла ди ни-
от се ктор... Во раз го во ри те  со струч ња ци те  
вни ма ни е то бе ше на со че но кон де фи ни ра ње 
на без дом ниш тво то, при чи ни за по ја ва та, со-
о чу ва ње со не го.
3.по лу стру кту ри ра ни ин терв јуа со прет-
став ни ци на нев ла ди ни ор га ни за ции со со ци-
јал на ми си ја што ги оп фа ќа ат опе ра тив ни те 
ка те го рии на ЕТХОС со фо кус на пра ша ње то 
да ли ко рис ни ци те на нив ни те ус лу ги има ат 
проб ле ми со до му ва ње то и ка ква по мош им 
ну дат на овие гру пи?
4. Стру кту ри ра ни ин терв јуа со без дом ни ци 
(quasi Сту ди ја на слу чај) за фор ми ра ње про-
фи ли на без дом ни ци во Ма ке до ни ја (ЕТХОС). 
Ова е нај о бем на та и најз на чај на та тех ни ка 
во ова истра жу ва ње. Раз го во ри те се ре а ли-
зи раа со след ни ве про фи ли без дом ни ци:

1. БЕЗ ПОКРИВ, од нос но ЈАВНО 
БЕЗДОМНИШТВО

2. БЕЗ ДОМ, од нос но СКРИЕНО 
БЕЗДОМНИШТВО  

3.НЕСИГУРНИ ЖИВЕАЛИШТА / 
НЕСООДВЕТНИ ЖИВЕАЛИШТА, од нос но 
ПОТЕНЦИЈАЛНО БЕЗДОМНИШТВО 

 
Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва лу-

а ци ја и са мо пер цеп ци ја на без дом ни ци те и 

е кон стру и ран за це ли те на истра жу ва њетo.
Во ана ли за та на од го во ри те фо ку сот бе ше 

ста вен на по тре би те на цел на та гру па, нив-
ни от трет ман од стра на на за ед ни ца та и на 
ин сти ту ци и те, eфе кти те од без дом ниш тво то 
врз нив но то фи зич ко и мен тал но здрав је, 
нив ни те соци јал ни ре ла ции со се мејс тва та, 
при ја те ли те и со дру ги те без дом ни ци, при-
чи ни те за без дом ниш тво, ка ко и ви зи ја та за 
ид ни на та и лич ни от став за тоа ка ко да се 
над ми не проб ле мот со без дом ниш тво то.
5. Ди ску си ја та во че ти ри те  гру пи во фо ку-
сот со прет став ни ци од со од вет ни те ми ни-
стерс тва, ло кал на та са мо у пра ва, цен три те за 
со ци јал на ра бо та, од нев ла ди ни от се ктор со 
со ци јал на ми си ја. Ди ску си ја та во гру пи те во 
фо ку сот се од ви ва ше спо ред след ни ве точ-
ки: де фи ни ци ја за без дом ништвoто; при чи ни 
на проб ле мот; дeмо граф ски ка ра кте ри сти ки 
и про фи ли на без дом ни ци те; број на без дом-
ни ци; ме сто на нив но жи ве е ње; јав на по ли-
ти ка во од нос на без дом ниш тво то; учес тво 
на гра ѓан ско то оп штес тво во ре ша ва ње то на 
овој проб лем.

пОј ДОв НИ пРет пО СтА вкИ
 Без дом ниш тво е про цес, а не ста тич ка по-

ја ва
 Без дом ниш тво то се ана ли зи ра од три 

ас пе кти:
- има ње / не ма ње жи ве а ли ште,
- огра ни че на вклу че ност во оп штес тве ни от  
жи вот и 
- проб ле ми со иден ти те тот
 Во Ма ке до ни ја мо же да се изд во јат три гру-

пи без дом ниш тво: јав но без дом ниш тво (без 
по крив), скри е но (без дом) и по тен ци јал но 
(не си гур ни и не со од вет ни жи ве а ли шта)
 Во Ма ке до ни ја е еви ден ти ра но и се меј но 

без дом ниш тво, но по ра ди сло же но ста на 
фе но ме нот, тоа ба ра до пол ни тел ни истра-
жу ва ња 
 Нај го ле ми от број без дом ни ци во јав но то 

без дом ниш тво се ма жи
 По стој ни те оби ди за са ни ра ње на проб ле-

мот во Ма ке до ни ја се иск лу чи тел но ку ра тив ни 
 Нев ла ди ни те ор га ни за ции со со ци јал на ми-

си ја за без дом ни ци те нај че сто ну дат ус лу ги 
од пси хо со ци ја лен и од ег зи стен ци ја лен ка-
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ра ктер
 Без дом ниш тво то е во тес на вр ска со си ро-

ма шти ја та
 Без дом ни ци те ги оце ну ва ат за ед ни ца та и 

дру ги те лу ѓе ка ко ди скри ми на тор ски на стро-
е ни кон нив 
 Обез бе ду ва ње дом, вра бо ту ва ње и сер ви си 

за здрав стве но и за пси хо ло шко со ве ту ва ње 
за оваа цел на гру па се нај ди рект ни по тре би
 По треб но е при фа ти ли ште ка де што ќе се 

ре ша ва за на та мош ни от трет ман на без дом-
ни ци те
 Фа кто ри што го наг ла су ва ат ри зи кот од 

без дом ниш тво:
- бо ле сти, не пис ме ност, не ин фор ми ра-

ност ка ко да се ос тва рат пра ва та од со ци-
јал на та за шти та, ни ска ква ли фи ку ва ност, 
ин ва лид ност, не си гур но или не со од вет но 
жи ве а ли ште, се меј но на силствo, бе гал ски 
ста тус и не ма ње др жав јанс тво, за тво ре ност 
на ин сти ту ци и те на си сте мот.

клуч НИ пО И мИ
Де фи ни ции за про фи ли те 
на без дом ниш тво то

 про фил А  
Гру пи ра ње по е дин ци од одре ден збир ли-

ца (во на ши от слу чај без дом ни ци) врз ос но-
ва на слич ни лич ни ка ра кте ри сти ки и дру ги 
обе леж ја.

про фи ли б спо ред глав ни от по ка за тел 
на без дом ниш тво то - жи ве а ли ште

1.Јав но то без дом ниш тво оп фа ќа ли ца што 
се без по крив над гла ва и се без под др шка во 

обез бе ду ва ње то жи ве а ли ште.
2.Скри е но без дом ниш тво оп фа ќа ли ца со 

(вон)ин сти ту ци о нал но под др жа но жи ве е ње 
од ка де што тре ба да из ле зат во за кон ски 
пред ви ден рок (же ни згри же ни во шел три 
за жр тви на се меј но на силс тво, еми гран ти 
сме сте ни во цен три / при фа ти ли шта / со ци-
јал ни ста но ви за еми гран ти, ли ца што тре ба 
да из ле зат од за твор, од здрав стве ни или од 
дру ги ин сти ту ции, а не ма ат жи ве а ли ште на 
рас по ла га ње.   

3.По тен ци јал но без дом ниш тво оп фа ќа 
ли ца  што жи ве ат во не си гур но сме сту ва ње 
(кај род ни ни и при ја те ли, во узур пи ра но жи-
ве а ли ште или во дом из гра ден на узур пи ра-
но зем ји ште), ли ца што жи ве ат под за ка на 
од исе лу ва ње  (по ра ди хи по те ка или по ра ди 
не на ми ре ни тро шо ци во из нај ме но жи ве-
а ли ште, а од лу ка та за исе лу ва ње е вле зе на 
во си ла), ли ца што жи ве ат под за ка на од на-
силс тво и ли ца што жи ве ат во при вре ме ни, 
не кон вен ци о нал ни жи ве а ли шта. 
ку ра тив ни про гра ми - има ат ка ра ктер на се-
кун дар на и на тер ци јал на пре вен ци ја, зна чи 
се при ме ну ва ат во си ту а ци ја ко га проб ле мот 
е офор мен , ве ќе по стои. 

Суп стан дард но до му ва ње вклу чу ва отсус тво 
на ко му нал ни прик лу чо ци кон еле ктрич на, 
во до вод на и ка на ли за ци ска мре жа, не ква ли-
тет на и не без бед на кон струк ци ја. 
пре вен тив ни те мер ки на па за рот на тру дот 
за без дом ни ци мо жат да би дат  сезон ска ра-
бо та или  по вре ме на ра бо та (по чи ту ва ње на 
кон цеп ци ја при до би вки од ра бо та та (welfare 
to work)).

V

оС нов ни инфоР ма ции за Со ци ЈаЛ на 
за шти та во ма Ке до ни Ја По вР за ни  
Со КЛа Сич на та и Со Со вРе ме на та 
Кон цеП ци Ја на Без дом ниш тво то
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СИ Стем НА СО цИ јАл НА зА штИ тА
Во пр ви те не кол ку го ди ни од оса мо сто-

ју ва ње то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, си сте-
мот  на со ци јал на за шти та е фо ку си ран на 
со ци јал ни те пра ва (бе не фи ции) и ус лу ги на 
гра ѓа ни те. Тој кон ти ну и ра но се раз ви ва  со 
фо кус на усог ла су ва ње то со Европ ска та ре-
гу ла ти ва295. Ин тен зи те тот на про ме ни те на 
си сте мот го по ка жу ва и фа ктот де ка од 2009 
го ди на За ко нот за со ци јал на за шти та бил 
на до пол ну ван и ме ну ван 15 па ти. Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја има тен ден ци ја кон стан дар ди-
те на ЕУ, но исто вре ме но има еко но ми ја што 
е поб ли ска до др жа ви те во раз вој, кои се 
ка ра кте ри зи ра ат со по ед но став ни си сте ми 
за со ци јал на за шти та, во спо ред ба со зем-
ји те на ЕУ. Ма ке до ни ја има по ни зок при ход 
по жи тел и мно гу по го ле ма не вра бо те ност, 
фа кто ри што ги огра ни чу ва ат по тен ци ја лот 
и фи нан си и те за со ци јал но оси гу ру ва ње и 
са ми те ше ми за со ци јал на за шти та, што ја 
пра ви Ма ке до ни ја мно гу спе ци фи чен слу чај 
во Евро па296. 

Во Ма ке до ни ја, со ци јал на та за шти та е 
де фи ни ра на ка ко актив ност од ја вен ин-
те рес297. Спо ред Уста вот, др жа ва та обез-
бе ду ва со ци јал на за шти та и со ци јал на 
без бед ност за гра ѓа ни те во сог лас ност со 
прин ци пот на со ци јал на прав да298.  Спо ред 
За ко нот за со ци јал на за шти та, со ци јал на та 
за шти та е си стем од мер ки, актив но сти и од 
по ли ти ка за пре вен ци ја и за над ми ну ва ње 
на со ци јал ни те ри зи ци на кои се из ло же ни 
гра ѓа ни те, на ма лу вај ќи ја си ро ма шти ја та и 
со ци јал на та иск лу че ност и зац вр сту вај ќи го 

нив ни от ка па ци тет за за шти та. Во рам ки те 
на исти от За кон, ка ко со ци јал ни ри зи ци се 
иден ти фи ку ва ни след ни ве: здрав стве ни ри-
зи ци (бо лест, по вре да, преч ки во раз во јот); 
ри зи ци од ста рост и од ста ре е ње на на се ле-
ни е то; ри зи ци на се мејс тва та со де ца; ри зи ци 
од не вра бо те ност, гу бе ње при хо ди врз ос но-
ва на вра бо ту ва ње; ри зик од си ро ма шти ја и 
дру ги ри зи ци по вр за ни со со ци јал на та иск-
лу че ност.

Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја до-
не су ва На ци о нал на про гра ма за раз вој на 
со ци јал на та за шти та, во ко ја се утвр ду ва ат 
це ли те, при о ри те ти те и прав ци те на раз во-
јот на со ци јал на та за шти та на гра ѓа ни те на 
РМ, со мер ки на актив на со ци јал на по ли ти ка 
на сре ден и на долг рок. По на та му, Вла да та 
до не су ва го диш на про гра ма за ос тва ру ва ње 
со ци јал на за шти та, со ко ја ги утвр ду ва по-
драч ја та на со ци јал на та за шти та, по тре би те 
на на се ле ни е то, со ци јал на та пре вен ци ја и 
на чи нот и средс тва та за неј зи но ос тва ру ва-
ње299.

Во Ма ке до ни ја ка ко но си те ли на со ци-
јал на за шти та се ја ву ва ат  Ре пуб ли ка та, оп-
шти ни те, Град Скоп је и оп шти ни те во гра дот 
Скоп је300, а цен трал на ин сти ту ци ја што вр ши 
кре и ра ње по ли ти ка, стра те ги ско пла ни ра ње,  
упра ву ва ње, ка ко и над зор над спро ве ду ва-
ње то на за ко ни те и на про пи си те во об ла ста 
на со ци јал на та за шти та е Ми ни стерс тво то за 
труд и за со ци јал на по ли ти ка. Спо ред За ко-
нот за со ци јал на за шти та, оп шти нитe обез бе-
ду ва ат спро ве ду ва ње на со ци јал на та за шти-
та во сог лас ност со овој за кон, до не су ва ат 

295 Coffey International Development. 2011. Управување и финансирање на социјалните услуги во Југоисточна Европа: 
случајот на Македонија. Косово. Достапно на: http://www.cea.org.mk/documents/111201_rregullimi_qeverisjes_finan-
cimit_maqedonise_en.pdf (Пристапено на: 22.04.2015 година) 

296 Димитријоска, С. (2011). Студија за „Национални програми и бенефиции во рамките на системот на социјална 
заштита во Република Македонија. Скопје. 
  
297 Член 5, Закон за социјална заштита. Службен весник на РМ број 79 од 24 јуни 2009 година
 
298 Член 35, Устав на Република Македонија

299 Член 4, Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ, бр. 79, од 24.6.2009 година

300 Член 3, Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ, бр. 79, од 24.6.2009 година

про гра ми за по тре би те на гра ѓа ни те од об-
ла ста на со ци јал на та за шти та, во сог лас ност 
со На ци о нал на та про гра ма301. Оп шти ни те 
обез бе ду ва ат ос тва ру ва ње со ци јал на за шти-
та на след ни ве ри зич ни  гру пи: ли ца со ин ва-
лид ност, де ца без ро ди те ли и де ца без ро ди-
тел ска гри жа, де ца со преч ки во мен тал ни от 
и во те лес ни от раз вој, де ца на ули ца, де ца со 
вос пит но-со ци јал ни проб ле ми, де ца од се-
мејс тва та со еден ро ди тел, ли ца из ло же ни 
на со ци ја лен ри зик, ли ца што зло у по тре бу-
ва ат дро ги и дру ги пси хо трп ни суп стан ции, 
пре кур зо ри и ал ко хол, ли ца што се жр тви на 
се меј но на силс тво, ли ца што се жр тви на тр-
го ви ја со лу ѓе, ста ри ли ца без се меј на гри жа. 

Уста но ва за про у чу ва ње на со ци јал ни те 
по ја ви и проб ле ми и за уна пре ду ва ње на со-
ци јал ни те деј но сти е ЈУ За вод за со ци јал ни  
деј но сти302, ко ја во сво ја та над леж ност го 
има и над зо рот над струч на та  ра бо та над 
уста но ви те за со ци јал на за шти та, ка ко и над 
дру ги прав ни и  фи зич ки ли ца, кои вр шат 
опре де ле ни ра бо ти во со ци јал на та за шти-
та. За ос тва ру ва ње на си сте мот на со ци јал на 
за шти та се ос но ва ат уста но ви за со ци јал на 
за шти та (цен три за со ци јал на ра бо та - ЦСР 
и со ци јал ни уста но ви за во нин сти ту ци о нал-
на и ин сти ту ци о нал на за шти та). Мре жа та на 
јав ни уста но ви за  со ци јал на за шти та ја со-
чи ну ва ат 27 ме ѓу оп штин ски цен три за со ци-
јал на ра бо та, три оп штин ски цен три (ЦСР), 11 
уста но ви за со ци јал на за шти та и 33 цен три 
за днев но и за при вре ме но  згри жу ва ње ко-
рис ни ци. Цен три те за со ци јал на ра бо та, во 
од нос на де ло кру гот на ра бо та вле гу ва ат 
во рам ки те на се кто рот за со ци јал на за шти-
та при Ми ни стерс тво то за труд и за со ци-
јал на ра бо та. Во сог лас ност со за кон ска та 
ре гу ла ти ва, цен та рот за со ци јал на ра бо ти 
функ ци о ни ра ка ко струч на уста но ва со јав ни 
ов ла сту ва ња за ра ди вр ше ње ра бо ти од со ци-

јал на та за шти та303. Ка ко јав ни ов ла сту ва ња, 
цен та рот за со ци јал на ра бо та ги вр ши след-
ни ве ра бо ти304: ре ша ва за пра ва та од со ци-
јал на за шти та; ре ша ва за ра бо ти те утвр де ни 
со се меј но-прав ни те про пи си.

без ДОм НИш твО тО СпО РеД 
клА СИч НА тА кОН цеп цИ јА

Кла сич на та кон цеп ци ја на без дом ниш тво 
се од не су ва на ли ца што жи ве ат на ули ца 
или има ат при вре ме но сме сту ва ње во при-
фа ти ли шта за без дом ни ци. Во Ма ке до ни ја, 
спо ред  до се гаш на та ра бо та на Цен три те за 
со ци јал на ра бо та и дру ги ин сти ту ции, ко га 
ста ну ва збор за оваа ка те го ри ја мар ги на ли-
зи ра ни ли ца, фо ку сот е на овој по те сен  збир  
без дом ни ци. 

Струч на та ра бо та на цен три те, со без-
дом ни ци те ка ко по себ на мар ги на ли зи ра на 
и со ци јал но иск лу че на гру па, поч ну ва со 
откри ва ње на слу ча јот, отво ра ње до сие на 
ко рис ни кот и утвр ду ва ње на иден ти те тот. 
Ова се ре а ли зи ра пре ку увид во лич на та до-
ку мен та ци ја на ли це то. Че сто овие ли ца има-
ат не це лос на лич на до ку мен та ци ја или во-
оп што не ма ат. Ова по драз би ра де ка со нив, 
па ра лел но, тре ба да се ра бо ти на две ни воа: 
обез бе ду ва ње лич на до ку мен та ци ја во со ра-
бо тка со МВР и из ле гу ва ње во пре срет на по-
тре би те на ко рис ни кот, кои мо жат да би дат 
од раз ли чен ка ра ктер: сме сту ва ње во здрав-
стве на уста но ва и обез бе ду ва ње ур гент на 
ме ди цин ска по мош, сме сту ва ње во уста но ва 
за ста ри ли ца, сме сту ва ње во уста но ва за во-
зрас ни ли ца со ин ва лид ност, сме сту ва ње во 
уста но ва за во зрас ни ли ца со уме ре ни и те-
шки преч ки во пси хо-фи зич ки от раз вој, сме-
сту ва ње во цен тар за без дом ни ци.

За без дом ни ци те во Ма ке до ни ја, во сог-
лас ност со За ко нот за со ци јал на за шти та, по-
стои во нин сти ту ци о нал на за шти та, од нос но 

301 Член 11, Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ, бр. 79, од 24.6.2009 година

302 Член 129,  Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ, бр. 79, од 24.6.2009 година

303 Член 133,  Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ, бр. 79, од 24.6.2009 година

304 Член 134,  Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ, бр. 79, од 24.6.2009 година
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ос но ва ни се цен тар за без дом ни ци и днев ни  
цен три  за улич ни де ца - де ца на ули ца. Во 
сог лас ност со За ко нот за со ци јал на за шти-
та, пра во то на днев но згри жу ва ње во дне вен 
цен тар, ме ѓу дру го то, им се обез бе ду ва и на 
без дом ни ци. Во Ма ке до ни ја без дом ни ци те 
се спо ме ну ва ат во стра те гии и во до ку мен ти 
што се од не су ва ат на со ци јал на та за шти та, 
но не по стои по се бен до ку мент по све тен на 
нив. Ли ца та сме сте ни во Цен та рот за без дом-
ни ци не ма ат пра во на ко ри сте ње со ци јал на 
па рич на по мош. Од струч но-ме тод ски ас пект 
се пред ви ду ва без дом ни кот да пре сто ју ва во 
цен та рот шест ме се ци, со мож ност за про-
дол жу ва ње на уште шест ме се ци. За вре ме 
на пре сто јот, Цен та рот за со ци јал на ра бо та 
пре зе ма актив но сти со цел да се овоз мо жи 
по лес но со ци јал но ин те гри ра ње во со ци јал-
на та сре ди на по из ле гу ва ње од цен та рот за 
без дом ни ци. За во дот  за со ци јал ни деј но сти 
во Ма ке до ни ја под го тви те ме лен прег лед на 
ме то ди и на тех ни ки на си те про фи ли вра-
бо те ни во цен та рот (со ци ја лен  ра бот ник, 
пси хо лог, прав ник, со ци о лог) за ра бо та со 
без дом ни ци305. Исто та ка,  пре зен ти ра на е 
мре жа за парт нерс тво во ра бо та та со без-
дом ни ци те на ни во на ло кал на та за ед ни ца 
(по ли ци ја, здрав стве ни уста но ви, нев ла дин 
се ктор, ме ди у ми и гра ѓа ни).

пО шИ РО кА кОН цеп цИ јА 
зА без ДОм НИш твО тО

Со вре ме на та кон цеп ци ја за без дом ниш-
тво то е пре зен ти ра на во ЕТ ХОС (ETHOS-Eu-
ropean Typology of Homelessness and housing 
exclusion), ала тка раз ви е на од FEANTSA и Eu-
ropean Observatory on Homelessness), и е на ме-
не та за ин тер на ци о нал на упо тре ба. Спо ред 
ЕТ ХОС, без дом ниш тво се тре ти ра по ши ро ко 
вклу чу вај ќи и  скри е но без дом ниш тво (ли-
ца без дом: же ни сме сте ни во шел три, ли ца 

згри же ни во сме сту ва ње за еми гран ти, ли ца 
што на ско ро тре ба да би дат ос ло бо де ни од 
за твор или од дру ги ин сти ту ции), ка ко и по-
тен ци јал но без дом ниш тво (ли ца што жи ве ат 
во не си гур ни и не со од вет ни жи ве а ли шта).

Спо ред на ше то убе ду ва ње, и во Ма ке до-
ни ја тре ба  да се при фа ти  оваа по ши ро ка 
кон цеп ци ја за  без дом ниш тво то, по ра ди што 
е по треб на ана ли за  на до му ва ње то во  Ма ке-
до ни ја и  пре зен та ци ја на  прав на та ре гу ла-
ти ва што се од не су ва на проб ле мот.

ДО му вА ње тО вО мА ке ДО НИ јА
Со ци јал на та иск лу че ност во до му ва ње то 

прет ста ву ва комп ле ксен со ци ја лен фе но мен 
во сил на ко ре ла ци ја со дру ги те об ли ци на 
со ци јал на мар ги на ли за ци ја. Проб ле ми те со 
до му ва ње то се нај го ле ми те при чи ни те ли на 
со ци јал на та иск лу че ност, нај че сто изра зе ни 
пре ку без дом ниш тво, не по вол ни и не со од-
вет ни ус ло ви за жи ве е ње, но и жи ве е ње во 
си ро маш ни сре ди ни306. Три те ос нов ни преч-
ки кон при стој но то до му ва ње -  еко ном ска-
та, кул тур на та и прав на та - исто вре ме но се 
во ре ла ци ја со ли ца та што по оваа ос но ва 
се со о чу ва ат со со ци јал на иск лу че ност, но 
и со ло ка ли те ти за жи ве е ње што се мар ги на-
ли зи ра ни по ра ди опре де лен сплет на со ци-
јал ни окол но сти. Нај че сто се про ја ву ва ка ко 
суп стан дард но или си ро маш но до му ва ње, 
вклу чу вај ќи не ма ње при стап до из во ри на 
фи нан си ра ње за уна пре ду ва ње на ус ло ви те 
на до му ва ње, или ка ко прав на не си гур ност, 
глав но по вр за на со го ле ми от број не ле гал ни 
град би во зем ја та307. Има ње то дом мо же да 
се раз бе ре ка ко има ње со од вет но жи ве а ли-
ште (или про стор) на кој ед на ин ди ви дуа и 
не го во то / неј зи но то се мејс тво има ат имот-
ни пра ва (фи зич ки до мен); со што се овоз мо-
же ни да ги одр жат сво ја та при ват ност и од-
но си (со ци ја лен до мен) и да има ат ле га лен 

305 ЗСД, Стручно-методолошки упатства и прирачници,Книга 1,Скопје 2007.стр 26-28

306 Спицкер, П. Домувањето и социјалната исклученост. Шкотска.Универзитет Дундее

307 Костов, З. (2010). Скопје. Поимање, карактеризација, класификации и индикатори на социјалната исклученост во 
домувањето во Македонија. Ревија за социјална политика, 3 Бр. 6 Стр. 511 - 590,

до ку мент за по се ду ва ње на до мот (ле га лен 
до мен308).

Тран зи ци ски те про це си во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја пре диз ви каа про ме ни и во  до му-
ва ње то. Со до не су ва ње то на За ко нот за до-
му ва ње во 1998 го ди на (Служ бен вес ник на 
РМ бр.21) се уки на ка те го ри ја та оп штес тве-
ни ста но ви и ста нот поч на да се тре ти ра ка ко 
еко ном ска ка те го ри ја, со што се на мет на нов 
си стем на вред ну ва ње на до му ва ње то. Нор-
ма тив на та рам ка во об ла ста на до му ва ње то 
во Ма ке до ни ја пре поз на ва шест ка те го рии 
стан бе но не о без бе де ни гра ѓа ни што се по-
тен ци јал ни ко рис ни ци на со ци јал ни ста но ви: 
де ца без ро ди те ли или ро ди тел ска гри жа; ко-
рис ни ци на со ци јал на и на по сто ја на па рич-
на по мош; ли ца по го де ни од еле мен тар ни 
– при род ни не по го ди; ли ца со ин ва лид ност 
и ли ца на кои им е по треб на по мош и гри жа 
од дру ги ли ца; ли ца при пад ни ци на ром ска та 
за ед ни ца што се со ци јал но за гро зе ни и са-
мо хра ни ро ди те ли со ма ло лет ни де ца309.

Спо ред по да то ци те од На ци о нал на та 
стра те ги ја за до му ва ње (2007-2012), Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја рас по ла га со су фи цит од 
стан бен про стор, кој из не су ва око лу 130.000 
стан бе ни еди ни ци, што ука жу ва на тоа де ка 
мно гу се мејс тва рас по ла га ат со по ве ќе од 
еден стан, а го лем број од „стан бе но не о без-
бе де ни те се мејс тва“ рас по ла га ат со стан бен 
про стор во ру рал ни те сре ди ни, кои со пре-
се лу ва ње то во гра до ви те ги на пу шти ле об је-
кти те или тие слу жат са мо ка ко ви кенд-ку ќи. 
Ре ал но гле да но, со стој ба та на овие стан бе ни 
об је кти во го лем дел од ру рал ни те сре ди ни е 
мно гу ло ша, од нос но не по сто јат ос нов ни ус-
ло ви за жи ве е ње (еле ктри ка, во да, ка на ли за-
ци ја, па ти шта, учи ли шта, ам бу лан ти, по шти, 
ор га ни зи ран со о бра ќај итн.), ме ѓу тоа, по-
сто јат и по драч ја во кои ин фра стру ктур ни те 
об је кти се, глав но, за до во лу вач ки и до бри, 

но овие про сто ри се ко ри стат, пред сè, ка ко 
ре кре а тив ни на сел би. 

Во иста та Стра те ги ја се пре поз на ва ат по-
и ми те со од вет но и ми ни мал но до му ва ње, 
но тие не се јас но де фи ни ра ни. По и мот со-
од вет но до му ва ње по драз би ра нор ми ра но 
до му ва ње, кое оп штес тво то го сме та за за до-
во ли тел но, од нос но ка ко стан дард на до му-
ва ње што е де фи ни ран ка ко оп шта цел што 
тре ба да се ос тва ри во ид ни на.  Де фи ни ра-
ње то на оваа ка те го ри ја не се од не су ва са мо 
на по вр ши на та и на опре ме но ста на стан бе-
ни от про стор, ту ку и на пра ша ња по вр за ни 
со прав на та си гур ност во ко ри сте ње на ста-
но ви те, што е су штин ски по вр за но со кон ти-
ну и те тот на прав ни от си стем и со стан бе на та 
по ли ти ка. Од тех нич ко-тех но ло шки ас пект 
утвр ду ва ње то на оваа ка те го ри ја е важ но за 
ре гу ли ра ње на ма те ри ја та во акти те со кои 
се уре ду ва ат пра ша ња та по вр за ни со из град-
ба на но ви ста но ви (из град ба, одр жу ва ње и 
ко ри сте ње). 

Ка те го ри ја та ми ни мал но до му ва ње е по-
ре стри ктив на во опре де лу ва ње то на ни во то 
на стан дар дот што оп штес тво то го де фи ни-
ра ка ко нај ни ско ни во на стан дар ди во до-
му ва ње то и ги оп фа ќа фи зич ки те и прав ни те 
стан дар ди што тре ба да ги обез бе ди ова ни-
во за да се опре де лат ка ко нај ма ли ос нов ни 
по тре би на ко рис ни ци те.

Во „На ци о нал на та стра те ги ја за на ма лу ва-
ње на си ро ма шти ја та и на со ци јал на та иск лу-
че ност во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (2010-2020) 
ед на од стра те ги ски те це ли е по стиг ну ва ње 
стан дар ди зи ра ни и хар мо нич ни ус ло ви на 
до му ва ње за ка те го ри и те гра ѓа ни што се 
сме та ат за со ци јал но иск лу че ни во до му-
ва ње то: де ца без ро ди те ли или ро ди тел ска 
гри жа, ко рис ни ци на со ци јал на и на по сто-
ја на па рич на по мош, ли ца со ин ва лид ност 
и ли ца на кои им е по треб на по мош и гри жа 

308 Едгар и други (2004, страна 5), Развој на оперативна дефиниција за бездомништвото. (2004). Трет статистички преглед 
на бездомништвото во Европа (страна 5). Достапно на: http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/2004_third_review_of_sta-
tistics.pdf . (Пристапено на 27.04.2015) 

309 Службен весник на Република Македонија, 2009: 4).
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од дру ги ли ца, ли ца при пад ни ци на ром ска-
та за ед ни ца што се со ци јал но за гро зе ни310 и 
са мо хра ни ро ди те ли со ма ло лет ни де ца. Во 
рам ки те на оваа стра те ги ска цел се оче ку ва 
ос тва ру ва ње на след ни ве ре зул та ти: 

На ма лен сте пен на суп стан дард ни ус ло-
ви на до му ва ње, изра зен пре ку не до стиг од 
ко му нал ни прик лу чо ци и дру га ин фра стру-
кту ра, или не ква ли тет на и не без бед на кон-
струк ци ја; 

На ма лен сте пен на пре на се ле ност на до-
мот, изра зен во пот про сеч на ко рис на стан-
бе на по вр ши на по член на до ма ќинс тво то; 

Иско ре не та про стор на се гре га ци ја на ет-
нич ки или на дру ги ви до ви за ед ни ци, ка ко 
пос ле ди ца на по стој ни те кул тур ни и со ци-
јал ни ма три ци; 

На ма лен ри зик од за гу ба на ста нар ски от 
ста тус по ра ди прав на не си гур ност, ка ко ре-
зул тат на про ме на или дос лед но спро ве ду ва-
ње на ре гу ла ти ва та од об ла ста на град ба та и 
од об ла ста на про стор но то и ур ба ни стич ко 
пла ни ра ње. 

Ме ѓу тоа, исто та ка, мо ра да се спо ме не 
де ка во На ци о нал на та стра те ги ја за на ма-
лу ва ње на си ро ма шти ја та и на со ци јал на та 
иск лу че ност во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (2010-
2020) - во об ла ста на со ци јал на та та за шти та, 
ка де што спе ци фич на та стра те ги ска цел е 
офор му ва ње си стем на со ци јал на за шти та 
на нај си ро маш ни те гра ѓа ни, обез бе ду ва ње 
при стап кон во нин сти ту ци о нал ни и ин сти-
ту ци о нал ни фор ми на за шти та и за си лу ва ње 
на ка па ци те ти те на си сте мот на со ци јал на 
за шти та, фо ку сот е на ста ри ли ца, де ца без 
ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа и на жр тви на 
се меј но на силс тво, при што без дом ни ци те не 
се изд во е ни ка ко по себ на ка те го ри ја. 

Во Стра те ги ја та за на ма лу ва ње на си ро ма-
шти ја та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во над ми-
ну ва ње то на проб ле мот на си ро ма шти ја та во 
суп стан дард ни те на сел би се утвр де ни след-
ни ве мер ки: комп ле ти ра ње на ин фра стру кту-

ра та (со о бра ќај на и ко му нал на) во неп лан ско 
по диг на ти те на сел би, обез бе ду ва ње ур ба ни 
ус лу ги и ле га ли за ци ја на об је кти те што мо же 
да се ле га ли зи ра ат.

 От та му, за до во лу ва ње то на ми ни мал ни те 
про стор ни ус ло ви, опре ме но ста на ста нот со 
ос нов на ко му нал на ин фра стру кту ра (стру ја, 
во да, ка на ли за ци ја)  и со о бра ќај на по вр за-
ност на до мот со на сел ба та и по ши ро ко - 
гра дот, ка ко и прав на та си гур ност на по се ду-
ва ње или ко ри сте ње на ста нот, се ос нов ни от 
ми ни ма лен пре дус лов за ху ма но жи ве е ње. 

Во 2007 го ди на, усво ен е „Ак ци ски от план 
за спро ве ду ва ње на Стра те ги ја та за до му ва-
ње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (2007-2012)“ во 
кој се пред ви ду ва ше до не су ва ње на За кон 
за со ци јал но до му ва ње до сеп тем ври 2008 
го ди на, кој би го ре гу ли рал со ци јал но то до-
му ва ње и ос тва ру ва ње то на пра во то на со-
ци јал но до му ва ње на ран ли ви те гру пи. Овој 
за кон сè уште не е до не сен, но са ма та стра-
те ги ја  кон цеп ци ски не пред ви ду ва но ва ори-
ен та ци ја и стру ктур ни ре фор ми во пра вец на 
обез бе ду ва ње си стем ски ме ха низ ми што ќе 
го за си лу ва ат со ци јал ни от стан бен фонд во 

Ма ке до ни ја311.
Спо ред по да то ци те, во пред лог-про гра-

ми те на Град Скоп је за актив но сти те во об-

Ко га ста ну ва збор за при стап до ка-
да или до туш и вна тре шен то а лет, во 
2012 го ди на 90,4 про цен ти од вкуп ни-
от број до ма ќинс тва има ле при стап до 
туш или до ка да, или 95,5 про цен ти од 
до ма ќинс тва та во ур ба на та сре ди на 
и 82,4 про цен ти од до ма ќинс тва та во 
ру рал на та сре ди на, до де ка 86,9 про-
цен ти од вкуп ни от број до ма ќинс тва 
има ле при стап до вна тре шен то а лет, 
од нос но 94,3 про цен ти од до ма ќинс-
тва та во ур ба на та сре ди на и 75,3 про-
цен ти од ру рал на та сре ди на.

310 Заедно со сиромашните, социјална група кај која се евидентирани најлошите примери на супстандардно домување во 
Македонија е ромската етничка заедница.

311 Димитријоска, С. (2011). Студија за „Национални програми и бенефиции во рамките на системот на социјална заштита 
во Република Македонија. Скопје.

ла ста на со ци јал на, дет ска и на здрав стве на 
за шти та, ед на од актив но сти те е под др шка 
на актив но сти те на пун ктот за без дом ни ци 
на Цр ве ни от крст на град Скоп је. 

пРОб ле мИ СО ДО му вА ње тО
Спо ред пос лед ни от по пис, во Ма ке до ни ја 

има вкуп но 564.296 до ма ќинс тва,  сме сте ни 
во вкуп но 698.143 ста но ви (си те ви до ви жи-
ве а ли шта), при што нај го лем дел од на се ле-
ни е то е ло ци ра но во Скоп је. 

Во сог лас ност со Др жав ни от За вод за ста-
ти сти ка, во Ма ке до ни ја во 2012 го ди на312, 
14,1 про цен ти од до ма ќинс тва та има ле проб-
ле ми со по крив што про те ку ва, влаж ни ѕи до-
ви, те ме ли, искр ше ни и гни ли про зор ци, при 
што про цен тот на се мејс тва што се со о чу ва-
ат со овие проб ле ми е по го лем во ур ба на та 
сре ди на (16,3 про цен ти) во спо ред ба со ру-
рал ни те сре ди ни (12,8 про цен ти). Овој про-
цент е вид но на ма лен во спо ред ба со 2010 
го ди на, ко га 25,1 про цен ти од вкуп ни от број 
до ма ќинс тва из ја ви ле де ка се со о чу ва ат со 
овој проб лем. 

Про сеч на та по вр ши на на жи ве а ли шта та 
во Ма ке до ни ја из не су ва 71м2, од нос но, во 
про сек, по 21м2 по  член на се мејс тво, но 
не по сто јат по да то ци за про сеч ни от број на 
ста на ри во еден дом. Во зем ја та, го лем број 
се мејс тва жи ве ат во до мот на ро ди те ли те, а 

сè по ве ќе се зго ле му ва бро јот на жи ве а ли-
шта во кои жи ве ат по ве ќе ге не ра ции (Center 
for Regional Policy research and cooperation, 
2004313).

Про це ни те ука жу ва ат де ка во Ма ке до ни ја 
има око лу 100 суп стан дард ни на сел би во кои 
жи ве ат око лу 274.000 жи те ли (World Bank, 
2005: 46). Офи ци јал на та прес ме тка е де ка 
суп стан дард ни те жи ве а ли шта во Ма ке до ни ја 
из не су ва ат 12 про цен ти од вкуп ни от број жи-
ве а ли шта (Center for Regional Policy research 
and cooperation, 2004314), но  ши ро ко е убе-
ду ва ње то де ка бро јот на ва кви на сел би и се-
мејс тва што жи ве ат во суп стан дард ни ус ло ви 
е мно гу по го лем (Ко стов, 2010)315. 

До кол ку се зе ме пред вид де ка во пос лед-
ни от по пис на на се ле ни е то се иден ти фи ку-
ва ни вкуп но 564.296 до ма ќинс тва (со про-
се чен број на чле но ви 3,58) би зна че ло де ка 
во 2012 го ди на вкуп но 79.565 до ма ќинс тва  
има ле проб ле ми  со по крив што про те ку ва, 
влаж ни ѕи до ви, те ме ли, искр ше ни и гни ли 
про зор ци, вкуп но 54.174 до ма ќинс тва не-
ма ле при стап до ка да или до туш, а вкуп но 
73.923 до ма ќинс тва  не ма ле при стап до вна-
тре шен то а лет. 

Во Из ве шта јот на Свет ска бан ка316 од 2006 
го ди на „Пра ша ња по вр за ни со ур ба ни от и 
со оп штин ски от раз вој Бе ле шка за по ли ти-
ки317“, по со че ни се по стој ни те суп стан дард-

312 Државен завод за статистика. (2015). Анкета за приходи и услови за живеење, 2012 година. Скопје.

313 Center for Regional Policy research and cooperation. (2004). Извештај за сиромашното домување во Македонија. Скопје. 
(стр:11) 

314 Center for Regional Policy research and cooperation. (2004). Извештај за сиромашното домување во Македонија. Скопје. 
(стр:14) 

315 Костов, З. (2010). Скопје. Поимање, карактеризација, класификации и индикатори на социјалната исклученост во 
домувањето во Македонија. Ревија за социјална политика, 3 Бр. 6 Стр. 511 - 590

316 Светска банка спонзорираше анкета со прашалник на четиринаесет најголеми градови во март 2004 година, која се 
фокусираше на степенот на покриеност и недостатоците кај услугите за 
водоснабдување, собирање и одведување на отпадни води, управување цврст отпад, и енергија во 
домаќинствата. Ова испитување беше искористено за идентификување на основните услови и степенот 
на супстандардните населби, кои претставуваа, во просек, 11 проценти од бројот на населението во 
испитаните градови

317 Светска банка. (2006). Прашања поврзани со урбаниот и општинскиот развој Белешка за политики: Извештај број: 
37278-MK. Достапно на: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/08/08/000310607_20070
808152042/Rendered/PDF/372780MACEDONI1Policy0Note01PUBLIC1.pdf (Пристапено на: 29.4.2015).
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ни на сел би (СС) во 14 нај го ле ми гра до ви во 
Ма ке до ни ја, при што се из не се ни след ни ве 
зак лу чо ци:

 Со ци о е ко ном ски те ка ра кте ри сти ки на 
жи те ли те вклу чу ва ат ви со ки стап ки на не-
вра бо те ност, не ста бил ност на при хо ди те и 
за вис ност од не фор мал ни актив но сти. Нај-
го ле ми те суп стан дард ни на сел би, глав но, 
се на се ле ни со ет нич ки ал бан ски и ром ски 
до ма ќинс тва;

 Не по ве ќе од  40  про цен ти  од жи те ли-
те из ја ви ле де ка се пре се ли ле од ру рал ни те 
по драч ја;

 Две тре ти ни из ја ви ле де ка се чув ству ва ат 
без бед ни од пре сел би, иа ко мно гу од нив не-
ма ат до ку мен ти со кои би ја до ка жа ле сопс-
тве но ста на жи ве а ли ште то;

 Нај го лем дел од жи те ли те из ја ви ле де ка 
пла ќа ат да нок на имот и сме тки за ко му нал-
ни ус лу ги;

 Фи зич ки те ус ло ви на нив но то до му ва ње 
че сто се не со од вет ни (од не по стој ни ма те-
ри ја ли, не за шти те ност од во да, или, пак, на 
опас ни ло ка ции), осо бе но во Скоп је;

 Нај се ри оз ни те иска жа ни проб ле ми со 
ин фра стру кту ра та во ме сто то на жи ве е ње  
беа не до стиг од са ни тар но од ве ду ва ње на  
от пад ни те во ди и не за до во ли тел но со би ра-
ње на цвр сти от от пад. При ста пот до во да, ка-
на ли за ци ја и до со би ра ње то цврст от пад беа 
нај до бри во Скоп је, а нај ло ши во Ку ма но во 
(вто ри от по го ле ми на град во Ма ке до ни ја). 

Спо ред по да то ци те на Др жав ни от за вод за 
ста ти сти ка, во те кот на 2013 го ди на, на те ри-
то ри ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се ре ги-
стри ра ни 1.275 бес прав но из гра де ни об је кти 
од кои, спо ред ви дот на об је ктот, из гра де ни 
се 247 об је кти за до му ва ње318 (19,4про цен ти). 
Во сфе ра та на прав на та не си гур ност, ко ја, 
исто та ка, имп ли ци ра со ци јал на иск лу че ност 
во до му ва ње то, се про це ну ва де ка во Ма ке-
до ни ја има око лу 40.000 бес прав но из гра де-

ни об је кти за до му ва ње, од кои око лу 80 про-
цен ти се на о ѓа ат во су пур ба ни те по драч ја на 
глав ни от град Скоп је.

кО РИС НИ цИ НА СО цИ јАл НИ 
уС лу гИ – пО теН цИ јАл НИ без ДОм НИ цИ

Спо ред Др жав ни от за вод за ста ти сти ка319, 
во 2013 го ди на вкуп но 106 без дом ни ци ко ри-
сте ле пра ва и ус лу ги од со ци јал на за шти та, 
при што нај го лем дел од овие ли ца би ле на 
во зраст од 26 до 45 го ди ни или вкуп но 44 ли-
ца, и ана во зраст од 22 до 25 го ди ни вкуп но 
29 ли ца.

Спо ред еви ден ци ја та на Цр вен крст на 
град Скоп је, во Ма ке до ни ја има 318 без дом-
ни ци, но  т.н. цр на број ка се прет по ста ву ва 
де ка е мно гу по го ле ма по ра ди кон стант но 
ви со ко то ни во на си ро ма шти ја (обем - 30,4 
про цен ти во 2011 го ди на и 30,9 про цен ти во 
2010 го ди на, спо ред ДЗС320), ви со ка та не вра-
бо те ност, ста ре е ње то на на се ле ни е то, се меј-
но то на силс тво, раз во ди по ра ди фи нан си-
ски те проб ле ми во се мејс тво то.

Сле деј ќи ги ста ти стич ки те по да то ци и по-
да то ци те од по пи сот на на се ле ни е то спро-
ве ден во Ма ке до ни ја во 2002 го ди на, нај го-
лем дел од нај за по ста ве на та по пу ла ци ја, во 
со ци јал на смис ла - ром ска та, со офи ци јал но 
ре ги стри ра но жи ве а ли ште (око лу 45 про-
цен ти) жи вее са мо во 10 оп шти ни: Би то ла, 
Ви ни ца, Го сти вар, Де бар, Ку ма но во, Ки че во,  
Ко ча ни, При леп, Те то во и Штип.  Ром ски те 
се мејс тва мно гу че сто жи ве ат во суп стан-
дард ни до мо ви, во кои не ма со од ве тен  до-
вод на во да за пи е ње и са ни та ри ја, до мо ви те 
на ром ски те се мејс тва се ма ли, пла ни ра ни за 
из вр шу ва ње и за обез бе ду ва ње на ос нов ни те 
по тре би, со жи во тен про стор од по мал ку од 
пет ква драт ни ме три по член од се мејс тво то 
кај по ве ќе од 50 про цен ти од на се ле ни е то. 
Ду ри 77 про цен ти од се мејс тва та има ат са ни-
та рен ја зол (или пол ски то а лет) во дво рот, а 

318 Според намената, објектите за домување може да бидат станбени, станбено-деловни и куќи за одмор и рекреација.
 
319 Социјална заштита за деца, млади и возрасни  лица, 2013-2014 година. Скопје. Државен завод за статистика

320 Државен завод за статистика

58 про цен ти ко ри стат чеш ма за во да над вор 
од до мот; но и на та му ре чи си 10 про цен ти од 
ром ско то на се ле ние не ма ни ка ков до вод на 
во да за пи е ње и за днев на хи ги е на. Се про-
це ну ва и де ка око лу 50 про цен ти од овие 
се мејс тва  не ма ат со од вет но ре ше ние за од-
вод на от пад ни те ко му нал ни во ди од нив ни те 
до мо ви321.

ДРу гИ зА кО НИ ОД ИН те РеС 
зА пРОб ле мОт

За ко нот за до му ва ње, во сог лас ност со За-
ко нот за со ци јал на за шти та, пред ви ду ва од 
вкуп ни те фи нан си ски средс тва за из град-
ба и за одр жу ва ње на стан бе ни те згра ди 
и ста но ви, кои се во сопс тве ност на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, нај мал ку 25 про цен ти да 
се на ме ну ва ат за со ци јал но за гро зе ни ли ца 
-  стан бе но не о без бе де ни322, до де ка од лу ка-
та за да ва ње под за куп на овие ста но ви на 
со ци јал но за гро зе ни ли ца -  стан бе но не о-
без бе де ни, е на Вла да та323.

за кон за за дол жу ва ње на Ре пуб ли ка ма-
ке до ни ја кај бан ка та за раз вој при Со ве тот 
на евро па по до го во рот за за ем по про е ктот 
за из град ба на ста но ви што ќе се из да ва ат 
на ли ца та со ни ски при хо ди, кој пред ви ду-
ва ше за ем во из нос од 15 ми ли о ни евра за 

ре а ли за ци ја на дел од Про гра ма та на Вла да-
та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за из град ба на 
10.000 со ци јал ни ста но ви, кои ќе се из да ва-
ат на ли ца та со ни ски при хо ди и на мла ди те 
брач ни двој ки324.

за ко нот за ло кал на са мо у пра ва325 прет-
ста ву ва ос нов на прав на рам ка пре ку ко ја се 
ефе кту и ра про це сот на де цен тра ли за ци ја. 
Пре ку овој за кон, оп шти на та, во сог лас ност 
со еко ном ска та по ли ти ка на др жа ва та, се 
фи нан си ра од сопс тве ни из во ри на при хо ди, 
ка ко и од дру ги из во ри на фи нан си ра ње326. 
еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва ка ко 
глав ни но си те ли на со ци јал на та за шти та се 
од го вор ни за ос но ва ње јав ни уста но ви за 
со ци јал на за шти та, раз ви ва ње во нин сти-
ту ци о нал ни фор ми за со ци јал на за шти та и 
ре а ли зи ра ње со ци јал ни про гра ми во со ра-
бо тка со дру ги те сег мен ти на јав ни от се ктор, 
при ват ни от се ктор и нев ла ди ни те ор га ни за-
ции. Во сог лас ност со За ко нот за ло кал на 
са мо у пра ва, оп шти ни те и Град Скоп је, ме ѓу 
дру го то, се над леж ни и за ос тва ру ва ње со-
ци јал на за шти та и гри жа за де ца та на ули ца; 
ли ца та из ло же ни на со ци ја лен ри зик; ли ца та 
за сег на ти со зло у по тре ба на дро га и ал ко хол 
и до му ва ње на ли ца со со ци ја лен ри зик.

321 Заедница на Роми во Република Македонија-состојби и предизвици во домувањето и здравјето. (2006). Скопје. 
Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите „Месечина“. 

322 Член 30

323 Член 34

324 Член 2

325 Службен весник на РМ бр. 5/2002

326 Член 11 од Законот за локална самоуправа, „Службен весник на РМ“ бр. 5/2002.
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VI
РезУЛтати од иСтРажУваЊето

Во рам ки те на истра жу ва ње то се спро ве-
де ни 16 ин терв јуа со прет став ни ци на гра-
ѓан ски от се ктор, др жав ни те ин сти ту ции од 
со ци јал на та сфе ра и со истра жу вач ки и јав-
ни здрав стве ни и со ци јал ни ин сти ту ции со 
цел да се уви дат и дла бин ски да се ана ли зи-
ра ат струч ни ста во ви и на со ки за ре ше ни ја 
во од нос на без дом ниш тво то во зем ја та. Со 
цел до би ва ње од го вор на пра ша ња та што се 
отво ри ја во те кот на истра жу ва ње то, до пол-
ни тел но се кон сул ти ра ни уште две ин сти ту-
ции од об ла ста на до му ва ње то и три ин сти ту-
ции од со ци јал на та за шти та.

Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва-
лу а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ли ца та и е 
кон стру и ран за це ли те на истра жу ва ње то. 
Спро ве ден е во пер и о дот мај 2015 го ди на – 
фе вру а ри 2016 го ди на. 

Ли ста та на ор га ни за ции и на ин сти ту ции 
што учес тву ваа во оваа фа за на истра жу ва-
ње то е да де на во при ло зи те на ова истра жу-
ва ње. (Анекс 1) 

Ана ли за та се ба зи ра на след ни ве те ми: 
де фи ни ра ње на без дом ниш тво то; при чи-
ни за без дом ниш тво то во зем ја та; раз вој на 
по ја ва во ид ни на, со фо кус кон тен ден ци ја-
та за по тен ци јал но зго ле му ва ње на оп се гот 
на без дом ни ци; на чи ни те на ин те гра ци ја на 
без дом ни ци те во оп штес тво то и пред ло зи и 
ре ше ни ја за пре вен ци ја. Исто та ка, струч ња-
ци те да доа увид во ра бо та та на нив на та ин-
сти ту ци ја / ор га ни за ци ја и во на чи ни те на со-
ра бо тка со раз лич ни со ци јал ни ка те го рии на 
кои им се за ка ну ва без дом ниш тво, пре диз ви-
ци те во нив на та ра бо та и пред ло зи за да ва-
ње со од вет ни ин сти ту ци о нал ни од го во ри во 
ид ни на, на на ци о нал но и на ло кал но ни во.

Ин терв ју а та беа на пра ве ни со ли ца со 
обра зов ни про фи ли од сфе ра та на со ци јал-
на та ра бо та, здрав ство то, пси хо ло ги ја та и 
пси хо те ра пи ја та, ис пи та ни ци те се со стаж 
ме ѓу шест и 38 го ди ни во со ци јал на та сфе ра. 
Са мо ед на ин сти ту ци ја не ги на ве де про фи-
лот, по зи ци ја та и ра бот ни от стаж на ли це то 
што од го ва ра ше на пра шал ни кот.

Де фИ НИ РА ње НА без ДОм НИш твО тО
Струч ња ци те го де фи ни ра ат без дом ниш-

тво то ка ко со стој ба во ко ја се на о ѓа ат лу ѓе то 
што не ма ат свој дом и пре сто ју ва ат / жи ве ат 
на ули ца, лу ѓе то што жи ве ат во им про ви зи-
ра ни жи ве а ли шта и лу ѓе то што се при вре-
ме но згри же ни / сме сте ни и не ма ат си гур но 
до му ва ње. Спо ред нив, без дом ни ци те не 
ос тва ру ва ат па рич ни при ма ња со кои мо жат 
да си обез бе дат ег зи стен ци ја, се бо рат со 
бо ле сти на за вис но сти, си ро ма шти ја, не до-
стиг од ве шти ни за вклу чу ва ње во па за рот на 
труд, обра зо ва ние. Де фи ни ци ја та е до вол но 
ши ро ка за да ги оп фа ти и ли ца та што во мо-
мен тот ко га ќе им исте че пра во то да ко ри сти 
ал тер на тив но ин сти ту ци о нал но сме сту ва-
ња, не ма ат мож ност да обез бе ди со од ве тен 
про стор за жи ве е ње, ка ко ду шев ни и дру ги 
бол ни ци, за тво ри и друг вид со ци јал ни и по-
прав ни уста но ви. Се сог ла су ва ат де ка без-
дом ниш тво то е по че сто при сут но во ур ба ни-
те сре ди ни и оп фа ќа по пу ла ци ја та од си те 
во зрас ни и ет нич ки гру пи. Де фи ни ра ње то 
на без дом ниш тво то про из ле гу ва од нив но то 
пра ктич но искус тво за тоа што во Ма ке до ни ја 
не ма офи ци јал на опе ра тив на де фи ни ци ја за 
без дом ниш тво. Та ка, низ нив но то пра ктич но 
искус тво во со ци јал но-ху ма ни тар на та деј-
ност изд во ју ва ат по ве ќе ка те го рии без дом-
ни ци и тоа: 

а) Це лос но нез гри же ни ли ца или ли ца без 
по крив над гла ва, нај че сто ин ди ви ду ал ци 
што пре сто ју ва ат на ули ца и спи јат во не со-
од вет ни ус ло ви на клу па, во на пу ште на згра-
да / ку ќа, шу па, га ра жа, јав ни транс порт ни 
цен три и сл. Ова се ли ца на кои пр во по мис-
лу ва ме ко га ќе се спо ме не име то без дом ник.

б) Се мејс тва што жи ве ат во не со од вет ни 
им про ви зи ра ни жи ве а ли шта и / или жи ве-
а ли шта без ус ло ви за до му ва ње (без во да, 
стру ја, то а лет, куј на), со те шки здрав стве ни, 
фи нан си ски и со ци јал ни проб ле ми;

в) Ли ца / се мејс тва што не ма ат по сто ја но 
ме сто на жи ве е ње и че сто се со о чу ва ат со 
ри зик да оста нат на ули ца. Ова се ли ца што 

6.1  
ана Ли за на еКС ПеРт СКи ин теРв ЈУа



113112

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

жи ве ат во си ро ма шти ја под ки ри ја и че сто 
го ме ну ва ат пре сто јот до кол ку не мо жат да 
за ра бо тат до вол но за да ги на ми рат си те 
тро шо ци или, пак, по ра ди ло ша здрав стве на 
со стој ба не ус пе ва ат во оп што да за ра бо тат.

Наг ла су ва ат де ка жи во тот во без дом ниш-
тво но си и се кун дар ни ефе кти врз лич но ста и 
сре ди на та, ка ко со ци јал на изо ла ци ја и ри зик 
за фи зич ко то и за мен тал но то здрав је, де-
лум но или це лос но пре ки ну ва ње на вр ски те 
со се меј на та и со со ци јал на та сре ди на. 

Струч ња ци те се кри тич ни де ка освен улич-
но то без дом ниш тво, што е нај вид ли ва та и 
крај на фор ма на си ро ма шти ја и на со ци јал-
но иск лу чу ва ње, без дом ниш тво то оп фа ќа 
и мно гу дру ги жи вот ни си ту а ции, ка ко сме-
сту ва ње кај при ја те ли и род ни ни, жи вот во 
при вре ме ни, отво ре ни или суп стан дард ни 
жи вот ни ус ло ви што тре ба да се сме та ат за 
со стој ба на по тен ци јал но или на скри е но 
без дом ниш тво и тре ба да би дат оп фа те ни со 
по ли ти ка та од со ци јал на та сфе ра.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО 
И пРО фИл НА без ДОм НИк

Ге не рал ни от став на ис пи та ни ци те е де ка 
при чи ни те за без дом ниш тво то се oд раз лич-
на при ро да: од здрав стве на и од мен тал на 
со стој ба, зло у по тре ба на ал ко хол, дро га, 
не вра бо те ност, еко ном ски и стан бе ни при-
чи ни. „Без дом ниш тво то е про дукт на оп штес-
тве на та тран зи ци ја, дра стич но то оси ро ма-
шу ва ње на про сеч ни от ма ке дон ски гра ѓа нин, 
гу бе ње то на ра бо та та и на мож но сти те да се 
из др жу ва се бе си и сво е то се мејс тво, и со тоа 
сла бе е ње на за штит на та функ ци ја на се мејс-
тво то – на ве ду ва еден струч њак. Ко га ста ну ва 
збор за це лос но нез гри же ни ли ца што со го-
ди ни пре сто ју ва ат на ули ца, глав ни при чи ни 
нај че сто се на ру ше ни се меј ни од но си, за вис-
но сти (ал ко хо ли зам,  ха зард ни игри, нар ко-
ма ни ја), си ро ма шти ја и де ли квен ци ја,  ка ко 
и на ру ше но пси хич ко здрав је. При чи ни те се 
че сто мно гу ис преп ле те ни и се на до вр зу ва-
ат ед ни со дру ги. Кај се мејс тва та што жи ве ат 
во не со од вет ни им про ви зи ра ни жи ве а ли шта  
при чи ни те ле жат во дла бо ка та си ро ма шти-
ја и во не до сти гот од обра зо ва ние, што кај 
нив се пров ле ку ва со ге не ра ции и ге не ра ции, 

от та му ва кви от на чин на жи вот би мо жел да 
се разг ле ду ва и од обра зо вен и од кул ту ро-
ло шки ас пект. До де ка, пак, кај ли ца та што 
не ма ат по сто ја но ме сто на жи ве е ње, при-
чи на нај че сто е не по стој на вра бо те ност или 
здрав стве ни проб ле ми што пов ле ку ва со ци-
јал ни и фи нан си ски проб ле ми и проб ле ми со 
до му ва ње то. Во оваа гру па спа ѓа ат и жр тви-
те на на силс тво, кои се на о ѓа ат во си ту а ци ја 
да не ма ат свое по сто ја но ме сто на жи ве е ње, 
кое, пак, е по вр за но со не мож но ста да нај-
дат до бро пла те на ра бо та со ко ја ќе мо жат 
да ги по кри јат си те тро шо ци за до му ва ње 
и за хра на. Си ту а ци ја та е уште по о теж на та 
до кол ку ли це то има ма ли де ца што не ма на 
ко го да ги оста ви на чу ва ње за да мо же да 
ра бо ти. Сме та ат де ка бро јот на ли ца без свој 
дом е нај го лем и нај не вид лив во Ма ке до ни-
ја и се сог ла су ва ат де ка со цел утвр ду ва ње 
на точ ни и пре циз ни по да то ци за при чи ни те 
за без дом ниш тво во зем ја та по треб но е те-
мел но истра жу ва ње. Наг ла су ва ат де ка Ма-
ке до ни ја мо же би не се раз ли ку ва од дру ги те 
зем ји во при чи ни те што до ве ду ва ат до без-
дом ниш тво, ту ку во не за ин те ре си ра но ста за 
пре вен ци ја на по ја ва та. Ло ша та еко ном ска 
со стој ба на др жа ва та и па сив ност на гра ѓа-
ни те до пол ни тел но ги отеж ну ва ат на по ри те 
си стем ски и пар ти ци па тив но да се вли јае 
кон пре вен ци ја од без дом ниш тво. Сме та ат 
де ка не из гра де ни от и не до вол но ко ор ди ни-
ран си стем на при фа ќа ње и на згри жу ва ње 
на овие ли ца ќе вли јае кон зго ле му ва ње на 
нив ни от број или кон оста ну ва ње во со стој ба 
на дол го трај но без дом ниш тво. 

РАз вОј НА пО јА вА тА вО ИД НИ НА
Ви со ка та стап ка на не вра бо те ност,  го-

ле ма та си ро ма шти ја, ни ско то ни во на обра-
зо ва ние се ед ни од клуч ни те фа кто ри што 
вли ја ат врз пер зи стент но ста на без дом ниш-
тво то. Струч ња ци те се сог ла су ва ат де ка еко-
ном ска та кри за и сла бе е ње то на се меј ни те 
вред но сти и на уло га та што ја има се мејс тво-
то ка ко при ма рен за штит ник ќе при до не сат 
во ид ни на кон зго ле му ва ње на оп се гот на 
ли ца што се без дом ни ци или ба рем кон оста-
ну ва ње во де неш ни те рам ки на за ста пе ност, 
но не и кон неј зи но на ма лу ва ње. На ма лу ва-

ње то на со ли дар но ста и на еро зи ја та на еко-
ном ска та моќ на се мејс тва та ќе вли јае и врз 
нив на та мож ност во ид ни на да по мог нат во 
слу чај на при вре ме но без дом ниш тво на нив-
ни род ни ни и при ја те ли.. 

Не кои струч ња ци сме та ат де ка бро јот на 
ли ца што не ма ат по сто ја но ме сто на жи ве е-
ње ќе се зго ле му ва по ра ди зго ле му ва ње то на 
си ро ма шти ја та во Ма ке до ни ја, што пов ле ку-
ва кри тич ко разг ле ду ва ње и ева лу и ра ње на 
до се гаш на та по ли ти ка за без дом ниш тво на 
на ци о нал но и на ло кал но ни во. 

НА чИ НИ зА СО О чу вА ње СО СИ ту А цИ јА тА 
Струч ња ци те сме та ат де ка е не оп ход но 

ре де фи ни ра ње на јав на та по ли ти ка во од нос 
на овој со ци ја лен проб лем. Тоа вклу чу ва не 
са мо ре ос мис лу ва ње на по ли ти ка та на на ци-
о нал но ни во, ту ку и на ло кал на та по ли ти ка 
и вклу чу ва ње на без дом ниш тво то на ма па та 
на со ци јал ни ри зи ци и проб ле ми. Сме та ат 
де ка е не оп ход но и из град ба на ка па ци те-
ти на ин сти ту ци и те и си сте мот на со ци јал на 
за шти та, ка па ци те ти на ло кал но ни во, кои 
по драз би ра ат при вре ме ни и по дол го трај-
ни ре ше ни ја, но и бр за ре ак ци ја со што се 
овоз мо жу ва по со од вет но над ми ну ва ње на 
со стој ба та на без дом ниш тво. Исто та ка, оце-
ну ва ат де ка е не оп ход но актив но вклу чу ва-
ње на гра ѓан ски те и на вер ски те здру же ни ја 
во по мош на без дом ни ци те, осо бе но во со-
ци јал но и во еко ном ски сла ба др жа ва, ка ква 
што е Ма ке до ни ја. Сме та ат де ка по сто е ње то 
шел тер-цен тар, од нос но по мош на без дом-
ни ци те ед наш не дел но и со ка па ци те ти што 
од го ва ра ат на проб ле мот во ит ни слу чаи не-
ма да до ве де до над ми ну ва ње на со стој ба та, 
осо бе но на тие што се во со стој ба на дол го-
трај но без дом ниш тво.

Ка ко еден од нај важ ни те на чи ни за со о-
чу ва ње со си ту а ци ја та, пред сè, го сме та ат 
еви ден ти ра ње то и соз да ва ње то ба за на ли ца 
што се со о чу ва ат со проб ле ми од ас пект на 
до му ва ње. По тоа не из беж но е да се ра бо ти 
на пре вен ци ја, од нос но струч на ра бо та со 
ли ца за кои по стои опас ност да оста нат на 
ули ца. За да се дејс тву ва ус пеш но на ова по-
ле не оп ход на е до бра ко ор ди на ци ја и со ра-
бо тка ме ѓу си те со од вет ни ин сти ту ции, гра-

ѓан ски ор га ни за ции и дру ги акте ри што се во 
кон такт и ра бо тат со ли ца та и со се мејс тва та 
што се со о чу ва ат со проб ле ми што мо жат да 
до ве дат до без дом ниш тво. 

На ли ца та што се це лос но нез гри же ни не-
оп ход ни им се след ни ве об ли ци на по мош:

- По мош во за до во лу ва ње на ос нов ни те по-
тре би ка ко што се ре дов на ис хра на, ре дов но 
одр жу ва ње на хи ги е на та, об ле ка, под др шка 
при до би ва ње до ку мен ти, бесп лат но ле ку-
ва ње и бесп лат ни ле ко ви и пси хо со ци јал на 
под др шка;

- Пре но ќе ва ли шта што ќе ра бо тат кон ти ну-
и ра но во те кот на це ла та го ди на;

- Сер ви си за ра бо та на днев на ос но ва во 
чи и што рам ки ќе се оп фа тат и здрав стве ни 
и со ци јал ни ас пе кти. Ќе се ра бо ти и на здо-
би ва ње и / или об но ву ва ње  ра бот ни на ви ки 
и ве шти ни и ќе мо жат да се под го тват за ра-
бот ни ан гаж ма ни и за нив на дол го роч на ре-
ин те гра ци ја во оп штес тво то;

- Обез бе ду ва ње ста но ви / жи ве а ли шта во 
кои би се сме сти ле ли ца та што се ос по со бе-
ни са мо стој но да се гри жат за до мот. 

Со се мејс тва та што има ат не со од вет ни/
им про ви зи ра ни жи ве а ли шта по треб но е те-
мел но да се ра бо ти на обра зо ва ни е то на 
мла ди те ге не ра ции, но и на еду ка ци ја на во-
зрас ни те, да им се обез бе ди по мош на овие 
се мејс тва од со ци ја лен и здрав ствен ас пект, 
а и да се нај дат со од вет ни ре ше ни ја за вра-
бо ту ва ње на овие ли ца, кои че сто е по треб но 
да би дат и ал тер на тив ни и прис по соб ли ви во 
сог лас ност со нив ни от на чин на жи вот и на 
функ ци о ни ра ње. Ка ко крај на цел е, се ка ко, 
обез бе ду ва ње и / или из град ба на ста но ви / 
жи ве а ли шта за нив.

Со ли ца та што не ма ат по сто ја но ме сто на 
жи ве е ње клуч но е ре ша ва ње то на пра ша ње-
то на до му ва ње што ќе овоз мо жи си гур ност. 
Со ог лед на тоа де ка во оваа гру па вле гу ва ат 
ли ца со  раз лич ни ти по ви проб ле ми, по треб-
но е па ра лел но да се по ма га ин ди ви ду ал но, 
во за вис ност од проб ле мот, при тоа ко ри стеј-
ќи ги си те ре сур си од за ед ни ца та. Тоа би 
до ве ло до ста би ли зи ра ње на пси хо ло шка та 
со стој ба и до мож ност да на пре ду ва ат и жи-
ве ат до сто инс твен жи вот.

„Важ но е да се уви ди де ка за се кој тип без-
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дом ни ци е по тре бен раз ли чен при стап за 
со о чу ва ње со си ту а ци ја та“ - наг ла су ва ат 
струч ња ци те. 

ИН те гРА цИ јА НА без ДОм НИ цИ те 
вО Оп штеС твО (НА чИ НИ И пРе веН цИ јА)

Струч ња ци те сме та ат де ка ре ин те гра ци-
ја та е се ко гаш крај на та цел при ра бо та со 
ли ца та што се со о чу ва ат со без дом ниш тво. 
За таа цел, наг ла су ва ат де ка е не оп хо ден 
нив ни си стем ски и се оп фа тен трет ман. 
Спо ред нив, пр вич но тре ба да се ели ми ни-
ра ат си те фор ми на ди скри ми на ци ја кон 
без дом ни ци те, тре ба да се про мо ви раа со-
ци јал на по ли ти ка со по чит кон кул тур ни от 
ди вер зи тет, ко ја ќе ги вклу чи си те жи те ли, 
за ед но со ран ли ви те ка те го рии. Не оп ход но 
е зго ле му ва ње на мож но сти те / со ци јал ни те 
ус лу ги, обез бе ду ва ње вклу че ност и учес тво 
на оваа цел на гру па на си те ни воа на спро-
ве ду ва ње на еко ном ски те и со ци јал ни ме ха-
низ ми, соз да ва ње при стап до ин фор ма ции 
за нив ни те пра ва, олес ну ва ње на при ста пот 
до вра бо ту ва ње и гле да ње на без дом ни ци-
те ка ко на ид ни парт не ри / со ра бот ни ци, а 
не са мо ка ко на при ма те ли на со ци јал на по-
мош. Во исто вре ме, тре ба да се про мо ви ра-
ат и со ци јал ни ус лу ги за пот тик ну ва ње и за 
раз вој на ка па ци те ти те и на спо соб но сти те 
на без дом ни ци те. Во на со ка на уна пре ду ва-
ње на си сте мот на со ци јал на за шти та тре ба 
да се обез бе дат но ви, мо бил ни, де ин сти ту-
ци о на ли зи ра ни ус лу ги за по ве ќе ка те го рии 
со ци јал но иск лу че ни гру пи, ме ѓу кои и за 
без дом ни ци те. По ли ти ка та тре ба да соз да-
ва мож но сти за по су штин ско вклу чу ва ње на 
ло кал на та са мо у пра ва и за пре зе ма ње пре-
вен тив ни мер ки на ло кал но ни во. Исто та-
ка, не оп ход но е пре ку раз ни сер ви си да се 
пот тик не мо ти ва ци ја та на без дом ни ци те да 
има ат свој дом. „Овоз мо жу ва ње лич на ег зи-
стен ци ја, вра бо ту ва ње, обез бе ду ва ње дом“ 
- ова се нај че сти те по тре би на без дом ни ци-
те згри же ни во цен та рот за без дом ни ци во 
Чи чи но Се ло, на ве ду ва ат од ин сти ту ци ја та. 
По треб но е раз ви ва ње про гра ми за ра бот но 
до ос по со бу ва ње и за ра бот но ан га жи ра ње 
на без дом ни ци те, што би во де ло кон нив на 
ус пеш на ре ин те гра ци ја во оп штес тво то.

Ор га ни за ци ја та на ра бо та та, пре вен ци ја-
та и ин те гра ци ја та на без дом ни ци те тре ба 
да се од ви ва по си сте мот на при мар на - еду-
ка тив но-со ве то дав на ра бо та; се кун дар на 
- здо би ва ње пра ва од со ци јал на и од здрав-
стве на за шти та, и тер ци јал на - струч на ра-
бо та пре ку при ме на на раз ни фор ми на ин-
тер вен ци ја при кри за, не га, згри жу ва ње и 
по дол го трај на по мош за без дом ни ци.

улО гА тА НА фА ктО РИ те (ИН СтИ ту цИИ, 
гРА ѓАН СкИ Се ктОР) вО СО О чу вА ње тО 
СО без ДОм НИш твО тО

Пр вич но че ко ри што тре ба да се на пра ват 
во рам ки те на со ци јал на та за шти та на овие 
ли ца е за кон ско уре ду ва ње за по мош и за 
под др шка на оваа ка те го ри ја гра ѓа ни. По-
треб на е по го ле ма вклу че ност на ло кал на та 
за ед ни ца за на вре ме но откри ва ње и пре зе-
ма ње актив но сти за над ми ну ва ње на по ја ва-
та пре ку со ци јал на та служ ба во ло кал на та 
за ед ни ца.

Ус лу ги те, ка ко на род на куј на, на при мер, 
це лос но се ба зи ра ат на до на ции, иа ко ги 
ко ри стат око лу 150 ли ца, од кои не се си те 
без дом ни ци. Наг ла су ва ат де ка че сто се слу-
чу ва ко рис ни ци на не кои ус лу ги да се ли ца 
што се стан бе но и фи нан си ски обез бе де ни.

Струч ња ци те сме та ат де ка нев ла ди ни от 
и вла ди ни от се ктор тре ба да дејс тву ва ат 
парт нер ски и да би дат на со че ни кон де фи-
ни ра ње за ед нич ки стра те гии за пре вен ци ја 
и за по мош на без дом ни те ли ца и се мејс тва. 
Исто та ка, клуч но е и за ед нич ки да дејс тву-
ва ат во во де ње то на слу ча и те на без дом ни 
се мејс тва, пре ку откри ва ње, про це на, пла-
ни ра ње под др жу вач ки ин тер вен ции, сле де-
ње на на пре до кот, па сè до пот тик ну ва ње 
на се мејс тва та са мо стој но да функ ци о ни-
ра ат ка ко актив ни фа кто ри во оп штес тво то.  

Струч ња ци те се сог ла су ва ат де ка ло кал-
ни те вла сти, во рам ки те на оп штес тве но то 
вклу чу ва ње и на со ци јал ни те ус лу ги, тре ба 
да да дат под др шка на про гра ми, сер ви си 
и на ус лу ги на со че ни кон без дом ни ци те. 
До бар при мер за та ква со ра бо тка е Град 
Скоп је и под др шка та на актив но сти те на 
пун ктот и на при фа ти ли ште то за без дом ни-
ци на Цр ве ни от крст на Град Скоп је. Исто-

вре ме но, од Град Скоп је на ве ду ва ат де ка во 
со ра бо тка со над леж ни ин сти ту ции, Ми ни-
стерс тво то за труд и за со ци јал на по ли ти-
ка, Ме ѓу оп штин ски от цен тар за со ци јал на 
ра бо та, За во дот за со ци јал ни деј но сти, оп-
шти ни те во гра дот, Цр ве ни от крст на Град 
Скоп је и нев ла ди ни те ор га ни за ции што се 
актив ни на ова по ле, со ра бо ту ва ат во раз-
вој на про гра ми и на про е кти што ќе во дат 
во на со ка на про ши ру ва ње на ка па ци те ти те 
за при вре ме но при фа ќа ње и згри жу ва ње на 
без дом ни те ли ца и се мејс тва или под др жу-
ва ат нив но ра бот но ан га жи ра ње, а по вре ме-
но по сре ду ва ат и во сме сту ва ње ли ца што 
при вре ме но оста на ле без сво јот дом.

Струч ња ци те сме та ат де ка гра ѓан ски-
от се ктор има важ на уло га во со о чу ва ње то 
со овој проб лем. Дел од ор га ни за ци и те се 
искус ни и има ат ка па ци те ти да се вклу чат 
во спо де лу ва ње со ци јал ни ус лу ги со ло кал-
ни те вла сти и со др жав ни те ин сти ту ции, ка-
ко во де ње сме сту вач ки ка па ци те ти од ре зи-
ден ци ја лен и од тран зи тен вид, пред ла га ње 
и спро ве ду ва ње пси хо со ци јал ни про гра ми, 
про гра ми за оп штес тве но вклу чу ва ње на 
без дом ни ци те, по сре ду ва ње во обез бе ду-
ва ње здрав стве на за шти та. Се пак, ова по-
драз би ра вос по ста вен си стем за гри жа на 
без дом ни ци те на на ци о нал но и на ло кал но 
ни во.

Дел од струч ња ци те не оче ку ва ат ова 
пра ша ње на ско ро да се ре ши си стем ски 
по ра ди инерт ност на дел од над леж ни те 
ин сти ту ции и сме та ат де ка во овие окол-
но сти гра ѓан ски от се ктор мо же да по мог не 
и да алар ми ра за важ но ста на со ци јал ни-
те пра ша ња, да спро ве де истра жу ва ња за 
со стој ба та со без дом ниш тво то, да по ну ди 
ре ше ни ја, да пред ло жи про то кол за при ста-
пу ва ње и по ста пу ва ње со ли це што е без-
дом ник, да ука же на не гри жа та, не ху ма но то 
по ста пу ва ње и ди скри ми на ци ја та.

Од дру га стра на, не оп ход но е ин сти ту ци-
и те да про дол жат со пси хо со ци јал на под-
др шка и со ве то дав на по мош, да овоз мо жат 
па рич на ед но крат на или ре дов на со ци јал на 
по мош за ли ца та што ги ис пол ну ва ат за кон-
ски те ус ло ви, ка ко и да ги уна пре дат сме-
сту вач ки те ка па ци те ти во ин сти ту ци о нал-

ни те и во во нин сти ту ци о нал ни те фор ми на 
под др шка.

фО куС кОН ОДРе Де НИ цел НИ гРу пИ 
НА без ДОм НИ цИ И НА лИ цА / Се мејС твА 
зА кОИ пО СтОИ РИ зИк

Со од вет но на сво ја та ра бо та, струч ња ци те 
да доа увид во по тре би те и во проб ле ми те на 
не кол ку со ци јал но ран ли ви ка те го рии гра ѓа-
ни на кои им се за ка ну ва без дом ниш тво. Ед-
на та ква гру па се се мејс тва та што жи ве ат во 
пре на се ле ни до мо ви за тоа што жи во тот во 
та кви ус ло ви оне воз мо жу ва за чу ву ва ње на 
мен тал но то здрав је на лу ѓе то и не овоз мо-
жу ва по стиг ну ва ње ма кси мум и иско ри сту-
ва ње на чо веч ки от ка пи тал. Сме та ат де ка е 
не оп ход но во ве ду ва ње стан дар ди за пре на-
се ле ност и за при стап кон со ци јал ни ста но-
ви за оваа со ци јал но ран ли ва гру па и де ка 
вклу чу ва ње то на ло кал на та са мо у пра ва е 
од су штин ско зна че ње за нив но на вре ме но 
откри ва ње.

Гру па на ко ја ѝ се за ка ну ва без дом ниш тво 
се и де ца та без ро ди те ли и без ро ди тел ска 
гри жа. Струч ња ци те од оваа об ласт ука жу-
ва ат на тоа де ка не кол ку про гра ми на Ми ни-
стерс тво то за труд и за со ци јал на по ли ти ка 
се на со че ни кон обез бе ду ва ње дом на ли ца-
та што со на вр ше ни 18 го ди ни ја на пу шта ат 
уста но ва та. Но, наг ла су ва ат де ка овие ли ца 
че сто ја на пу шта ат уста но ва та не под го тве ни 
за са мо сто ен жи вот, со ни ски про фе си о нал-
ни ка па ци те ти, по ра ди што ра бо тат ни ско 
пла те ни ра бо ти или до а ѓа ат во конф ликт со 
за ко нот, што на долг рок ги пра ви ран ли ви 
и и се за ка ну ва без дом ниш тво. Сме та ат де ка 
ва кви те ко ре ктив ни и згри жу вач ки ин сти ту-
ции тре ба да се ре ди зај ни ра ат, да ги сме нат 
сво ја та по ли ти ка на дејс тву ва ње и сво и те 
про гра ми за да ста нат т.н. ин сти ту ции за ре-
со ци ја ли за ци ја транс фор ми рај ќи се во ин-
сти ту ции од по мал ка ра ктер ка де што не ма 
да се пот тик ну ва ат не га тив ни от иден ти тет и 
мо де ли на од не су ва ње.

Во од нос на де ца та што се на ули ца, 
струч ња ци те сме та ат де ка клу чот е во се-
мејс тва та, а не во при вре ме но то ин сти ту-
ци о на ли зи ра ње на де ца та и осо бе но во оп-
штес тве ни от на пор кон вклу чу ва ње и по мош 
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на овие фа ми лии да из ле зат од кру гот на 
си ро ма шти ја та. 

Во од нос на жр тви те на се меј но на силс тво, 
струч ња ци те на ве ду ва ат де ка во Ма ке до ни ја 
се по треб ни по ве ќе шел тер-цен три327 би деј-
ќи че сто жр тви те се сме сту ва ат за ед но со 
сво и те де ца. Со ра бо тка та ме ѓу гра ѓан ски от и 
јав ни от се ктор на ова по ле е до бра, ме ѓу тоа 
по треб но е за си лу ва ње и про ши ру ва ње на 
кон та кти те, ка ко и по го ле ма иско ри сте ност 
на ка па ци те ти те со кои рас по ла га гра ѓан-
ски от се ктор, про дол жу ва ње и по до бру ва ње 
на про гра ма та за еко ном ско зац вр сту ва ње 
на жр тви те, ко ја се од ви ва пре ку Аген ци ја-
та за вра бо ту ва ње, ка ко и да ва ње со од вет-
на пси хо-со ци јал на ин тер вен ци ја и трет ман, 
пси хо–со ци ја лен трет ман во со ве ту ва ли ште, 
по мош на се мејс тво то за ре дов но шко лу ва-
ње на де ца та и прав на по мош и за ста пу ва ње. 
Важ но е и да се ра бо ти на уна пре ду ва ње на 
сер ви си те што се обез бе ду ва ат за жр тви те 
на се меј но на силс тво кон ис пол ну ва ње на 
ос нов ни те европ ски стан дар ди.

Во од нос на ка па ци те ти те на во нин сти-
ту ци о нал на та фор ма на згри жу ва ње без-
дом ни ци, струч ња ци те се сог ла су ва ат де ка 
тре ба да се уна пре дат по стој ни те фи зич ки 
ус ло ви за жи ве е ње, но и да се ра бо ти на 
до о пре му ва ње на цен та рот, ка ко на при мер 
со со од вет на куј на, ме ди цин ска со ба, со од-
ве тен ме ди цин ски и пси хо-со ци ја лен ка дар 
и да се пот тик нат шти те ни ци те на тим ска и 
кре а тив на ра бо та (за ед нич ка гра ди на, раз-
у ба ву ва ње на про сто рот) и на обу ки со кои 
мо же да ги по до брат сво и те про фе си о нал-
ни ка па ци те ти. По треб но е да се ра бо ти на 
раз ви ва ње на вр ски те со за ед ни ца та со што 
би се раз би ле сте ре о ти пи те за не го ва та ло-
ка ци ја и на по вр зу ва ње со де лов ни от се ктор, 
кој во ид ни на би мо жел да би де парт нер на 
цен та рот. 

До пол ни тел но, струч ња ци те што ди рект но 
ра бо тат со ли ца та што спи јат на ули ца на ве-
ду ва ат де ка нај го ле ми от проб лем со кој се 
со о чу ва ат без дом ни ци те е не ма ње то пра во 
на здрав стве но оси гу ру ва ње. Во пун ктот во 

Мо мин По ток овие ли ца до би ва ат бесп лат на 
при мар на здрав стве на за шти та и бесп лат ни 
ле ко ви, но до кол ку е по треб но до пол ни тел-
но ле ку ва ње на се кун дар но и на тер ци јар-
но ни во, ти мот на Цр вен крст се оби ду ва да 
по ну ди со од вет ни и ал тер на тив ни ре ше ни ја 
за по кри ва ње на тро шо ци те за ин сти ту ци о-
нал но сме сту ва ње на овие ли ца од стра на 
на др жа ва та, ка ко од го во рен суб јект во овие 
си ту а ции. На ве ду ва ат де ка во овој дел сè 
уште не ма си стем ско ре ше ние за ле ку ва ње 
на ли ца та што не се здрав стве но оси гу ре ни 
и кои не ма ат лич на до ку мен та ци ја. При про-
це сот на ре ин те гра ци ја тие се со о чу ва ат и со 
не мож ност од здо би ва ње пра ва што про из-
ле гу ва ат од си сте мот на со ци јал на за шти та 
по ра ди тоа што не ма ат по сто ја но ме сто на 
жи ве е ње. За да се ос тва ри ова пра во ли ца та 
за дол жи тел но мо ра да има ат ме сто на жи ве-
е ње, а за ко нот не ну ди дру го со од вет но ре-
ше ние. От та му, овие лу ѓе нај че сто се над вор 
од си сте мот на со ци јал на за шти та. При о ри-
тет за оваа цел на гру па е обез бе ду ва ње пре-
но ќе ва ли шта, осо бе но во зим ски те ме се ци, 
ка ко и днев ни цен три, од нос но сер ви си за 
днев но сле де ње и под др шка на овие ли ца.

Струч ња ци те, исто та ка, ја по со чу ва ат и 
гру па та ли ца што се ин сти ту ци о на ли зи ра-
ни во пси хи ја три ски или дру ги здрав стве ни 
уста но ви од ка де што тре ба да би дат от пи-
ша ни, но по ра ди не ма ње то дом и не гри жа та 
на се мејс тво то про дол жу ва ат со жи вот во ин-
сти ту ци ја та. Овие ли ца се обе ле жа ни и под 
из го вор од за ка на за око ли на та по ре тко се 
при фа ќа ат во дру ги те во нин сти ту ци о нал ни 
фор ми за до му ва ње. Наг ла су ва ат де ка не-
до сти га со од вет на ин сти ту ци о нал на ко ор ди-
на ци ја во од нос на откри ва ње, згри жу ва ње и 
ре со ци ја ли за ци ја на бол ни те ли ца и наг ла-
су ва ат де ка за штит ни те до мо ви тре ба да би-
дат нај ви со ки те при о ри те ти на мен тал но то 
здрав је во за ед ни ца та. За нив, тоа е  еден од 
нај е фи кас ни те на чи ни за ре со ци ја ли за ци ја 
на ли ца та со мен тал ни проб ле ми и овоз мо-
жу ва ње то ус ло ви за жи ве е ње во за ед ни ца та, 
за ед но со мож но ста за вра бо ту ва ње, до ве ду-
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ва ат до ди рек но от стра ну ва ње на штет ни те 
ефе кти на дол го трај ни те хос пи та ли за ции во 
пси хи ја три ски те уста но ви. 

пО Ну Де НИ Ре ше НИ јА 
Со цел на ма лу ва ње и пре вен ци ја на без-

дом ниш тво то, по треб но е да има кон ти ну и ра-
ни за ла га ња на со че ни кон тра ен и одрж лив 
еко ном ски и со ци ја лен раз вој, вклу чу вај ќи:

 Соз да ва ње то ед на кви мож но сти за си те 
ран ли ви гру пи на па за рот на тру дот;

 Кре и ра ње на ци о нал на про гра ма со фо-
кус кон ели ми на ци ја на гла дот;

 Со ци ја лен фонд за обез бе ду ва ње средс-
тва на ме не ти за нај си ро маш ни те и со ци јал но 
иск лу че ни гра ѓа ни;

 Обез бе ду ва ње и про мо ци ја на ква ли-
тет ни со ци јал ни ус лу ги за ос по со бу ва ње на 
ран ли ви те ка те го рии гра ѓа ни од ас пект на 
раз лич ни те об ла сти ка ко обра зо ва ние, до-
му ва ње, здрав стве на за шти та, со ци јал на за-
шти та, вра бо ту ва ње;

 Уна пре ду ва ње на фор ма та „со ци јал но то 
до му ва ње и до му ва ње то на ран ли ви те гру пи“ 
и до не су ва ње по се бен за кон за со ци јал но 
до му ва ње;

 По до бро вред ну ва ње на тру дот, од нос но 
де фи ни ра ње на ми ни мал на пла та или ми ни-
ма лен при ход;

 По го ле мо вклу чу ва ње на ло кал на та са-
мо у пра ва, за ед ни ца та, гра ѓан ски от се ктор, 
биз ни сот, вер ски те здру же ни ја и гра ѓа ни те 
во по ли ти ка та за со ци јал на иск лу че ност и 
бор ба про тив без дом ниш тво то;

 По го ле ма ин сти ту ци о нал на ко хе рен ци ја 
и по вр за ност во обез бе ду ва ње на вре ме ни и 
со од вет ни ус лу ги за ли ца та и за се мејс тва та 
под ри зик;

 Спро ве ду ва ње на мер ки те пред ви де ни 
од На ци о нал на та стра те ги ја за на ма лу ва ње 
на си ро ма шти ја та и на со ци јал на та иск лу че-
ност за пер и о дот 2010-2020 го ди на.

Струч ња ци те сме та ат де ка клуч во си-
стем ска та опре дел ба за на ма лу ва ње на 
без дом ниш тво то ,е фор ми ра ње ин сти ту ци-
о нал но-ко ор ди ни ран си стем за пла ни ра ње, 
ор га ни за ци ја, мо ни то ринг и ева лу а ци ја на 
со стој би те со без дом ниш тво то, кој би имал 
мул ти се ктор ски и мул ти дис цип ли на рен при-
стап, кој е сен зи ти вен за раз лич ни те по тре би 
и ка ра кте ри сти ки на ли ца та и на се мејс тва та 
што се без дом ни или на кои им се за ка ну ва 
без дом ниш тво. 

зАк лу чО цИ
Без дом ни ци те тре ба да би дат актив ни фа кто ри во про це сот на до не су ва ње од лу ки што вли-

ја ат врз нив ни от жи вот. Тоа вклу чу ва обу ка на раз лич ни те служ би и со од ве тен ка дар за соз да-
ва ње раз но вид ни ус лу ги на под др шка и мож но сти за без дом ни ци те. 

На си стем ско ни во, не оп хо ден е про то кол на ме ре ње и на сле де ње на со стој би те со без дом-
ниш тво, ка ко и из ве сту ва ње за по стиг на ти от на пре док за над ми ну ва ње на оваа по ја ва. За таа 
цел, по треб ни се јас ни де фи ни ции за тоа што сè оп фа ќа без дом ниш тво то, ка ко и изра бо тка на 
на ци о нал ни и на ре ги о нал ни стра те гии со со од вет ни ак ци ски и наб љу ду вач ки пла но ви и раз вој 
на про гра ма за истра жу ва ње во оваа сфе ра во ко ја ќе би дат вклу че ни и ака дем ски те ин сти ту-
ции, а ко ја ќе се на со чи кон утвр ду ва ње на по вр за но ста на без дом ниш тво то со дру ги со ци јал ни 
фе но ме ни и по ја ви. 

Не оп ход на е си стем ска ко хе рен ци ја на по ли ти ка та, уло ги те на ин сти ту ци и те и актив на вклу-
че ност на дру ги те оп штес тве ни фа кто ри, ка ко гра ѓан ски от и де лов ни от се ктор во кре и ра ње то 
со од вет ни ре ше ни ја на по ли ти ка та и на стра те ги и те за бор ба про тив без дом ниш тво то.

До пол ни тел но, по треб на е про мо ци ја на со ци јал ни ино ва ции, осо бе но на по ле то на вра бо-
ту ва ње на ли ца та во без дом ниш тво или на кои им се за ка ну ва без дом ниш тво, про мо ви ра ње 
ква ли тет ни со ци јал ни ус лу ги и осо бе но ин фор ми ра ње ме ѓу овие цел ни гру пи за ви до ви те ус-
лу ги што им се на рас по ла га ње, кон ти ну и ра на обу ка на струч ни те ти мо ви и транс на ци о нал на 
раз ме на, про гра ми за по до бру ва ње на жи вот ни те ус ло ви на се мејс тва та во ри зик, под др шка 
во до би ва ње до ку мен ти за лич на иден ти фи ка ци ја, пси хо-со ци јал на под др шка и про гра ми за 
ре ин те гра ци ја во за ед ни ца та.
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Во рам ки те на истра жу ва ње то спро ве де ни 
се че ти ри фо кус ни гру пи со прет став ни ци на 
гра ѓан ски от се ктор, др жав ни те и ло кал ни те 
ин сти ту ции од со ци јал на та сфе ра, оп штин-
ска та ад ми ни стра ци ја, ака дем ска та за ед-
ни ца и здру же ни ја на гра ѓа ни, со цел да се 
уви дат и дла бин ски да се ана ли зи ра ат нив-
ни те ста во ви и мис ле ња во од нос на без дом-
ниш тво то во зем ја та. Две фо кус ни гру пи се 
одр жаа во Скоп је, и по ед на во Те то во и во 
Ку ма но во. Фо кус ни те гру пи имаа ме ѓу 8 и 10 
учес ни ци и ги во де ше мо де ра тор. Вкуп но 34 
ли ца беа вклу че ни во фо кус ни те гру пи, и тоа 
10 ма жи и 24 же ни на во зраст ме ѓу 25 и 60 
го ди ни. Тра е ја приб лиж но по еден час и 30 
ми ну ти, од кои три беа сни ма ни и транс кри-
би ра ни, до де ка за ед на се во деа за бе ле шки 
од стра на на истра жу вач на про е ктот.  Ана-
ли за та се ба зи ра на след ни ве те ми: де фи-
ни ра ње на без дом ниш тво то; по тен ци јал ни 
раз ли ки во раз би ра ње на без дом ниш тво то; 
при чи ни за без дом ниш тво; со ра бо тка ме ѓу 
ин сти ту ци и те и ме ѓу јав ни от и гра ѓан ски от 
се ктор, ка ко и пред ло зи и ре ше ни ја за над-
ми ну ва ње на овој проб лем.

Де фИ НИ РА ње НА без ДОм НИш твО тО
Во о би ча е но, без дом ниш тво то се де фи ни-

ра ка ко со стој ба: „Без дом ник е тој што не ма 
ка де да жи вее, не ма по крив над гла ва“, на-
ве ду ва ат учес ни ци те. Се пак, апе ли ра ат стан-
бе но то пра ша ње да не би де во фо кус на без-
дом ниш тво то за тоа што има ли ца со по крив 
над гла ва, но жи ве ат во суп стан дард ни ус ло-
ви, по сто ја но се се лат, жи ве ат под за ка на од 
про те ру ва ње или при вре ме но пре сто ју ва ат 
кај род ни ни и при ја те ли. И до де ка сме та-
ат де ка без дом ниш тво то е транс ет нич ко, се 
сог ла су ва ат де ка Ро ми те по че сто од дру ги те 
ет нич ки за ед ни ци во зем ја та жи ве ат во суп-
стан дард ни ус ло ви и по че сто се из ло же ни 
на ри зик од без дом ниш тво. Ме ѓу Ро ми те че-
сто има и ли ца-фан то ми или без лич ни до ку-
мен ти, кои по ра ди сво ја та си ту а ци ја не се во 
мож ност да ко ри стат со ци јал ни и дру ги пра-
ва, па со тоа им се за ка ну ва без дом ниш тво. 
Дел од нив ука жу ва ат и на из бо рот да се би-

де без дом ник или без дом ник ка ко жи во тен 
стил, што зна чи и от пор да се би де згри жен 
во ин сти ту ци ја. 

Оп се гот на ка те го ри за ци ја та на без дом ни-
ци те ги оп фа ќа и ли ца та што по дол го вре ме 
се сме сте ни во пси хи ја три ски уста но ви и, 
спо ред нив но гле да ње, се „за бо ра ве ни од 
се мејс тво то“, па та ка при на пу шта ње то на 
уста но ва та или не ма ат ка де да се сме стат 
или не се спо соб ни за са мо стој на гри жа, па 
че сто се вра ќа ат во уста но ва та. Учес ни ци те 
сме та ат де ка ка ко без дом ни ци или ка те го-
рии во ри зик тре ба да се сме та ат и ли ца та, 
чи и што до мо ви се под за лог и хи по те ки, 
ли ца што за гу би ле ра бо та и по долг пер и од 
не се во со стој ба ус пеш но да ги на ми ру ва ат 
се којд нев ни те фи нан си ски об вр ски. Во ка-
те го ри ја та гра ѓа ни со ви сок ри зик спа ѓа ат и 
же ни те што се жр тви на се меј но на силс тво и 
се при ну де ни да го на пу штат до мот на на сил-
ни кот и да прес пи јат на ули ца. Овие же ни се 
со о чу ва ат со гу бе ње на до мот, а се ра бо тос-
по соб ни. До пол ни тел но се ука жу ва на проб-
ле мот со де ца та на ули ца, чи и што се мејс тва 
че сто ги те ра ат да про сат и жи ве ат во суп-
стан дард ни ус ло ви. 

Спо ред учес ни ци те, тре ба да се пра ви раз-
ли ка ме ѓу без дом ни ци-сам ци и се меј ни без-
дом ни ци. Вто ро то е фе но мен, кој е сѐ по чест 
низ ма ке дон ски те ули ци, за што на се мејс тво-
то му се на мет ну ва ат сѐ по ве ќе ри зи ци. Тоа е 
ре зул тат на мо дер но то вре ме и жи ве е ње што 
сѐ по ве ќе ба ра од нас, па и ри зич ни ин ве сти-
ции во име на по до бар жи вот (ли зинг, кре ди-
ти, не ста бил ност на ра бот ни ме ста) и за фа ќа 
и се мејс тва што, мо же би, и во оп што не би ле 
во ри зик во одре ден пер и од.

Оп шти ни те ука жу ва ат на по тре ба та од 
раз гра ни чу ва ње на ка те го ри ја та без дом но 
ли це и со ци јал но за гро зе но ли це. Спо ред 
нив, „Ко рис ни ци на одре де ни со ци јал ни пра ва 
што се еви ден ти ра ни во си сте мот и што се 
ба рем ми ни мал но згри же ни не мо жат да се 
ран ги ра ат ка ко без дом ни ци, ту ку ка ко со ци-
јал но за гро зе на ка те го ри ја гра ѓа ни. Зна чи не 
се кла сич ни без дом ни ци“, сме та прет став нич-
ка на оп шти на Те то во.

6.2  
ана Ли за на фоКУСните ГРУПи Учес ни ци те наг ла су ва ат де ка до мот е ос-

но ва та во жи во тот: „До мот е не што по ве ќе 
од са мо за сол ни ште. Од не го сѐ поч ну ва. Тој 
е ос но ва од ка де што мо же да се трг не низ 
жи во тот. Са мо то гаш чо век мо же еко ном-
ски да на пре ду ва и да се раз ви ва“, на ве ду ва  
прет став нич ка на здру же ние на гра ѓа ни од 
Скоп је.

Без дом ниш тво то, исто та ка, че сто се по и-
сто ве ту ва со про се ње то. 

Изд во е ни проб ле ми: 
 не по сто е ње јас на де фи ни ци ја за без-

дом ник;
 не по сто е ње точ на ста ти сти ка на ло кал-

но и на на ци о нал но ни во за оп се гот, ка ра кте-
ри сти ки те и за по тре би те на по пу ла ци ја та. 
Ка ко при мер, на ве ду ва ат де ка е: „по треб но 
да се из ме ри кол ку се спо соб ни да во дат 
лич на и се меј на еко но ми ја“ за тоа што ва кви-
те по тре би ука жу ва ат на раз ли чен при стап 
на по ма га ње на без дом ни кот. 

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО 
И пРО фИл НА без ДОм НИк

Ге не рал ни от став на ис пи та ни ци те е де ка 
без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја ста ну ва сѐ 
по за бе леж ли во и е во по раст. Спо ред нив но-
то мис ле ње, нај че сто тоа се ли ца на во зраст 
ме ѓу 40 и 70 го ди ни, и тоа ма жи, но мо же да 
се срет нат и пом ла ди ли ца, ка ко и ма ло лет ни 
мај ки со де ца, кои ре тко одр жу ва ат се меј ни 
кон та кти со сво и те род ни ни. 

Учес ни ци те ука жу ва ат на „нас лед но ста“ 
на без дом ниш тво то, од нос но: „И це ли ге не-
ра ции го нас ле ду ва ат тоа што го жи ве е ле 
нив ни те ро ди те ли. Ако тие би ле без дом ни-
ци, и нив ни те де ца пре ми ну ва ат во без дом-
ни ци“,сме та еден учес ник, што, пак, збо ру ва 
за комп лекс но ста на проб ле мот на ури ва ње 
на „кру гот на си ро ма шти ја“. 

Глав но се на ве ду ва ат еко ном ски и пси хо-
ло шки при чи ни за без дом ниш тво то. Си ро ма-
шти ја, не вра бо те ност, не мож но ста за вра бо-
ту ва ње, не ре ше ни те имот но-прав ни од но си, 
хи по те ки, кре ди ти, се не кои од изд во е ни те 
еко ном ски при чи ни, до де ка се меј но на силс-
тво, конф ли кти во се мејс тво то, гу бе ње со ци-
јал ни вр ски со се мејс тво то, мен тал ни на ру-
шу ва ња, зло у по тре ба на дро га, ал ко хол се 

са мо не кои од пси хо ло шки те при чи ни. Низ 
ди ску си ја та осо бе но се наг ла су ва вли ја ни-
е то на за вис но сти те врз без дом ниш тво то. 
Учес ни ци те на ве ду ва ат де ка ду ри 42 про цен-
та од без дом ни ци те што ги ко ри стат ус лу ги те 
на Цр ве ни от крст се со о чу ва ат со за вис ност, 
нај че сто ал ко хол, до де ка 12 про цен ти има ат 
пси хич ки проб ле ми. Но, ука жу ва ат де ка не 
мо же да се из ме ри кол ку влег ле во без дом-
ниш тво то со за вис ност, нас про ти тоа кај кол-
ку без дом ниш тво то вли ја е ло кон за па ѓа ње во 
за вис ност. Ка ко при чи на за без дом ниш тво се 
на ве ду ва ат и при род ни ка та стро фи, а дел од 
учес ни ци те сме та ат и де ка без дом ниш тво то 
мо же да би де и ли чен из бор или стил на жи-
ве е ње. Исто та ка, ука жу ва ат на по тре ба та од 
адре си ра ње на проб ле мот со де ца та на ули-
ца, а и на де ца та без ро ди тел ска гри жа.

Спо ред учес ни ци те, по го ле ми от дел од 
без дом ни ци те не ма ат струч но обра зо ва ние, 
не ма ат ка па ци те ти за са мо стој но учес тво на 
па за рот на труд и не се до вол но опис ме не ти. 
До пол ни тел но, сме та ат де ка има ат сла би ве-
шти ни за ко му ни ка ци ја, не и страј ни ра бот ни 
на ви ки и по ре тко пре зе ма ат од го вор ност, а 
се то тоа за ед но вли јае врз нив ни от ра бо тен 
ста тус и про це сот на вра бо ту ва ње. 

Нив но мис ле ње е де ка нас про ти тен ден-
ци ја та на ин сти ту ци и те да ги се гре ги ра ат и 
кон цен три ра ат без дом ни ци те во ур ба ни те 
пред гра ди ја, над вор од „очи те на јав но ста“, 
без дом ни ци те са ка ат да цир ку ли ра ат низ 
цен та рот на гра до ви те, да би дат во сре ди на 
ка де што мо же да кон та кти ра ат со дру ги те 
лу ѓе за тоа што тоа им овоз мо жу ва и днев на 
пре хра на, ка ко и со ци јал ни кон та кти со при-
ја те ли, па ду ри и мож ност за бр за за ра бо тка. 

Учес ни ци те сме та ат де ка без дом ни ци те 
(јав но без дом ниш тво) сво ја та днев на ег зи-
стен ци ја нај че сто ја обез бе ду ва ат пре ку 
про се ње, со би ра ње ми ло сти на, кри ми нал-
ни дејс тва, ка ко краж би на ал ко хол, ци га ри 
и слич но, про сти ту ци ја. Но пре поз на ва ат и 
оби ди за чес на за ра бо тка пре ку про даж ба та 
на се кун да рен от пад (хар ти ја, пла сти ка, ста-
ро же ле зо) или дру ги фор ми на со ци јал но 
прет при е маш тво, ка ко ра бот ни от ан гаж ман 
со про да ва ње на спи са ни е то „Ли це в ли це“. 
Сме та ат де ка по ста бил ни те (на пси хо ло шки 
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план) ли ца, по дол го оп сто ју ва ат во ра бот ни-
от ан гаж ман. Наг ла су ва ат де ка не кои без-
дом ни ци и не при фа ќа ат по ну де на ра бо та 
за тоа што ве ќе на вик на ле на со стој ба на 
про се ње и ба ра ње ми ло сти на.

Важ но е да се спо ме не де ка, спо ред учес-
ни ци те, без дом ни ци те че сто се се лат од град 
во град, при што од би ра ат ме ста што се „по-
пу лар ни“ по сво ја та со ли дар ност. Та ков е 
при ме рот со гра дот Те то во, и оби ча јот „са-
да кар“, што зна чи ху ма ност, со ли дар ност за 
лу ѓе то што се во ло ша со стој ба, а прив лек ло 
не кол ку се мејс тва од Ве лес. За без дом ни ци-
те, Те то во е по пу лар но по сво ја та под др шка, 
по мош, да реж ли вост.

Изд во е ни проб ле ми:
 по сто е ње то не до ку мен ти ра ни ли ца, 

од нос но ли ца без со од вет ни до ку мен ти за 
иден ти фи ка ци ја, кои со го ди ни жи ве ат во 
зем ја та, и по ра ди сво јот ста тус се во ри зик 
од без дом ниш тво;

 не поз на ва ње на про фи лот на без дом-
ни ци те. Дел од ди ску тан ти те ука жу ва ат де-
ка има ка те го ри ја на „нев дом ли ви“ ли ца, но 
ка ко со ци јал но од го вор но оп штес тво тре ба 
да се по ну ди ре ше ние за си те ка те го рии без-
дом ни ци;

 не ма ње то здрав стве но оси гу ру ва ње на 
без дом ни ци те;

 гу бе ње то на до мот во слу чај на раз вод 
на се мејс тво со де те / де ца и ста ва ње во ри-
зик од без дом ниш тво на еден ро ди тел со де-
те / де ца;

 но ви ка те го рии по тен ци јал ни без дом-
ни ци: ли ца што го про да ле це ли от имот за 
па ту ва ње кон азил во ЕУ и кои по од би е но то 
ба ра ње се вра те ни во Ма ке до ни ја и се во ри-
зик од без дом ниш тво;

 про е кти на гра ѓан ски те ор га ни за ции со 
кра тко трај ни или при вре ме ни ре ше ни ја. 

улО гА тА НА фА ктО РИ те (ИН СтИ ту цИИ, 
гРА ѓАН СкИ Се ктОР) вО СО О чу вА ње тО 
СО без ДОм НИш твО тО

По ве ќе то од ис пи та ни ци те од но сот на 
др жа ва та кон без дом ниш тво то го ка ра кте-
ри зи ра ат ка ко „ка та стро фа лен“. Дел од нив 
сме та ат де ка др жав ни те ин сти ту ции ра бо тат 
не транс па рент но, не се за поз на е ни со на-

чи нот на кој функ ци о ни ра ат згри жу вач ки те 
цен три, ка кви кон крет ни про е кти и че ко ри 
пре зе ма др жа ва та, да ли има изд во ен бу џе тот 
за згри жу ва ње без дом ни ци, но и за пре вен-
ци ја во на со ка на на ма лу ва ње на број ка та на 
по тен ци јал ни без дом ни ци. До пол ни тел но, 
спо де ле ни те мис ле ња ука жу ва ат на не син-
хро ни зи ра на ра бо та на ин сти ту ци и те и на 
нив на ло ша со ра бо тка. Сме та ат де ка е не до-
вол но во гра дот Скоп је во кој жи ве ат ре чи-
си ед на тре ти на од вкуп на та по пу ла ци ја во 
др жа ва та да има са мо еден единс твен пункт 
за без дом ни ци, кој ну ди ус лу ги са мо ед наш 
во те кот на не де ла та. Сме сту ва ње то во не го 
е овоз мо же но са мо во слу чај на хос пи та лен 
трет ман од не кол ку де но ви или во зим ски те 
ме се ци, ко га тем пе ра ту ра та се спу шта на  15 
сте пе ни под ну ла та или до кол ку има обил ни 
вр не жи од снег. До пол ни тел но, при фат ни от 
цен тар за без дом ни ци во Чи чи но Се ло ну ди 
не со од вет ни ус ло ви, над вор од град ска та 
сре ди на. Учес ни ци те ука жу ва ат на те пач ки 
на ет нич ка ос но ва, ло ши сме сту вач ки ус ло-
ви, си лу ва ња, конф ли кти, краж би, ка ко и на 
не со од вет но за ед нич ко до му ва ње на без-
дом ни ци со раз лич ни по тре би. 

Ин сти ту ци и те се са мо кри тич ни де ка згри-
жу вач ки те уста но ви за без дом ни ци те не  ну-
дат со од вет ни ус ло ви. „Тре ба да се ра бо ти на 
по до бру ва ње на ква ли те тот на ин сти ту ци-
и те и на до мо ви те во кои се сме сте ни лу ѓе-
то. Осо бе но за тоа што е мал бро јот на ва-
кви те ин сти ту ции што се на рас по ла га ње“, 
наг ла су ва прет став ник на ЦСР во Ку ма но во.

Исто та ка, учес ни ци те се сог ла су ва ат де-
ка е по треб на по го ле ма ан га жи ра ност на 
ло кал но ни во, на оп шти на та и на ло кал ни те 
фа кто ри. Оп шти ни те ука жу ва ат де ка до нив 
ре тко при стиг ну ва ат ба ра ња од без дом ни-
ци за тоа што и по крај де цен тра ли за ци ја та, 
ЦСР ги има си те над леж но сти во до ме нот на 
при мар на та со ци јал на за шти та. Оп шти на та, 
со од лу ка на Со вет, мо же да ре ша ва са мо 
за со ци јал ни транс фе ри или да разг ле ду ва 
пра ша ња за до му ва ње, кои че сто за вр шу ва ат 
со не га ти вен ис ход. Но приз на ва ат де ка без-
дом ниш тво то не им е при о ри тет, за тоа што 
не ма ат ни ту над леж но сти, ни ту ка па ци те ти 
за ефе ктив но дејс тву ва ње во оваа об ласт.

Учес ни ци те во фо кус ни те гру пи ука жу ва ат 
на раз ли ки те во ефе ктив но ста на јав ни от и 
на гра ѓан ски от се ктор во од нос на без дом-
ниш тво то. Спо ред нив, „по лес но е да се ре-
а ги ра и да се ра бо ти во НВО по ра ди по го ле-
ма та сло бо да на ра бо та, и при тоа по мо шта 
се на со чу ва на ви стин ско ме сто“. Се пак, се 
сог ла су ва ат де ка е по тре бен стра те ги ски и 
мул ти се ктор ски при стап во ре ша ва ње то на 
проб ле мот со без дом ниш тво то.

Гра ѓан ски те ор га ни за ции ја пре поз на ва-
ат сво ја та важ на уло га во адре си ра ње то на 
проб ле мот со без дом ниш тво, но сме та ат де-
ка без си стем ска по мош од др жа ва та и фи-
нан си ска по мош на нив ни те актив но сти, тие 
са ми те не се во мож ност да ги за до во лат по-
тре би те на оваа ши ро ка цел на гру па. До де ка 
не кои сме та ат де ка со ра бо тка та со др жав ни-
те ин сти ту ции е ка ко „глув те ле фон“ дру ги 
ве лат де ка има по до бру ва ње во ква ли те тот 
на ме ѓу се ктор ска со ра бо тка.

 Се пак, наг ла су ва ат де ка др жа ва та е дви-
га тел на оп штес тве ни про ме ни, и во таа 
на со ка, нив на та уло га во со о чу ва ње со без-
дом ниш тво то е су штин ска. Исто та ка, за бе-
ле жу ва ат де ка во јав ни от се ктор не се сле ди 
упра ву ва ње то на рас по ре де ност на чо веч ки-
те ре сур си, не до сти га ат обу ки и мо ти ва ци ја 
на вра бо те ни те во јав ни от се ктор, ка ко и вра-
бо ту ва ње на со од ве тен, стру чен ка дар. 

И ин сти ту ци и те приз на ва ат де ка има про-
стор за уна пре ду ва ње на со ра бо тка та и де ка 
сѐ по ве ќе ги ко ри стат ус лу ги те на гра ѓан ски-
от се ктор во од нос на кре и ра ње по ли ти ка, 
истра жу ва ња и при би ра ње по да то ци од те-
рен. По до бру ва ње то на ме ѓу себ на та со ра бо-
тка мо же да сле ду ва пре ку усог ла су ва ње на 
при о ри те ти те во од нос на при ста пот и на по-
мо шта за без дом ни ци те. Важ но е де ка два та 
се кто ра пре поз на ва ат ме ѓу себ на за вис ност 
и тоа гра ѓан ски те ор га ни за ции пре ку со-
ра бо тка та со јав ни от се ктор овоз мо жу ва ат 
одрж ли вост на сво и те актив но сти, до де ка 
јав ни от се ктор ко ри сти зна е ње и екс пер ти за 
што се ка пи та ли зи ра ни во гра ѓан ски те ор-
га ни за ции. Учес ни ци те се сог ла су ва ат де ка 
се по треб ни по ве ќе за ед нич ки ини ци ја ти ви, 
и тоа на си стем ско ни во, а не ин ци дент ни и 
по е ди неч ни. 

Тие зак лу чу ва ат де ка кол ку и да се дејс тву-
ва, без дом ниш тво то ќе го има, но важ но е да 
се на пра ви на пор во ме ну ва ње то на фор ма та 
низ ко ја ќе се ма ни фе сти ра.

Изд во е ни проб ле ми: 
 МВР не во ди еви ден ци ја за без дом ни ци-

те (јав но без дом ниш тво);
 ло кал ни те за ед ни ци (оп шти ни те) не ма ат 

ре ги стар на без дом ни ци;
 оп шти ни те не ма ат над леж но сти и ка па-

ци те ти за ефе ктив но дејс тву ва ње во со ци јал-
на та сфе ра;

 за ко ни те доз во лу ва ат пре фр ла ње на 
од го вор но ста ме ѓу ин сти ту ци и те и дру ги те 
стру кту ри;

 не до стиг на ин вен тив ност во ра бо та та 
на ЦСР;

 не до стиг на ко хе зи ја во ра бо та та на ин-
сти ту ци и те и на гра ѓан ски те ор га ни за ции;

 не ма ње ши рок кон сул та ти вен про цес, со 
си те за сег на ти стра ни, во де лот на со ци јал-
на за шти та, со по се бен ак цент на ран ли ви те 
ка те го рии. По треб на е ви стин ска про це на и 
по ве ќе ло кал ни ини ци ја ти ви.

пО Ну Де НИ Ре ше НИ јА 
Ди ску тан ти те се ре чи си ед ног лас ни де ка 

пр во, во ре ша ва ње то на проб ле мот, тре ба да 
ин тер ве ни ра др жа ва та за тоа што проб ле мот е 
си стем ски. 

Спо ред нив но мис ле ње:
 про ект што си стем ски и стру ктур но ќе му 

при ста пи на проб ле мот, и на на ци о нал но и на 
ло кал но ни во, да се вклу чи и биз нис-се кто рот, 
цен три те за со ци јал на ра бо та, обра зов ни те 
ин сти ту ции и си те дру ги фа кто ри, со што би 
се обез бе ди ле ми ни мум до сто инс тве ни ус ло-
ви за жи ве е ње за оваа цел на гру па;

 за по че ток по треб но е истра жу ва ње за да 
се уви ди бро јот, оп се гот, ка те го ри за ци ја та и 
за ста пе но ста на без дом ниш тво то по ре ги о ни 
и увид на при чи ни те што би овоз мо жи ло ба ра-
ње со од вет ни ре ше ни ја и при стап кон раз лич-
ни те ти по ви без дом ни ци; 

 по тре бен е про то кол на ре ша ва ње на 
проб ле мот на без дом ниш тво то, и тоа во се кој 
се ктор;

 ши ро ка пла тфор ма и де ба та за вклу че но-
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ста на акте ри те (др жа ва та, гра ѓан ски се ктор, 
ЦСР итн), де фи ни ра ње при о ри те ти, раз ра бо-
тка на фа зи за ак ци ја (ка ко: до о бра зу ва ње, 
пре ква ли фи ка ци ја, вра бо ту ва ње и др.), де-
фи ни ра ње до на то ри на актив но сти те, ка ко 
и план за наб љу ду ва ње и за ева лу а ци ја на 
ефе кти те, од нос но кол ку ли ца се згри же ни, 
ин те гри ра ни;

 раз ра бо тка на ино ва тив ни мо де ли на са-
мо вра бо ту ва ње и на вра бо ту ва ње на без дом-
ни ци те пре ку за штит ни друш тва, со ци јал ни 
прет при ја ти ја;

 раз ви ва ње де ин сти ту ци о нал но жи ве е ње 
на ли ца та што со го ди ни би ле хос пи та ли зи-
ра ни во ме ди цин ски и во пси хи ја три ски уста-
но ви, ка ко и со ци јал но по мог на то до му ва ње 
за дру ги те ка те го рии без дом ни ли ца во сре-
ди на та ме ѓу гра ѓа ни те, нас про ти нив но то се-
гре ги ра ње во при фат ни цен три во град ска та 
пер и фе ри ја. Еден од мо де ли те е про гра ма та 
„Пр во дом“, ко ја е спро ве де на во мно гу број ни 
зем ји од Евро па и со ко ја пре ку до му ва ње то 
се ре ша ва ат и дру ги проб ле ми на ли це то;

 иско ри сту ва ње на стан бе ни те еди ни ци 
што се сопс тве ност на цСР врз ос но ва на ста-
ра тел ски пра ва ка ко ка пи тал во ре ша ва ње на 

проб ле мот на без дом ни ци те;
 раз ви ва ње по ху ман при од кон без дом-

ни ци те нас про ти ети ке ти ра ње то, обе ле жу ва-
ње то и ге то и зи ра ње то, кои се глав ни ка ра кте-
ри сти ки на мо мент ни от си стем на ра бо та со 
оваа цел на гру па, ка ко и раз ви ва ње  про гра ми 
за ре со ци ја ли за ци ја и за со ци јал но вклу чу ва-
ње на оваа цел на гру па пре ку под др шка од 
ме ѓу на род ни те фон до ви или кор по ра тив на та 
од го вор ност на ком па ни и те;

 раз ви ва ње цен три што ра бо тат 24 ча са и 
ну дат раз но вид ни ус лу ги за ко рис ни ци те за 
ми ни ма лен па ри чен на до мест, ка ко и со ци-
јал ни (па трол ни) служ би што ќе ги пре поз на ат 
без дом ни ци те;

 раз ви ва ње но ви сер ви си за со ци јал ни 
ста но ви под на ем пре ку јав но-при ват но парт-
нерс тво, ка ко Аген ци ја за из нај му ва ње со ци-
јал ни ста но ви по до стап ни ус ло ви, а во со-
ра бо тка со др жа ва та и со неј зи ни от стан бен 
имот, ко ја, по крај до му ва ње, раз ви ва и про-
гра ми за ре со ци ја ли за ци ја, со ци јал на вклу че-
ност на без дом ни ци те.  

За тоа, зак лу чу ва ат учес ни ци те, по тре бен е 
мул ти дис цип ли на рен при стап и кон ти ну и тет 
во ре ша ва ње то на проб ле мот.

зАк лу чО цИ
 Јас но да се де фи ни ра ат ка те го ри и те без дом ни ци, кои би ги оп фа ти ле мно гу број ни те со-

ци јал но ран ли ви ли ца под ри зик од гу бе ње на до мот или кои жи ве ат во суп стан дард ни ус ло ви;
 Се оп фат но истра жу ва ње за ти пот, оп се гот и за по тре би те на цел на та гру па – без дом ни ци;
 Ин ве сти ра ње во сфе ра та на обра зо ва ние, обу ка, до ква ли фи ка ци ја за со ци јал но ран ли ви те 

ка те го рии гра ѓа ни;
 Мул ти се ктор ски и акти вен при стап со по го ле ми фи нан си ски пре рас пре дел би, нас про ти 

са мо ди ску сии и де ба ти ра ње за без дом ниш тво то; 
 Ин сти ту ци о нал но еки пи ра ње и уна пре ду ва ње на ус ло ви те во при фат ни те цен три и уста но-

ви за без дом ни ци, ка ко и отво ра ње ре ги о нал ни цен три;
 По ли тич ка вол ја на си те со од вет ни оп штес тве ни фа кто ри за стра те ги ско ре ша ва ње на 

проб ле ми те на без дом ни ци те; 
 По а ктив но вклу чу ва ње на ло кал на та са мо у пра ва во ре ша ва ње то на пра ша ња та од со ци јал-

на та сфе ра, осо бе но пре ку по го ле ми бу џет ски пре рас пре дел би за со ци јал ни те ус лу ги и пре ку 
со ра бо тка та со гра ѓан ски от се ктор;

 По го ле мо вклу чу ва ње на це ла та ло кал на за ед ни ца во стра те ги ско ре ша ва ње на проб ле-
ми те на без дом ни ци те пре ку ино ва тив ни при ста пи на со ци јал но прет при е маш тво, со ци јал но 
до му ва ње, раз ви ва ње ин ди ви ду а лен при стап за по мош за без дом ни ци те, по го ле ма под др шка 
од биз нис-за ед ни ца та и од за на ет чи и те;

 По го ле мо вред ну ва ње на за ла га ња та и на пре по ра ки те на гра ѓан ски те ор га ни за ции од 
стра на на ло кал ни те и на др жав ни те ин сти ту ции. 

Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 
пра шал ник до ста вен до ор га ни за ции/здру-
же ни ја на гра ѓа ни што има ат со ци јал на ми-
си ја и се за пи ша ни во ре гистaрот на здру же-
ни ја на гра ѓа ни од об ла ста на со ци јал на та 
за шти та со ста вен од МТСП. Ре гистaрот иден-
ти фи ку ва 75 ор га ни за ции, но не се си те 
актив ни. Истра жу ва ње то се на со чи кон бе ле-
же ње  ор га ни за ции што ги оп фа ќа ат опе ра-
тив ни те ка те го рии на ЕТ ХОС, кои мо жат да 
се ко ри стат за де фи ни ра ње раз лич ни це ли 
на по ли ти ка та ка ко бе ле же ње на проб ле мот 
со без дом ниш тво то, раз вој, наб љу ду ва ње и 
ева лу а ци ја на по ли ти ка та. Истра жу ва ње то 
це ле ше да оп фа ти 10 про цен ти од вкуп но за-
пи ша ни те ор га ни за ции во ре ги ста рот. Важ но 
е да се спо ме не де ка за одре де ни опе ра тив-
ни ка те го рии не се обе ле жа ни со од вет ни 
ор га ни за ции, ка ко, на при мер, ор га ни за ци ја 
што ра бо ти со ли ца што ги на пу шта ат каз не-
но-по прав ни те уста но ви, до де ка не кои ка те-
го рии се оп фа те ни со по ве ќе ор га ни за ции 
за тоа што опс лу жу ва ат по ши рок спе ктар на 
со ци јал но ран ли ви ка те го рии ли ца.

Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва лу-
а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ор га ни за ци и те 
кон не кол ку те ми од со ци јал на та сфе ра и на 
не го од го во ри ја 19 ор га ни за ции. Пра шал ни-
ци те беа по пол не ти од стра на на пре тсе да-
тел на ор га ни за ци ја та, неј зин из вр шен ди ре-
ктор или член.

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
пет ас пе кти на функ ци о ни ра ње на овие ор-
га ни за ции, и тоа: ге не рал на оце на на ка па-
ци те тот на ор га ни за ци и те со со ци јал на ми-
си ја, да ва ње при о ри тет на без дом ниш тво то 
во сво ја та ра бо та, свес но ста за ри зи ци те на 
кои се из ло же ни нив ни те цел ни гру пи и пре-
поз на ва ње на од но сот ме ѓу без дом ниш тво то 
и дру ги те со ци јал ни проб ле ми, пре поз на ва-
ње на без дом ниш тво то ка ко гор лив проб лем 
и нив ни те ви ду ва ња за при о ри те ти те во со-
ци јал на та сфе ра, ка ко и од но си те со дру ги те 
гра ѓан ски ор га ни за ции, ин сти ту ци и те, вли ја-

ни е то врз нив) и со ра бо тка та со де лов ни от 
се ктор во на со ка на нив на са мо о држ ли вост.

ге Не РАл НА Оце НА зА кА пА цИ те тОт 
НА ОР гА НИ зА цИ И те СО СО цИ јАл НА 
мИ СИ јА

Гра ѓан ски те ор га ни за ции со со ци јал на 
ми си ја нај че сто има ат до де сет вра бо те ни 
ли ца. Не кои ор га ни за ции функ ци о ни ра ат 
единс тве но пре ку во лон те ри или при вре ме-
но ан га жи ра ни ли ца. Не кол ку ор га ни за ции 
со зна чај но по ви со ки фи нан си ски ка па ци те-
ти ус пе ва ат да одр жат по ве ќе од 20 вра бо те-
ни ли ца, ка ко и при вре ме но да ан га жи ра ат 
ли ца.

Спо ред го диш ни от обрт, гра ѓан ски те ор га-
ни за ции нај че сто има ат бу џет до 10.000 евра 
или ме ѓу 10.000 и 50.000 евра. Две ор га ни-
за ции има ат бу џет до 100.000 евра, до де ка 
че ти ри до 300.000 евра. Са мо не кол ку има ат 
го ди шен обрт до еден ми ли он евра или по-
ве ќе. Ед на ука жа де ка не ма ат фи нан си ски 
обрт за тоа што ра бо тат са мо со ху ма ни тар ни 
актив но сти и под др шка, до де ка дру га ука жа 
де ка нив ни те ка па ци те ти те се на ма лу ва ат, 
па во мо мен тот на спро ве ду ва ње на пра шал-
ни кот не ма актив ни про е кти, иа ко прет ход-
но има ле и до сто ти на ил ја ди евра го ди шен 
обрт.

Спо ред бро јот на ко рис ни ци што ги опс-
лу жу ва ат, гра ѓан ски те ор га ни за ции нај че сто 
оп фа ќа ат сто ти на, па и по ве ќе од ил ја да ли-
ца. Мал дел од нив има ат оп сег од де се ти на 
или до сто ти на ко рис ни ци.

Нај че сти те проб ле ми со кои се со о чу ва ат 
се не до стиг од фи нан сии за ре а ли за ци ја на 
про грам ски те актив но сти и на стра те ги ски те 
пла но ви, што е ди рект на за ка на на нив на та 
одрж ли вост. Си те ука жу ва ат де ка не до сти-
га ат фон до ви на фи нан си ра ње про е кти од 
сфе ра та на со ци ја ла та и раз ли ка та е осо-
бе но за бе леж ли ва во спо ред ба со прет ход-
ни те го ди ни. Та ка, тие не се во мож ност да 
им из ле зат в пре срет на си те ба ра ња на раз-

6.3  
анаЛиза на ПРашаЛниците од ГРаѓанСКи 

оРГанизации Со СоциЈаЛна миСиЈа
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лич ни те ран ли ви ка те го рии гра ѓа ни. Наг ла-
су ва ат де ка по стои не до вол на та со ра бо тка 
со ло кал на та са мо у пра ва, ко ја не се ста ва 
во уло га на парт нер на гра ѓан ски от се ктор 
во по ма га ње на нив на та одрж ли вост пре ку 
обез бе ду ва ње кан це ла ри ски про стор. Исто 
та ка, ука жу ва ат на проб лем со пре фе ри ра-
ње фи нан си ски „го ле ми“ ор га ни за ции ме ѓу 
до на то ри те, при што по ма ли те ор га ни за ции 
и тие од вна треш но ста на Ма ке до ни ја има ат 
по ма ли шан си за ус пех. Дел од нив ја наг ла-
су ва ат по тре ба та од си стем ска фи нан си ска 
под др шка на сер ви си те за бесп лат на прав-
на, здрав стве на и пси хо-со ци јал на по мош за 
ран ли ви те ка те го рии гра ѓа ни, за раз ли ка од 
до се гаш на та пра кти ка на до на тор ска под др-
шка ба зи ра на на про е кти, ка ко и обез бе ду-
ва ње дол го роч на под др шка на со ци јал ни те 
ка те го рии ли ца. Не кои ја ло ци ра ат не со-
ра бо тка та или не до вол на та отво ре ност на 
др жав ни те и на ло кал ни те ин сти ту ции ка ко 
осо бен проб лем во сво ја та ра бо та. Ги наг-
ла су ва ат нив ни те сла би ка па ци те ти, ка ко 
тие на Цен три те за со ци јал на ра бо та и сла-
ба та под др шка на ра бо та та на гра ѓан ски те 
ор га ни за ции. Дел од нив се за стап ни ци на 
иде ја та за де цен тра ли за ци ја на со ци јал ни те 
ус лу ги и за да ва ње то по го ле ма моќ на ло кал-
ни те за ед ни ци, ка ко и на акре ди та ци ја на 
гра ѓан ски ор га ни за ции со над леж ност за из-
вр шу ва ње со ци јал ни ус лу ги. Спо ред нив но то 
мис ле ње, та ка би се зго ле ми ле ква ли те тот и 
па ле та та на со ци јал ни ус лу ги во зем ја та. Се-
пак, отсус тво то на со ци јал на плу ра ли за ци ја 
и акре ди та ци ја на гра ѓан ски те ор га ни за ции 
за из вр шу ва ње со ци јал ни ус лу ги не да ва 
перс пе кти ва за уна пре ду ва ње на ква ли те тот 
на со ци јал ни те ус лу ги во др жа ва та. Не мож-
но ста за за др жу ва ње на обу че ни от стру чен 
тим за ра бо та (brain-drain) ка ко и гу бе ње-
то на про сто ри и те на днев ни те цен три и на 
шел тер-цен три те се, исто та ка, преч ки во ра-
бо та та на гра ѓан ски те ор га ни за ции со со ци-
јал на ми си ја.

ДА вА ње пРИ О РИ тет 
НА без ДОм НИш твО тО?!

Са мо ед на гра ѓан ска ор га ни за ци ја со со-
ци јал на ми си ја при мар но ра бо ти со без дом-

ни ци. Уште две ги пре поз на ва ат ка ко ед на од 
сво и те цел ни гру пи, но без при мар но зна че-
ње. Дру ги те гра ѓан ски ор га ни за ции по че сто 
ра бо тат со ли ца што жи ве ат во суп стан дард-
ни жи ве а ли шта, рас е ле ни ли ца или со ли ца 
со ни зок со ци ја лен ста тус  кои не ма ат лич ни 
средс тва и не до би ва ат со ци јал на по мош и 
вле гу ва ат во гру па та по тен ци јал ни без дом-
ни ци, но не се тре ти ра ни на та ков на чин ни ту 
од ор га ни за ци и те, ни ту од ин сти ту ци и те. Во 
су шти на, фо ку сот на овој тип ор га ни за ции е 
по ве ќе кон ли ца та што жи ве ат во не со од вет-
ни жи ве а ли шта, откол ку кон ли ца та што не-
ма ат по крив над гла ва или се без стан, ку ќа.

пРе пОз НА вА ње НА вР СкА тА ме ѓу 
без ДОм НИш твО тО И ДРу гИ те 
СО цИ јАл НИ пРОб ле мИ

Ге не рал но, си те гра ѓан ски ор га ни за ции со 
со ци јал на ми си ја истак ну ва ат де ка на нив ни-
те цел ни гру пи им се за ка ну ва без дом ниш тво. 
Дел од нив при чи ни те ги пре поз на ва ат во суп-
стран дард ни те ус ло ви во кои жи ве ат нив ни те 
цел ни гру пи / ко рис ни ци (не ур ба ни зи ра ни 
за ед ни ци, им про ви зи ра ни жи ве а ли шта, без 
цвр ста град ба, без ос нов ни са ни тар ни ус-
ло ви итн.), во бес прав но из гра де ни об је кти, 
по тоа, во гу бе ње то на до мот по ра ди дол го-
го диш но то ин сти ту ци о нал но згри жу ва ње по 
кое не ма ат ка де да се сме стат, или не ма ње то 
по сто ја на фи нан си ска и со ци јал на под др шка 
по ра ди што че сто се про те ра ни од по вре ме-
но то ме сто на жи ве е ње. Нај че сто без дом ниш-
тво им се за ка ну ва на: са мо хра ни те ро ди те ли 
(нај че сто мај ки), раз ве де ни те мај ки со / без 
де ца, ли ца та што упо тре бу ва ат дро ги, се ксу-
ал ни те ра бот ни ци, жр тви те на тр го ви ја со 
лу ѓе, ли ца та што се жр тви на се меј но на силс-
тво, кои че сто има ат по тре ба од ин тер вент но 
сме сту ва ње во пер и од од 24 до 48 ча са или 
дол го роч но сме сту ва ње, од нос но три ме се ци 
со мож ност за про дол жу ва ње на уште три ме-
се ци во др жав ни те шел тер-цен три, ка де што 
ус ло ви те не се на по треб но то ни во. Исто та-
ка, се наг ла су ва ри зи кот кај ка те го ри ја та де ца 
без ро ди те ли. Са мо ед на ор га ни за ци ја што 
има за ку пе но ку ќи за сво и те цел ни гру пи сме-
та де ка на неј зи ни те ко рис ни ци не им се за ка-
ну ва оста ну ва ње без дом. 

Гра ѓан ски те ор га ни за ции про це ну ва ат 
де ка око лу 30 про цен ти од ко рис ни ци те на 
нив ни те ус лу ги се под ри зик да оста нат без 
дом. Дел од нив сме та ат де ка тоа е слу чај кај 
80 про цен ти до 100 про цен ти и нај че сто тоа 
се ор га ни за ци и те што ра бо тат со Ро ми или 
со ли ца со мен тал ни на ру шу ва ња. Иа ко не 
пра ве ле истра жу ва ња и про це ни на оваа те-
ма, нив но то искус тво ука жу ва де ка со ци јал-
но ран ли ви те ка те го рии ли ца се под осо бен 
ри зик од без дом ниш тво, од нос но жи ве ат во 
свои до мо ви, но во суп стан дард ни ус ло ви. 

пРИ О РИ те тИ вО СО цИ јАл НА тА Сфе РА
Гра ѓан ски те ор га ни за ции со со ци јал на ми-

си ја ги по со чу ва ат не вра бо те но ста и си ро-
ма шти ја та ка ко клуч ни со ци јал ни проб ле ми 
во др жа ва та. След ни ве се не кои од при о ри-
те ти те на кои тре ба да се фо ку си ра си сте мот 
на со ци јал на за шти та:

 соз да ва ње ус ло ви за ед на ков при стап до 
еко ном ско-со ци јал ни пра ва;

 це лос на ре ор га ни за ци ја на си сте мот на 
за шти та;

 уна пре ду ва ње на гри жа та за раз лич ни те 
ран ли ви ка те го рии ли ца, кои не ма ат ос нов ни 
средс тва за ис хра на и за до му ва ње, осо бе но 
адре си ра ње на не ос но ва но то ре тро а ктив но 
од би ва ње на при ма те ли на со ци јал на па рич-
на по мош, зго ле ме ни ад ми ни стра тив ни преч-
ки – осо бе но за же ни;

 по го ле ма фи нан си ска под др шка за ди-
рект ни те сер ви си за ко рис ни ци те на со ци-
јал ни ус лу ги, ка ко и зго ле му ва ње на со ци јал-
на та по мош;

 де ин сти ту ци о на ли за ци ја на ли ца та со 
мен тал ни на ру шу ва ња, раз ви ва ње на кон-
цеп тот на вон бол нич ки трет ман (пси хи ја три 
во за ед ни ца та) и кре и ра ње за шти тен дом од 
при вре мен ка ра ктер за ли ца та што се дол ги 
го ди ни во пси хи ја три ски кли ни ки, ка де што 
ќе се ра бо ти на ре ин те гра ци ја и на ос по со-
бу ва ње за са мо сто ен жи вот;

 кре и ра ње на ци о нал ни стра те гии за за-
шти та и за под др шка на ран ли ви те ка те го рии 
ли ца, ка ко ко рис ни ци те на дро ги и нив на де-
стиг ма ти за ци ја;

 раз ви ва ње фор ми и ка па ци те ти за згри-
жу ва ње де ца без ро ди те ли;

 по го ле мо вло жу ва ње во под др шка и во 
пре вен ти ва од стра на на др жав ни те и на ло-
кал ни те ин сти ту ции;

 по го ле ма со ра бо тка ме ѓу др жав ни те ин-
сти ту ции и здру же ни ја та на гра ѓа ни;

 раз ви ва ње про гра ми во ло кал ни те за ед-
ни ци за за си лу ва ње на со ци јал но ран ли ви те 
ка те го рии ли ца;

 по до бру ва ње на ус ло ви те во ин сти ту ци-
и те за гри жа на раз лич ни те ран ли ви ка те го-
рии ли ца;

Здру же ни ја та на гра ѓа ни сме та ат де ка 
обез бе ду ва ат раз лич ни со ци јал ни сер ви си 
за ран ли ви ка те го рии гра ѓа ни, иа ко за нив 
не до би ва ат фи нан си ски средс тва од стра на 
на др жа ва та. Ова се слу чу ва и по крај фа ктот 
што овие ус лу ги прет ста ву ва ат при мар на об-
вр ска на др жа ва та, а не на здру же ни ја та на 
гра ѓа ни што има ат не до вол ни чо веч ки и фи-
нан си ски ре сур си.

Без дом ниш тво то е ри зик за си те со ци јал но 
ран ли ви ка те го рии ли ца и во таа на со ка сме-
та ат де ка е по треб но:

 да се раз вие стра те ги ја за из лез од си-
ро ма шти ја та на ли ца та што се ко рис ни ци на 
со ци јал на по мош;

 да се раз вие из лез на стра те ги ја за ли ца-
та со пси хич ки на ру шу ва ња што из ле гу ва ат 
од бол ни ца, а за кои не ма кој да се гри жи;

 да се раз ви јат мож но сти за ин ди ви ду а-
лен при стап во ра бо та та со ран ли ви те гру пи 
во Цен три те за со ци јал на ра бо та, што е че-
сто клуч но за из лез од си ту а ци ја та во ко ја се 
на о ѓа ат;

 да се овоз мо жи ос тва ру ва ње на пра ва та 
од си сте мот на со ци јал на за шти та за без дом-
ни ци те што не ма ат адре са на жи ве е ње; 

 да се уна пре ди при ста пот и ко ри сте ње то 
на пра ва та од со ци јал на за шти та за ли ца та 
што има ат ни ски при ма ња, а се иск лу чи тел но 
ран ли ви, ка ко што се же ни те што се жр тви на 
на силс тво по из ле гу ва ње то од шел тер-цен-
тар, кои не ма ат свое ме сто на жи ве е ње, од-
нос но се сме сте ни под ки ри ја или, пак, кај 
при ја те ли и род ни ни.

 да се уна пре дат ус ло ви те за пре стој во 
цен та рот за без дом ни ци во Чи чи но Се ло.

Ед на ор га ни за ци ја е на став де ка со ци јал-
на та по мош ги пра ви лу ѓе то уште по па сив ни. 
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„При ма те ли те, обич но, не са ка ат да ра бо-
тат ни што, за тоа што зна ат де ка ќе до-
би јат па ри од др жа ва та. Иа ко се ра бо ти за 
мал из нос, тој, на не кој на чин, им е си гу рен, 
па ус пе ва ат да пре жи ве ат. За ед но со до да-
то ци те за де ца, се со би ра по ве ќе откол ку 
што мо жат да за ра бо тат ка ко пла та. Не се 
свес ни де ка ток му таа со ци јал на по мош ги 
огра ни чу ва, не им отво ра мож но сти за ни ка-
ков раз вој. Тоа е ед на не ин вен тив на др жав на 
по ли ти ка, ко ја са ма та ги за та пу ва лу ѓе то 
и не им да ва мож ност да ра бо тат на се бе-
си и да ста нат не за вис ни и са мо стој ни. Со 
со ци јал на та по мош, тие не ма ат жел ба да 
на пре ду ва ат и се др жат до тоа што им е 
да де но и што им е си гур но“, сме та ат од ор-
га ни за ци ја та.

ОД НО СОт СО ДРу гИ те гРА ѓАН СкИ 
ОР гА НИ зА цИИ, СО ИН СтИ ту цИ И те 
И СО Де лОв НИ От Се ктОР

Са мо ед на гра ѓан ска ор га ни за ци ја не со-
ра бо ту ва со дру ги гра ѓан ски ор га ни за ции по-
ра ди нив на та не а ктив ност во мо мен тов. Дру-
ги те ор га ни за ции ва ква та со ра бо тка, глав но, 
ја оце ну ва ат ка ко до бра, а по мал дел ка ко 
мно гу до бра, од нос но од лич на. Со ра бо тка та 
ме ѓу гра ѓан ски те ор га ни за ции се од не су ва 
на ре а ли за ци ја на парт нер ски про е кти, кре-
и ра ње стра те гии за на та мош на со ра бо тка, 
вмре жу ва ње во не фор мал ни ко а ли ции, мре-
жи и пла тфор ми за за ед нич ко дејс тву ва ње во 
одре де на об ласт, да ва ње под др шка на дру ги 
ор га ни за ции и гра де ње ка па ци те ти, за ед нич-
ки ини ци ја ти ви за за ста пу ва ње и за про ме на 
на за кон ска ре гу ла ти ва, за ед нич ки кам па њи 
и дру ги пре вен тив ни актив но сти, спо де лу ва-
ње екс пер ти за, ини ци ра ње де ба ти и ди ску сии 
за пра ша ња што ја за се га ат за ед нич ка та цел-
на гру па, упа ту ва ње слу чаи за обез бе ду ва ње 
по го лем број ус лу ги за ко рис ни ци те, ди стри-
бу ци ја на до на ции и на ху ма ни тар на по мош.

Не кои лу ѓе на ве ду ва ат де ка има ат по го-
ле ма со ра бо тка со ор га ни за ции од странс-
тво, откол ку од зем ја ва. Во не кои си ту а ции 
тоа е тес на дол го роч на со ра бо тка, ко га по-
ли ња та на ин те рес се за ед нич ки или, пак, е 
по вре ме на.

Со ра бо тка та ме ѓу гра ѓан ски те ор га ни за-

ции и ло кал ни те ин сти ту ции нај че сто се оце-
ну ва ка ко до бра и мал дел од ор га ни за ци и те 
ја оце ну ва ат ка ко мно гу до бра или од лич на. 
Ед на гра ѓан ска ор га ни за ци ја ука жа де ка не 
со ра бо ту ва со ло кал ни те ин сти ту ции и тоа 
ка ко ре зул тат на сопс тве на па сив ност. Фор-
ми те на со ра бо тка нај че сто вклу чу ва ат: раз-
ме на на ин фор ма ции за цел ни те гру пи, за ед-
нич ка ре а ли за ци ја на одре де ни актив но сти, 
пис ме ни под др шки при ап ли ци ра ње за про-
е кти, по сре ду ва ње ме ѓу ин сти ту ци ја та и ко-
рис ни кот, раз ме на на зна е ња и на искус тва, 
гра де ње ка па ци те ти на еди ни ци те на ло кал-
на са мо у пра ва, раз ви ва ње ло кал ни ак ци ски 
пла но ви од со ци јал на та сфе ра, бесп лат но 
ко ри сте ње про стор во над леж ност на оп шти-
на та, фи нан си ска под др шка за спро ве ду ва-
ње ус лу ги на ло кал но ни во. 

Наг ла су ва ат де ка ме ѓу себ на та со ра бо тка 
тре ба да се по до бри, осо бе но од ас пект на 
фи нан си ска та под др шка за спро ве ду ва ње 
ус лу ги на ло кал но ни во. Не се за до вол ни од 
нај че сто ука жа на та мо рал на под др шка.

Гра ѓан ски те ор га ни за ции со ра бо тка та со 
др жав ни те ин сти ту ции нај че сто ја оце ну ва ат 
ка ко до бра, дел од ор га ни за ци и те ја оце ну ва-
ат ка ко мно гу до бра, до де ка мал дел ја оце-
ну ва ат ка ко од лич на, од нос но ло ша. Фор ми те 
на со ра бо тка нај че сто вклу чу ва ат: за ед нич ко 
ре а ли зи ра ње про е кти и на ста ни, раз ме на на 
ин фор ма ции за цел ни те гру пи, за ед нич ка ре-
а ли за ци ја на одре де ни актив но сти, пис ме ни 
под др шки при ап ли ци ра ње за про е кти, учес-
тво на три би ни, по ка ни до струч ни со ра бот-
ни ци да се вклу чат во про е кти те, за ед нич ки 
обу ки и се ми на ри, со ра бо тка при под го то вка 
на стра те ги ски до ку мен ти, фи нан си ска под-
др шка на сер ви си што се спро ве ду ва ат, учес-
тво во ра бот ни гру пи и ини ци ра ње про ме ни 
на пра вил ни ци или за кон ска ре гу ла ти ва, пре-
зен ти ра ње по зи тив ни искус тва од дру ги зем ји 
во ра бот ни те ла со МТСП, по вр зу ва ње на ин-
сти ту ци и те со до на то ри. 

Нај го лем дел од гра ѓан ски те ор га ни за ции 
не со ра бо ту ва ат со де лов ни от се ктор. Обес-
хра бре ни се од не за ин те ре си ра но ста на де-
лов ни от се ктор за под др шка на со ци јал на та 
сфе ра, до де ка не кои ор га ни за ции се са мо-
кри тич ни де ка са ми те не ини ци ра ле со ра-

бо тка. Тие што раз ви ва ат парт нер ски од но си 
со де лов ни от се ктор ме ѓу себ на та со ра бо тка 
ја оце ну ва ат ка ко до бра и са мо мал дел ја 
сме та ат за од лич на. Фор ми те на со ра бо тка 
нај че сто оп фа ќа ат: до на ци ја на ус лу ги и на 
до бра, до го во ри за откуп на про из во ди соз-
да де ни пре ку со ци јал но прет при е маш тво, 
со ра бо тка во од нос на вра бо ту ва ње на со ци-
јал но ран ли ви ка те го рии ли ца, спон зорс тво 
на по важ ни про мо тив ни на ста ни, до би ва ње 
по пуст во на ба вка та на ма те ри ја ли и на сто-

ка за ху ма ни тар на по мош.
Сме та ат де ка де лов ни от се ктор има ин те-

рес за вклу чу ва ње во оп штес тве но од го вор ни 
про е кти, но не по вол на та фи нан си ска со стој-
ба во ко ја се на о ѓа оне воз мо жу ва пре зе ма-
ње су штин ска со ра бо тка. Не кои наг ла су ва ат 
де ка осо бе но вло жу ва ат со мо би ли зи ра ње 
на де лов на та за ед ни ца пре ку раз ви ва ње раз-
ли чен при стап и на о ѓа ње мо дус на со ра бо-
тка. Мал дел мо же да се по фа лат де ка не кои 
ком па нии се нив ни дол го го диш ни парт не ри.

зАк лу чО цИ
Би мо же ло да се зак лу чи де ка ка па ци те ти те на ме ѓу себ ни те со ра бо тки не се до вол но иско-

ри сте ни и по стои про стор за уна пре ду ва ње на вмре же но ста ме ѓу гра ѓан ски те ор га ни за ции 
со со ци јал на ми си ја во зем ја та. Со ра бо тка та со ло кал ни те ин сти ту ции и вла сти е оце не та 
по по зи тив но во спо ред ба со др жав ни те ин сти ту ции, иа ко тие нај че сто се мо рал ни и по ре-
тко фи нан си ски под др жу ва чи на актив но сти те на гра ѓан ски те ор га ни за ции. Ин сти ту ци и те 
на ло кал но и на на ци о нал но ни во нај че сто ги ко ри стат зна е ње то и чо веч ки те ре сур си ин ве-
сти ра ни во гра ѓан ски те ор га ни за ции. Парт нер ски от од нос со де лов ни от се ктор е во за че ток 
и са мо не кол ку ор га ни за ции ус пе ва ат дел од сво и те актив но сти да ги ос тва рат пре ку до на-
ции и спон зорс тва од де лов ни от се ктор. Ука жу ва ње на раз лич ни те мо ду си на со ра бо тка ме ѓу 
гра ѓан ски те ор га ни за ции од ед на стра на и ин сти ту ци и те (на ло кал но и на на ци о нал но ни во) 
и де лов ни от се кто рот од дру га стра на тре ба да би де ед на од це ли те што во дат кон по до бра 
ка пи та ли за ци ја на оваа со ра бо тка. Са мо о држ ли во ста на гра ѓан ски те ор га ни за ции со со ци-
јал на ми си ја е клуч на во по до бру ва ње на ква ли те тот и на оп се гот на си сте мот на со ци јал ни 
ус лу ги во зем ја та.
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(опе ра тив на ка те го ри ја: ли ца 
што жи ве ат во су ро ви ус ло ви, 
жи вот на си ту а ци ја: на ја вен 
про стор или на отво ре но, оп
шта де фи ни ци ја: ли ца што 
жи ве ат на ули ца или на јав ни 
ме ста, без по крив над гла ва)

Покривза
данени
тежат
облаците!

6.4.1 Јавно Бездомништво

6.4.1.1 Јавно Бездомништво                                     КАТЕГОРИЈА1

Јавното бездомништво опфаќа лица кои се без кров над глава 
и се без поддршка во обезбедувањето живеалиште.

6.4. 
анаЛиза на ПРашаЛниците од Лица 

иСКЛУчени од ПРавото на домУваЊе

Н.Б, ро ден пред 38 го ди ни во Хр ват ска, 
во сво јот жи вот ни ко гаш не до бил шан са 
да се шко лу ва. Не о дам на ги на у чил бу кви-
те, а тоа што те шко пи шу ва и што не ги знае 
број ки те му го отеж ну ва и та ка те шки от 
без дом нич ки жи вот. Не знае ка ко да по-
пол ну ва фор му ла ри за да се при ја ви во со-
ци јал но, за да из ва ди лич ни до ку мен ти и за 
да го за вр ши ова, не оп ход на му е по мош...

Без дом нич ки от жи вот на Н.Б. поч нал на 
не го ви 14 го ди ни по ра ди проб ле ми те што 
ги имал во се мејс тво то. Не го ви те ро ди те-
ли се раз де ли ле ко га бил мно гу мал, а тој 
оста нал да жи вее со та тко му.

- До 14 го ди ни жи ве ев со та тко ми и со 
ма ќе а та. На ма ќе а та ѝ пре чев би деј ќи имав 
дру ги по лу бра ќа и по лу се стри. Си те тие се 
шко лу ваа, освен ме не. Се кој ден ка ра ње, 
ви ка ње. Јас не мо жев да го под не сам тоа. 
И еден ден из ле гов на ули ца и со мо јот дет-
ски па мет то гаш си ре ков „Ее еј, сло бо да! 
Се спа сив!“ Ги гле дав лу ѓе то на ули ца во   
Хр ват ска што се без дом ни ци, ама тол ку ми 
се чел умот, мис лев де ка жи ве ат су пер. Ама 
по доц на, ко га по рас нав мал ку, ви дов де ка 
не е тоа тоа - рас ка жу ва Н.Б. 

Пр во тал кал по за греп ски те ули ци, а на-
бр зо, во 1991 го ди на, отка ко ви дел де ка 
жи во тот на ули ца не е ле сен, до шол во Ма-
ке до ни ја кај сво ја та ба ба.

- Ба ба ми жи ве е ше со чич ко ми. Тој не 
ме при фа ти и по ве ќе бев на ули ца откол ку 
во ку ќа та на ба ба ми. И та ка цел жи вот ми 
по ми на... Ба ба ми по чи на пред 11 го ди ни и 
от то гаш не мам ни свр та ли ште, комп лет но 
сум на ули ца - об јас ну ва Н.Б.

Це ло то не го во се мејс тво се га жи вее во 
Бел ги ја. Род ни ни има и во Ма ке до ни ја, ама 
ве ли де ка не кон та кти ра ни со нив.

- Се кој си гле да за се бе. Ќе те при фа тат 

два-три де на да прес пи еш и ќе ти ка же – 
из ви ни, тол ку... Са кам и јас нор ма лен жи-
вот да по жи ве ам... ама не ма ни што ни од 
се мејс тво то што го имам, ни од ни кој... Од 
14 го ди ни сум на ули ца, не сум на пра вил 
ни ед на глу пост, освен ако не кој ме за ка ча, 
то гаш мо рам да се од бра нам... Ули ца та ме 
на у чи ла сѐ и се што, ама не оти дов по по-
гре шен пат – да кра дам, да ла жам... Тоа ни-
ка ко - ве ли Н.Б.

Во мо мен тов при бе жи ште на о ѓа во на-
пу ште ни ку ќи, на клу пи или во не кое пот-
скри е но кат че око лу со бор ни от храм „Св.
Кли мент Охрид ски“ ка де што прес пи ва на 
кар тон.

 Нај че сто де нот го по ми ну ва со се ма сам, 
а ре тко се ос ло бо ду ва со не ко го да ста пи 
во кон такт.

 
- Ако по чув ству вам де ка не кој е до бар, 

ќе сед нам ќе на пра вам му а бет, ама по ве ќе 
сум сам. Страв ми е со се ко го да сед нам да 
раз го ва рам. Не знам што ми мис ли... тоа ти 
е ули ца - ве ли Н.Б.

Об јас ну ва де ка нај те шко во жи во тот му е 
што не ма ста бил на ра бо та и де ка ко га би ја 
имал, тоа би му по мог на ло да из нај ми стан 
и ре дов но да мо же да ја пла ќа ки ри ја та. 

 
- Дру го то, сѐ ќе си дој де. Јас са кам да 

жи ве ам ка ко дру ги те лу ѓе. Не ба рам мно-
гу... да имам ра бо та и по крив над гла ва. И 
да имам ка де да од мо рам ка ко чо век. Имам 
38 го ди ни. Ако не сум имал во дет ство то, 
ба рем се га да имам... - ве ли Н.Б.

Ве ли де ка се чув ству ва не раз бран од 
дру ги те лу ѓе, па ду ри и го об ви ну ва ат за 
со стој ба та во ко ја се на шол.

- Поз на ни ци те / при ја те ли те ми ви ка ат 
„Ти си нес по со бен,  ба рај ра бо та“. Мно гу 
ми е те шко ко га ќе ми ка жат та ка. По до бро 
да ме удрат откол ку та ка да ми збо ру ва ат - 
ве ли и до пол ну ва де ка ни ко гаш ка ко оп ци-
ја за пре жи ву ва ње не го из брал про се ње то. 

- Од ни ко го ни што не сум по ба рал. При-
ја те ли те ако по чув ству ва ат, би деј ќи ме зна-
ат, ќе ми да дат 50-100 де на ри. Не са кам да 
зе мам. Тие са ми ми ста ва ат в џеб... Тие лу ѓе 

ПО ВЕ ќЕ ОД 24 гО ДИ НИ 
бЕз ДОМ НИч КИ жИ ВОТ
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ми по мог наа и по лес но да ја по ми нам зи ма-
та, ме згри жу ваа. До бри лу ѓе се. Ми да ва ат 
да ја дам, да спи јам на топ ло. Не ме оста ваа 
над вор, ама има пог лав ни од нив, па им за-
бра ни ја. Во про сто ри и те на ед на ин сти ту-
ци ја спи ев осум ме се ци... - об јас ну ва Н.Б. на 
ко го че сто во пре срет му из ле гу ва Цр ве ни от 
крст, а се оби дел и ка ко про да вач на улич но-
то спи са ние „Ли це в ли це“, но те шко му оде-
ла про даж ба та. 

Не го ва та ви зи ја за ид ни на та е да има скро-
мен дом , се мејс тво, ра бо та и нор ма лен жи-
вот.

- Са кам да имам зо што да жи ве ам...Јас не 
знам зо што жи ве ам... Се ма чам, не знам... 
по не ко гаш ми до а ѓа да се уби јам, да си ги 
скра там ма ки те... или, пак, да на ле та не ко ја 
бу да ла да ме удри, да ме уте па, да се спа сам. 
Овој жи вот е ка та стро фа - низ сол зи об јас-
ну ва Н.Б.

АНА лИ зА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
без дом ни ци те што жи ве ат на ули ца. Пра-
шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва лу а ци-
ја и са мо пер цеп ци ја на без дом ни ци те и е 
кон стру и ран за це ли те на истра жу ва ње то. 
Ин терв ју а та се на пра ве ни во пер и о дот од 
август до октом ври 2015 го ди на и со ли ца та 
е раз го ва ра но во цен та рот за без дом ни ци во 
Мо мин По ток или во про сто ри и те на асо ци-
ја ци ја та за истра жу ва ње, ко му ни ка ции и за 
раз вој „Паб лик“. Ед но ли це од суб је ктив ни 
при чи ни го пре ки на ин терв ју то.

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра на 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
што до ве ле до без дом ниш тво и на се кун-
дар ни те ефе кти од без дом ниш тво то врз нив-
но то фи зич ко и мен тал но здрав је, нив ни те 
со ци јал ни ре ла ции со се мејс тва та, при ја-
те ли те и со дру ги те без дом ни ци, трет ма нот 
од стра на на за ед ни ца та и на ин сти ту ци и те, 
ка ко и ви зи ја та за ид ни на та и ли чен став за 
тоа ка ко да се над ми не проб ле мот со без-
дом ниш тво то.

ОпИС НА пРИ ме РО кОт
Во ка те го ри ја та ли ца што жи ве ат на ја вен 

про стор или на отво ре но (јав но без дом ниш-
тво), на пра ве но е ин терв ју со де сет ма жи и со 
ед на же на. Најм ла ди от има ше 17, a нај ста ри-
от 59 го ди ни. Че ти ри ли ца  беа во ра ни те пе-
де сет ти го ди ни, три во сво и те че ти ри е сет ти 
го ди ни и две во ра ни те три е сет ти го ди ни. 
Спо ред ет нич ка та при пад ност, трој ца се Ма-
ке дон ци, пет ми на се Ро ми, ме ѓу кои и ед на 
Ром ка, двај ца се Бо сан ци и еден е Тур чин. 
Де вет ми на има ат из вод и др жав јанс тво на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, но че сто не ма ат па-
сош и / или лич на кар та, до де ка двај ца не ма-
ат др жав јанс тво или дру ги до ку мен ти. Са мо 
ед но ли це жи вее во парт нер ска за ед ни ца, а 
ед но ли це со на си лен та тко, кој е за вис ник 
од ал ко хол. Дру ги те се сам ци, че сто раз ве-
де ни или раз де ле ни од сво и те парт не ри и 
де ца. Трој ца не ма ат ни ка кво обра зо ва ние, 
еден има за вр ше но ос нов но учи ли ште со 
до пол ни тел ни две го ди ни сред но обра зо-
ва ние, до де ка дру ги те има ат за вр ше но за-
на ет чи ско учи ли ште, ка ко: гра фи чар ско, 
бра вар ско, ме ха ни чар ско, мо ле ро-фар бач-
ко, го твач ко, ма ши но-бра вар ско струч но 
обра зо ва ние. Си те ли ца со кои е пра ве но 
ин терв ју жи ве ат во Скоп је, на отво ре ни јав-
ни ме ста, во цр ков ни дво ро ви, не кои од нив 
од вре ме-на вре ме се за сол ну ва ат во об је кти 
во град ба или во раз ур на ти про сто ри. Ед но 
ли це по не кол ку ме сеч но без дом ниш тво ус-
пе а ло пр ви вре ме но да из нај ми со ба (ве ќе 
пет де на е за сол нет), друг без дом ник при-
вре ме но де ли со ба со при ја тел, до де ка ед но 
ли це од вре ме-на вре ме пре сто ју ва во ку ќа та 
на сво јот на си лен та тко. Ка ме ни от мост, спо-
мен-ку ќа та на Мај ка Те ре за, же лез нич ка та 
ста ни ца, скоп ски те ули ци и пар кин зи, пар-
ко ви те и клу пи те, сем кар ни ци и ка фу ли ња 
што ги чу ва ат за си тен на до мест, се не кои од 
ме ста та што во пер и о дот на истра жу ва ње то 
им слу же ле ка ко дом.

Не кол ку ли ца се во со стој ба на дол го трај-
но без дом ниш тво, кое поч на ло во нив на та 
ра на мла дост по ра ди ло ши се меј ни од но си 
или бе гал ски ста тус од вој на та во Бос на и 
Хер це го ви на и трае по ве ќе од 15 го ди ни. 
Дел од без дом ни ци те жи ве ат на ули ца ме ѓу 

че ти ри и шест го ди ни, а са мо мал дел по мал-
ку од ед на го ди на или са мо не кол ку ме се ци. 
Ед но ли це не кол ку ме се ци би ло сме сте но во 
из нај ме но жи ве а ли ште, но по тоа по втор но 
про дол жу ва да жи вее на ули ца. Са мо ед но 
ли це во мо мен тот на истра жу ва ње то има-
ше при вре ме но из нај ме но жи ве а ли ште, а во 
исто вре ме ги ко ри сти и ус лу ги те на цен та-
рот во Мо мин По ток.

пРИ чИ НИ зА без ДОм НИш твО, 
ДО ЖИ ву вА ње НА без ДОм НИш твО тО 
И влИ јА НИ е тО вРз вкуп НО тО зДРАв је

Се меј ни те конф ли кти се нај че ста та при-
чи на за на пу шта ње на до мот и за за па ѓа ње 
во без дом ниш тво. Раз вод, ло ши фа ми ли јар-
ни од но си, не ра зре ше ни имот но-нас лед ни 
пра ва, се меј но на силс тво, не по чи ту ва ње на 
из бо рот на парт нер се на ве де ни те не до раз-
би ра ња во се мејс тво то по ра ди кои без дом-
ни ци те ги на пу шта ат до мо ви те и оста ну ва ат 
без по крив над гла ва. 

Дел од ли ца та со кои е пра ве но ин терв ју 
не се чув ству ва ат ка ко без дом ни ци и иа ко 
не ма ат дом, не сме та ат де ка при па ѓа ат на 
оваа гру па ли ца. 

„Бев на ули ца, но еве во мо мен тов ус пе вам 
да нај дам па ри за да пла ќам со ба во ко ја жи-
ве ам, мно гу скром но, но тол ку ми тре ба за 
по че ток, за да за ста нам на но зе. Без дом ник 
си ко га си на ули ца“, об јас ну ва еден 50-го-
ди шен без дом ник. „Без дом ник е чо век што 
не ма ни што и што не ма вол ја да на пра ви не-
што за да си го по до бри жи во тот“, на ве ду ва 
еден 41-го ди шен без дом ник. 

Не кои се сра мат од сво јот ста тус. „Се сра-
мам по ра ди тоа. Мно гу ми е не при јат но ко га 
ќе се ви дам со не кои при ја те ли, ко га мо рам 
да им по ба рам по мош или да прес пи јам кај 
нив, но, со вре ме, го при фа тив тоа и се на-
вик нав“, рас ка жу ва еден 41-го ди шен без-
дом ник. Но, и по крај сè, ба ра ат нор ма лен 
трет ман од за ед ни ца та. „Мно гу па ти сум им 
ка жал, не гле дај те ме ка ко без дом ник, ту ку 
ка ко ваш при ја тел. Имам по тре ба да сед нам 
и да раз го ва рам, два ре да му а бет да на пра-
вам, не сум до шол са мо да по ба рам по мош, 
ед но став но са кам са мо ка фе да се на пи јам, 
да раз ме нам мис ле ња, да по ба рам со вет – 

ако ми тре ба со вет“, на ве ду ва еден 51-го ди-
шен без дом ник.

Са мо две ли ца се ко рис ни ци на со ци јал на 
по мош во ви си на од 6.000 де на ри, од нос но 
4.800 де на ри за не га. Дру ги те, не ма ат ста-
бил ни фи нан си ски при хо ди. Тие се ба зи ра ат 
на по вре мен ра бо тен ан гаж ман, со би ра ње 
пла стич ни ши ши ња, про да ва ње на улич но то 
спи са ние „Ли це в ли це“. Трој ца на ве ду ва-
ат де ка жи ве ат са мо од про се ње. Лу ти се и 
на од но сот кон нив за тоа што ко га ра бо тат 
се, обич но, и по ни ско пла те ни од дру ги те. 
Ни кој од без дом ни ци те од ка те го ри ја та 1.1 
не бил згри жен во не ко ја уста но ва од со ци-
јал на за шти та. Ед но ли це на ве ду ва де ка му 
би ло по ну де но да се сме сти во при фат ни от 
цен тар за без дом ни ци во Чи чи но Се ло, но 
сам да ги пла ќа тро шо ци те за по пра вка на 
со ба та, па не при фа тил да се сме сти та му. А 
кај дру го ли це, и по крај хро нич но то за бо лу-
ва ње, ро ди те ли те, кои ко ри стат на до мест за 
не го ва не га, спре чу ва ат не го во сме сту ва ње 
во здрав стве на ин сти ту ци ја. 

Нај го лем дел од без дом ни ци те има ат 
здрав стве но оси гу ру ва ње и има ат здрав-
стве на ле ги ти ма ци ја, но тие што се не пис ме-
ни има ат те шко тии во ко ри сте ње на ус лу ги те 
што ги ну дат ин сти ту ци и те. Дру ги те, сво и те 
до ку мен ти или ги за гу би ле ко га го за гу би ле 
и до мот или им се уни ште ни од вре мен ски-
те окол но сти. Нај го лем дел од без дом ни ци-
те во те кот на пос лед на та го ди на би ле на 
одре ден ме ди цин ски прег лед, дел од нив и 
ре дов но по се ту ва ат си сте мат ски прег ле ди и 
има ат свои ма тич ни ле ка ри. Важ но е да се 
спо ме не де ка ре чи си си те се со о чу ва ат со 
не ка ков хро ни чен здрав ствен проб лем (рак, 
тром бо за, хи перг ли ке ми ја и хи пер тен зи ја, 
аст ма, епи леп си ја, ка ко и проб ле ми со за-
вис но сти од ал ко хол и од дро га), и не се во 
со стој ба да ги по кри јат тро шо ци те за ле ко-
ви. Три ли ца не ма ле здрав ствен прег лед во 
те кот на пос лед на та го ди на и еден од нив 
са мо ко ри сти ме ди цин ски кон сул та ции во 
цен та рот во Мо мин По ток. Две ли ца има ат 
фи зич ки хен ди кеп, од нос но преч ки во мен-
тал ни от раз вој, а не кол ку ми на од нив ука-
жу ва ат на проб ле ми со не со ни ца, мач ни на, 
гла во бол ки, по сто ја на нер во за.
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пРОб ле мИ, пОт Ре бИ 
И СО цИ јА лИ зА цИ јА

Нај го ле ми те проб ле ми со кои се со о чу ва ат 
без дом ни ци те се не ре дов на та и не ква ли тет-
на ис хра на, не мож но ста да одр жу ва ат лич-
на хи ги е на, не мож но ста да нај дат ста бил но 
вра бо ту ва ње. Слу чу ва ња та од лич но то ми на-
то оста ви ле тра у ми кај овие ли ца. Се со о чу-
ва ат и со пси хич ки те шко тии, за мор, не со ни-
ца и со не моќ да се со о чат со си ту а ци ја та. 
Не кои на ве ду ва ат де ка по не ко гаш ги об зе ма 
и по мис ла та на бр за смрт по ра ди ус ло ви те 
во кои жи ве ат. 

Нив ни те по тре би се скром ни, „Да си пла-
там ки ри ја, соп че да си пла там, да си имам 
мој те ле ви зор“, на ве ду ва еден 38-го ди шен 
без дом ник. 

Вра бо ту ва ње то и, осо бе но, ста бил на та ра-
бо та е по тре ба на си те, иа ко си те не се про-
а ктив ни во тој сег мент. Оче ку ва ат сре ди на та 
да ги пот тик не, да им по ну ди ра бо та, да им 
да де хра на и ми ло сти на. Дел од нив учес тву-
ва ле во те пач ки, рас пра вии и во ка ра ни ци, 
но по че сто се цел на на силс тво и на оби ди 
за гра бе жи од дру ги ли ца. Не кои од нив се 
бо рат со за вис ност од ал ко хол или од дро га, 
им пул сив ни се и из був ли ви, па за тоа и че сто 
се отфр ле ни од сре ди на та. 

Во од нос на кон та кти те со сре ди на та, без-
дом ни ци те ре тко се во кон такт со се мејс тва-
та и со род ни ни те. Ко га ко му ни ци ра ат тоа 
нај че сто е те ле фон ски или пре ку „Фејс бук“. 
Са мо во еден слу чај без дом но то ли це има 
фи нан си ска по мош од се мејс тво то. Трој-
ца од ли ца та со кои е пра ве но ин терв ју на-
ве ду ва ат де ка се со ци ја ли зи ра ат со дру ги 
без дом ни ци, си по ма га ат и ги спо де лу ва ат 
за ед нич ки сво и те ма ки. „Тоа е со ли дар но ста 
ме ѓу лу ѓе то што сме на ули ца“, на ве ду ва еден 
51-го ди шен без дом ник. Дру ги те наг ла су ва ат 
де ка не се дру жат со дру ги без дом ни ци, ду-
ри не кои се и лу ти за тоа што се чув ству ва ат 
из ма ни пу ли ра ни од нив. Нив ни те со ци јал-
ни вр ски по ве ќе се ба зи ра ат на при ја те ли, 
НВО што им по ма га ат, или по не ко гаш им 
овоз мо жу ва ат кра тко тра ен ра бо тен ан гаж-
ман. Цр ве ни от крст, на род ни те куј ни, ХОПС 
и спи са ни е то „Ли це в ли це“ се ен ти те ти што 

без дом ни ци те ги спо ме ну ва ат ка ко нив ни по-
ма га те ли. 

Без дом ни ци те ги оце ну ва ат за ед ни ца та и 
дру ги те лу ѓе ка ко ди скри ми на тор ски на стро-
е ни кон нив. 

„Ме тре ти ра ат ка ко ку че. Ми ви ка ат: Ти 
си нес по со бен, ба рај ра бо та!“ на ве ду ва еден 
38-го ди шен без дом ник. 

Са мо не кол ку ми на на ве ду ва ат де ка сре ди-
на та ги тре ти ра „нор мал но“, а тоа, ка ко што 
ве лат, се дол жи на уред ни от фи зич ки изг лед 
што не ги из да ва де ка се без дом ни ци. Ова 
пра ша ње кај ед но ли це вне се воз не ми ре ност 
и го на пу шти ин терв ју то. По ве ќе то од нив на-
ве ду ва ат де ка не ма ат со ко го да ко му ни ци-
ра ат за тоа што, ка ко што на ве ду ва ат, ни кој 
не са ка да се дру жи со без дом ни ци. 

кО РИС НИ уС лу гИ, Ре ше НИ јА 
И вИ зИ јА зА ИД НИ НА тА

Мож но ста да се иска пат, ис пе рат и да до-
би јат ос нов на здрав стве на и пси хо ло шка 
по мош во цен та рот за без дом ни ци во Мо мин 
По ток е ед на од нај ко рис ни те ус лу ги и под-
др шка што им се ну дат. Се пак, сме та ат де ка 
е не до вол но што е до стап на са мо ед наш не-
дел но, а и ка па ци те ти те се огра ни че ни по ра-
ди што еден од без дом ни ци те со кои е пра-
ве но ин терв ју не е во мож ност да ги ко ри сти. 
Не кои гра ѓан ски ор га ни за ции ну дат сер ви си 
и кон спе ци фич ни гру пи мар ги на ли зи ра ни 
ли ца, ка ко за вис ни ци, па та ка и нив ни те ус-
лу ги им се по треб ни. Не кол ку се вклу че ни 
во про е кти на со ци јал но прет при е маш тво, 
но оста ну ва ње то во дол го тра ен ра бо тен ан-
гаж ман е ви стин ски пре диз вик за оваа цел на 
гру па. Ко рис ни им се ус лу ги те што до а ѓа ат 
од при ја те ли и од поз нај ни ци, а кои вклу чу-
ва ат не кол куд не вен „по крив над гла ва“, хра-
на, ќе би ња или кра ток ра бо тен ан гаж ман. 
По треб на им е стру ктур на по мош од ин сти ту-
ци и те и по ор га ни зи ра на по мош од гра ѓа ни-
те. Ре ша ва ње то на ста ту сот на при ма те ли на 
со ци јал на по мош, до ку мен ти за иден ти фи ка-
ци ја и ко ри сте ње ре дов ни здрав стве ни ус лу-
ги се са мо не кои од не по сред ни те по тре би. 

Дел од без дом ни ци те не ма ат по зи тив на 
сли ка за ид ни на та. Бо ле сти те, те шко то се-
којд не вие не им вле ва на деж за по до бри де-

зАк лу чОк 
Обез бе ду ва ње дом, вра бо ту ва ње и сер ви си за здрав стве но и за пси хо ло шко со ве ту ва ње се 
нај ди рект ни по тре би за оваа цел на гру па. Мо мент ни те сер ви си ги сме та ат за пар ци јал ни, 
не до вол ни, иа ко им се мно гу ко рис ни. Из ле гу ва ње то од дол го трај но то без дом ниш тво и оста-
ну ва ње то во дол го ро чен ра бо тен ан гаж ман се нај го ле ми те пре диз ви ци за оваа гру па. Со о чу-
ва ње то со за вис но сти, и тоа нај че сто ал ко хол, е ед на од преч ки те кон оси гу ру ва ње кон ти ну-
и ран на пре док во ра бо та та со оваа цел на гру па.

но ви. Ед но ли це на ве ду ва де ка би са кал да 
ја на пу шти зем ја та, дру го де ка има „те шки 
мис ли“ за ка та стро фал ни от жи вот што го жи-
вее. Се пак, глав но жел би те или ви зи ја та за 
ид ни на та вклу чу ва ат дом, ста бил ни фи нан-
сии, се мејс тво, при ја те ли. Са ка ат ру тин ско 
се којд не вие, кое не ма да им но си не поз на то 
и стра во ви, са ка ат да се рас по ло жат со „не-
кол ку ча шки ал ко хол“. Ед но став но, са ка ат 
„нор ма лен жи вот“ нас про ти се гаш ни от ис-
пол нет со стрес и со стра во ви. 

„Ду ри не ко гаш и од са ми от се бе се пла-
шам“, на ве ду ва еден 38-го ди шен без дом ник. 

Си те ја наг ла су ва ат вр ска та ме ѓу до мот и 
вра бо ту ва ње то. За не кои обез бе ду ва ње то 
дом е пр ви от че кор во ре ша ва ње то на без-
дом ниш тво то до де ка за дру ги вра бо ту ва-
ње то е влез во ста би лен жи вот, ко га мо же 
со си гур ност да се пла ни ра ат и изд во ју ва ат 
средс тва за из нај му ва ње жи ве а ли ште. Не-
сом не но е де ка овие две по тре би се ме ѓу-
себ но за вис ни и тес но по вр за ни.

Спо ред нив, ре ше ни е то за без дом ниш тво-
то е пре ку обез бе ду ва ње дом и вра бо ту ва ње 
за си те ли ца, а до си гу рен дом мо же да се 
стиг не со пре на ме на на си те на пу ште ни ку-
ќи, згра ди и ба ра ки во жи ве а ли шта за без-
дом ни ци. 

„Да бев бо гат, би на пра вил фа бри ка за овие 
лу ѓе (по со чу ва кон дру ги те без дом ни ци) да ра-
бо тат. И би на пра вил згра да со ста но ви, со 
апарт ма ни, да би дат сме сте ни. Да пла ќа ат 
и тие ки ри ја, ама и да ра бо тат. А не се пра-
ват спо ме ни ци, ку пи ку ќа, ку пи, стан - а сè е 
ла га“, ука жу ва еден 42-го ди шен без дом ник. 

Но, на ве ду ва ат де ка не по стои вол ја и иде-
ја од стра на на ин сти ту ци и те ка ко да им се 
по мог не на без дом ни ци те. Сме та ат де ка 
во о би ча е на та пер цеп ци ја за нив е де ка се 
мрз ли ви и не са ка ат да ра бо тат, па та ка дел 

од за ед ни ца та мис ли де ка не тре ба да им се 
по мог не. Ду ри и ме ѓу са ми те без дом ни ци по-
стои не тр пе ли вост. 

„Ти им да ваш прст, тие би ти зе ле це ла ра-
ка“, го опи шу ва еден 50-го ди шен без дом ник 
сво е то чув ство за дру ги те без дом ни ци. „Не 
се за до вол ни од ни што. Ни ко гаш не ма да ви 
ка жат ’бла го да рам‘“, ве ли тој. 

Спо ред нив, мо мент ни те ре ше ни ја за без-
дом ниш тво се ба зи ра ат на не кол ку сер ви си 
и ус лу ги од ин сти ту ции, не до вол на па рич на 
со ци јал на по мош и ин ди ви ду ал ни слу чаи на 
по мош од ин ди ви ду ал ци, фир ми или ор га ни-
за ции. Сме та ат де ка во ре ша ва ње то на проб-
ле мот со без дом ниш тво по треб но е да се 
вклу чат и де лов ни от се ктор и гра ѓан ски те и 
ху ма ни тар ни ор га ни за ции и да им се по ну дат 
сет-ус лу ги, по крај обез бе ду ва ње дом и пре-
ква ли фи ка ци ја за здо би ва ње но ви ве шти ни 
и зго ле му ва ње на кон ку рент но ста на па за рот 
за труд. Исто та ка, има ат и по тре ба од пси хо-
ло шко со ве ту ва ње за со о чу ва ње со проб ле-
ми те со не со ни ца, за мор, не мож ност за сог-
ле ду ва ње из лез од без дом ниш тво и осо бе но 
за зго ле му ва ње на мен тал ни те ка па ци те ти за 
со о чу ва ње со си ту а ци ја та. 

По го лем дел од без дом ни ци те со кои е 
пра ве но ин терв ју имаа уре ден над во ре шен 
изг лед и по ка жаа под го тве ност за со ра бо-
тка. Дел од нив, осо бе но тие што се бо рат 
со за вис ност од ал ко хол, изг ле даа фи зич ки 
за пу ште ни и не у ред ни. Ја зич на та ко му ни ка-
ци ја се од ви ва ше со те шко тии по ра ди не до-
вол но то поз на ва ње на ма ке дон ски от ја зик 
или по ра ди по ни ско то ни во на обра зо ва ние. 
Не кол ку ли ца што се за вис ни од ал ко хол, 
исто та ка, не маа ја сен го вор и мис ла. Че сто 
се кон тра ди ктор ни во из ја ви те и не јас ни во 
об јас ну ва ња та, осо бе но за при чи ни те што ги 
до ве ле до без дом ниш тво и не вол но или со 
та га збо ру ва ат за сво е то се мејс тво. 
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6.4.2.1 СКРиено Бездомништво                                     КАТЕГОРИЈА 3

Македонија
сосаМоеден
Прифатен
центарза
бездоМници

(оперативна категорија: лица сместени 
во прифатилишта за бездомници, 
животна ситуација: привремено 
сместување, општа дефиниција: 
сместување во ситуации во кои е 
предвиден краткорочен престој)

Скриеното бездомништво  опфаќа лица со (вон)институционално 
поддржано живеење од каде што треба да излезат во законски предвиден рок.

 Жени згрижени во шелтри/прифатилишта за жртви на семејно насилство;
 Мигранти  сместени во центри / прифатилиштата / социјални станови за имигранти;
 Лица што наскоро треба да бидат ослободени од затвор, од здравствени 

или други институции, а немаат расположливо живеалиште.

Во оваа анализа ќе биде земена предвид 
само поткатегоријата 3.2 што ги опфаќа 
бездомниците што имаат привремено 
сместување во прифатилиште за бездомници. 

Според подзаконските одредби328, 
сместувањето во прифатниот центар 
за бездомници предвидува згрижување 
бездомници на шест месеци со можност за 
продолжување на договорот, но практиката 
покажува дека во овој Центар има лица што 
остануваат таму и по повеќе од 10 години. 

Поткатегориите 3.1 (хостели за 
бездомници) и 3.3 (транзициски центри за 
сместување) од  Европската типологија за 
бездомништво и за исклученост од правото 
на домување, нема да бидат третирани 
поради отсуството на ваков тип сместувачки 
објекти и услуги кај нас.

СМрТТА НА брАТОТ 
ѝ гО МЕНуВА
жИВОТОТ ОД
КОрЕН

Животот на Д.М добива сосема поинаков 
тек пред седум-осум години кога нејзиниот 
12-годишен брат починал од рак. Како што 
објаснува, татко ѝ неа ја обвинил за неговата 
смрт. 

- Многу ми беше тешко и посакав да 
останам бремена. Беше испланирана 
бременост од кратка врска. Тоа ми беше 
начин да си ги тргнам мислите. Во шестиот 
месец од бременоста заминав да живеам 
под кирија со другарка, а кога се породив 
се вратив кај родителите. Мајка ми го исчува 
синот. Набрзо се запознав со друг човек и 
со него живеев околу пет години, а од оваа 

врска ми се роди вториот син. 
Имавме многу караници и несогласувања. 

Бев жртва на насилство и од негова страна 
и од страна на неговото семејство. За 
насилството беа информирани и полицијата 
и судот. Пет години трпев заради децата. 
Постојано дома се враќаше пијан. Како 
самохран родител тогаш примав 7.500 
денари, но и покрај тоа што земав помош, 
останував без пари и ја молев мајка ми да 
ми донесе пелени и млеко. Ќе ми донесеше 
и си одеше, не смееше да влегува внатре. 
Партнерот ме тепаше, често бев во крвишта. 
Дури бев и врзувана по 24 часа и удирана со 
железни предмети. Детето ми велеше: - Те 
молам, мамо, немој да умреш! - низ солзи 
раскажува Д.М.

Во моментов нагласува дека одржува 
релација само со мајка ѝ, постариот брат 
ѝ е во странство и со него нема никаква 
комуникација, исто како и со татко ѝ со кој 
воопшто не контактира: Со татко ми немам 
муабет. Многу ме навреди кога ми кажа дека 
децата треба да ги однесам во дом. Тогаш 
отидов да живеам во напуштена куќа без 
вода и струја и престанав да контактирам 
со него. Златко и Катерина од Центарот за 
социјална работа ми помогнаа да дојдам во 
„Чичино Село“ .

Од јуни 2014 година е сместена во 
прифатниот центар за бездомници „Чичино 
Село“ каде што живее со своите две 
вонбрачни деца. Во очекување е на трето 
дете од третиот вонбрачен партнер, кој, исто 
така, живее со нив во центарот. 

Нејзиниот постар син е прваче и посетува 
целодневна настава за што надоместот го 
плаќаат сами од средства што ги заработува 
партнерот како електричар. Сами ги покриле 
и трошоците за училишна униформа.

Помалиот син, пак, кој има три години, 
не оди во градинка поради тоа што немаат 
доволно средства да го покријат трошокот 
за негово згрижување.

- Мора да нè ослободат од плаќање 

328 ЗСД, Стручно-методолошки упатства и прирачници,Книга 1,Скопје 2007.стр 26-28
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надомест за децата. Испративме барање 
до МТСП, сè уште немаме одговор. Не 
гарантираат дека ќе успееме да добиеме 
ослободување - објаснува Д.М.

На прашањето за условите во Центарот 
одговара дека во споредба со напуштената 
куќа каде што живеела претходно, тоа што го 
добила во „Чичино Село“ го доживува како 
премија.

Објаснува дека имаат вода, струја, храна, 
бојлер и дека е презадоволна од тоа што 
го добива, иако условите во кои живеат се 
исклучително лоши, мебелот е уништен од 
старост, мирисот тежок од старите работи 
во собата, железен кревет, распаднат душек. 

- Добиваме топол оброк - мусака, леќа, а 
наутро добиваме сува храна. Ако нешто се 
расипе во собата, поправките ги правиме 
сами. Се грееме на греалки. Досега не се 
случил спој, а ако видиме дека нешто не 
е во ред со електриката, сè поправа мојот 
партнер - објаснува Д.М.

Кога дошла во прифатниот центар 
прво била сместена во бараката што во 
2015 година била опожарена поради 
преоптоварување на електричната мрежа.

Како што ни објасни, во прифатниот центар 
за бездомници нема лекар, но од управата 
добива потврда дека е бездомник со која е 
ослободена од плаќање во користењето на 
медицинските услуги. 

Во моментов нема никакви примања. 
Помошта како самохран родител на две деца 
ѝ е укината откако е сместена во „Чичино 
Село“. 

На прашањето кои се најголемите 
проблеми со кои се соочува како бездомник 
Д.М. одговара:

- Проблемот е во нас. Од сè што ни се 
случило мора да извлечеме поука. А кога 
живееме помогнати од институција мора да 
имаме слога и да се грижиме за објектот што 
во моментов е наш дом. Јас сакав да си одам 
од овде, но останав бремена. За да одиме 
под кирија мора да платиме за еден-два 
месеца однапред, а немам работа. Откако 
ќе се породам, ќе добивам и надомест за 
трето дете, а ќе се потрудам и да најдам 
работа со лиценцата за обезбедување што ја 

поседувам - објаснува Д.М. 
Таа вели дека луѓето не можат да ја 

разберат зашто го немаат искусено тоа што 
го искусила таа. 

- Сум имала сè, сум живеела во семејство 
со двајца вработени родители, но сега 
дошло да немам ништо, а должна сум да се 
борам за децата - вели Д.М. 

Иднината ја гледа многу посветло од 
сегашноста. 

- Здравје Боже! Ќе добијам надомест за 
трето дете, да заминеме некаде под кирија 
или да добиеме социјален стан. Тешко се 
почнува од нула - нагласува и додава:

- Сите ние што сме се нашле во ваква 
ситуација, треба и сами да дадеме свој 
придонес и да си помогнеме. Јас би 
предложила да се направат убави згради за 
домување во „Чичино Село“, ама тоа може 
да биде проблем. Познавајќи ги луѓето овде, 
тие нема да одржуваат хигиена во објектите. 
Бараат, а не сакаат да си помогнат.

И покрај сè, вели дека не се чувствува како 
бездомник: 

- Ние сме згрижени во овој центар. 
Бездомниците немаат покрив над глава, 
ние имаме. Бездомници се тие што одат во 
Момин Поток, спијат по клупи, под мостови...

АНАлИзА
Анализата што следува се однесува на 

прашалник што ги анализира состојбите 
со лицата сместени во институционално 
потпомогнато колективно живеење или 
прифатен центар. Прашалникот е замислен 
како самоевалуација и само-перцепција 
на лицата и е конструиран за целите на 
истражувањето. Интервјуата се направени во 
периодот ноември - декември 2015 година. 
Едно интервју е водено телефонски, едно 
е направено во просториите на „Паблик“, 
а другите се реализирани во прифатниот 
центар за бездомници „Чичино Село“.

Анализата на одговорите се фокусира 
кон потребите на оваа целна група, 
причините што довеле до бездомништво и 
секундарните ефекти од бездомништвото 
врз нивното физичко и ментално здравје, 

задоволството од услугите во прифатниот 
центар, социјалните релации со семејствата, 
пријателите и со другите лица во центарот, 
третманот од страна на заедницата и 
институциите, како и визијата за иднината 
и личен став за тоа како да се надмине 
проблемот со бездомништвото.

ОпИС НА пРИмеРОкОт
Во категоријата лица што се сместени во 

институционално потпомогнато колективно 
живеење направено е интервју се шест 
жени и со двајца мажи. Најмлада беше 
испитаничка на возраст од 28 години, додека 
најстариот испитаник/чка имаше 68 години. 
Едно лице е во доцните триесетти години, 
едно во раните четириесетти, две во доцните 
педесетти и две во раните шеесетти години. 
Според етничката припадност, шест лица се 
Македонци, едно лице е од ромска етничка 
припадност и едно лице е Србин. Сите 
испитаници имаат извод и државјанство на 
Република Македонија и едно лице наведува 
дека сите лични документи му се загубени 
при губењето на домот. Едно испитаник 
има и лична карта од Република Бугарија. 
Само едно лице живее во партнерска 
заедница заедно со својот партнер и деца 
во прифатилиштето и едно лице е омажено. 
Другите шест лица се разведени, од кои едно 
лице со своите возрасни деца и малолетна 
внука живее во центарот, додека двете 
малолетни деца на едно лице се сместени 
во детска установа за згрижување. Две лица 
немаат завршено никакво образование, две 
имаат завршено основно училиште, едно има 
средно образование, едно има завршено 
занаетчиско училиште, едно има виша школа 
додека едно лице е со високо образование. 
Лицата со кои е правено интервју потекнуваат 
од повеќе градови во Македонија и се 
сместени во прифатниот центар во Скопје. 
Една станарка, како резултат на семејно 
насилство, една година била корисник на 
шелтер-услуги во повеќе градови. Едно лице 
веќе десет години со своето семејство е 
сместено во центарот, две околу пет години, 
две меѓу 18 месеци и две години, и две лица 
околу една година. Едно лице не наведе 

колку долго е без дом. Само едно лице е во 
состојба на долготрајно институционално 
згрижување, кое трае речиси 10 години. Едно 
семејство живее со своите две малолетни 
деца и очекува трето дете, додека едно 
проширено семејство со двајца возрасни 
синови, од кои едниот е хронично болен, и 
малолетна внука се сместени во прифатниот 
центар. Две лица делат соба и четири лица 
се сами во својата соба. Две деца посетуваат 
основно училиште, додека едно дете го чува 
мајката, која нема средства да ги покрие 
трошоците за градинка. Седум лица се 
здравствено осигурени и имаат здравствена 
легитимација. Едно лице не е осигурено 
и нема здравствена легитимација, иако е 
крводарител, нема никакви придобивки 
поради тоа. Исто така, редовно посетуваат 
доктор, некои боледуваат од хронични 
болести и депресија и наведуваат дека 
немаат парични средства да ги покријат 
препишаните лекови и често еднократната 
социјална помош не им е доволна за 
покривање на постојаните потреби од 
лекови. Само неосигуреното лице не 
посетува доктор и има повремени проблеми 
со забите.

СекОјДНевНИетО вО 
ИНСтИтуцИОНАлНО 
кОлектИвНО ЖИвеАлИште

Секојдневните активности во колективното 
живеење вклучуваат одржување на домот, 
ходникот и на дворот. Но, испитаниците 
додаваат дека не се грижат сите за 
заедничките простории. „Од околу 60 лица 
што живеат во објектот, само 10 се грижат 
за центарот - за кујната, за тоалетот“ 
– наведува една 28-годишна станарка на 
центарот. Дел наведуваат дека деновите им 
се монотони, стресни и нервозни. „Преку ден 
ништо не правиме, седиме вака и гледаме 
телевизија“ – наведува една 67-годишна 
станарка на центарот, која речиси 10 
години е во прифатилиштето. Некои се 
занимаваат со ракотворби, излегуваат да 
шетаат низ градот Скопје, но проблем им 
претставува немањето бесплатен превоз. 
Укажуваат на караници и на тепачки меѓу 
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станарите на центарот. „Не се дружам со 
нив, не е можно да се дружиме, ме сметаат 
како некој што не е како нив. И не сум како 
нив“ - наведува еден 61-годишен станар 
на центарот. Некои се плашат слободно 
да се движат во околината каде што е 
сместен центарот. Ретко кој има контакти 
со непосредната околина на прифатниот 
центар. „Одвреме-навреме ќе ме побара некој 
од селово, ќе одам, ќе помогнам, ќе ми дадат 
некој денар“ – наведува еден 57-годишен 
станар на центарот. Колективното живеење 
придонесува кон поголемо солидаризирање 
и дружење меѓу станарите и тие остваруваат 
блиски пријателски односи. Но, некои се 
чувствуваат изолирани и осамени дури и кога 
споделуваат заеднички простор со лица во 
подолг временски период. „Тука не постојат 
ниту меѓучовечки односи, основна култура, 
туку владее насилство, закани, грабежи, 
нечовечност“ – го опишува својот живот еден 
61-годишен станар на центарот. Социјалната 
обележаност влијае кон тоа некои лица да 
го кријат своето живеалиште. Едно лице 
укажува дека неговото семејство не знае 
дека е сместено во оваа установа. „Син ми 
не знае дека сум тука, во Чичино Село, мисли 
дека живеам под кирија“ - наведува еден 
57-годишен станар на центарот.

Генерално, станарите во центарот не 
се задоволни од квалитетот на условите 
за живеење и од услугите на установата. 
„Колку да не сме на улица“ – наведува 
една 67-годишна станарка на центарот. 
Благодарни се што имаат „покрив над 
глава“, струја, вода и два оброка дневно. 
Повеќечлените семејства користат две или 
повеќе соби, додека самците споделуваат 
или сами користат соба. Некои инвестирале 
во својата соба со дополнителен инвентар, 
па така ја направиле да им биде попријатно 
место за живеење. Но, не се задоволни 
што немаат топла вода и што квалитетот на 
оброците е на ниско ниво и не се задоволни 
што ручекот и вечерата ги добиваат заедно, 
па така место три сметаат дека добиваат два 
оброка. 

Генерално, станарите во прифатниот 
центар се чувствуваат безбедно. 

Институцијата има чуварска служба и 
тоа прави да се чувствуваат побезбедни. 
Сепак, нагласуваат дека просторот е 
отворен од сите страни и така достапен за 
сите минувачи. Едно лице наведува дека се 
плаши за својата внука, која секојдневно 
додека заминува на училиште е предмет на 
дофрлување од околни жители. Наведуваат 
и внатрешни фактори, кои ги прават да 
се чувствуваат несигурни, како: вербални 
расправии и тепачки меѓу станарите, страв 
од опожарување поради греалките со кои 
ги затоплуваат собите, а едно семејство 
со кое е направено интервју и беше жртва 
на опожарување. Некои жени се плашат 
од повозрасните мажи, особено кога одат 
во тоалет, дури и биле цел на напад, се 
плашат од зависниците од дрога, кои, исто 
така, се сместени во овој центар. „Сакам ако 
имам каде да си одам од тука“ - вели една 
57-годишна станарка за своето живеење во 
центарот. 

пРИчИНИ зА губење НА ДОмОт, 
пРОблемИ, пОтРебИ И СОцИјАлИзАцИјА

Развод, семејно насилство, нарушени 
семејни односи, губење работа, финансиска 
измама и хипотеки се некои од причините 
поради кои лицата го загубиле или го 
напуштиле домот и по асистенција од 
социјалните служби се сместени во центарот. 
Семејните животни приказни на сите лица се 
исполнети со малтретирање, несигурност, 
стрес, стравови за децата. „Како сум ги 
израснала децата, само јас си знам“ – 
наведува една 57-годишна станарка на 
центарот. 

Немањето сопствен дом, невработеноста и 
отсуството на постојан месечен финансиски 
приход, изолацијата од пошироката средина, 
се најчести проблеми на станарите во 
колективното институционално живеење 
на бездомниците. Немањето бесплатен 
автобуски превоз ги оневозможува во 
одржувањето контакти со средината или 
роднините. Домувањето во институционално 
поддржано живеалиште им оневозможува да 
имаат постојан месечен финансиски прилив. 
Неколку лица ги загубиле социјалните 

придобивки откако биле сместени во 
центарот. Сепак, условите и местоположбата 
на центарот не им ги задоволуваат сите 
потреби за храна, хигиена, мобилност 
и за комуникација со семејството и со 
пријателите. „Шеќер за чај не можам да си 
купам“ – наведува една 57-годишна станарка 
на центарот. Само две лица имаат повремена 
заработка. Партнерот во едно семејство 
инцидентно заработува на неформалниот 
пазар на труд и со тоа успеваат да надоместат 
трошоци околу школување на децата или 
одржување на домот, додека едно лице 
имало привремен ангажман работа од еден 
месец и целиот надомест му бил одземен 
поради неплатени јавни давачки. „Тоа беа 
првите пари во последниве девет години 
што ми се префрлени на сметка“ – наведе 
еден 61-годишен станар на центарот. Исто 
така, само едно лице помага во околната 
работа во селото, па за тоа добива ситен 
надомест. Две лица изработуваат ракотворби 
и успеале во неколку наврати да продадат 
по некој производ. Едно лице има лиценца 
за стручна работа додека две биле дел од 
обука за доквалификација поддржана од 
Министерството за труд и социјална политика 
и се надеваат дека тоа ќе им овозможи 
вработување. Неколку лица добиваат 
донации од пријатели, роднини. Три лица 
немаат никаков финансиски приход, ниту 
поддршка од семејството или пријатели.

Дел од лицата не се чувствуваат како 
бездомници. „Бездомништво е состојба кога 
луѓето немаат покрив над глава и спијат по 
улици, паркови, под мостови“ – наведува една 
28-годишна станарка на центарот. „Бездомник 
е човек за жалење, што нема ништо. Јас 
колку-толку крпам некако“ – наведува еден 
57-годишен станар на центарот. Сепак, 
критични се кон условите во кои живеат, а кои 
им задоволуваат минимални потреби. „Никако, 
колку да не сме на улица“ – ги опишува една 
68-годишна станарка условите за живот 
во центарот. Поради долгогодишното 
сместување во „Чичино Село“ таа е 
подготвена на протест барајќи посоодветно 
живеалиште за нејзиното семејство. „Да знаев 
поарно на улица ќе живеев отколку овде. Од 

јануари сакаме, ако не нè сместат, со ќебиња 
да одиме сите пред Собрание“ – наведува таа. 
Сепак, за некои лица животот во центарот е 
подобар отколку што им бил претходно. „Во 
споредба со напуштената куќа каде што 
живеевме, ова за мене е премија“ – раскажува 
една 28-годишна станарка на центарот. 

Соочувањето со новата животна ситуација 
за некои лица е трауматично искуство. „На 
почетокот, првите недели, размислував и за 
самоубиство, но не можев да го сторам тоа“ 
– наведе еден 61-годишен станар на центарот.

Лицата со кои е правено интервју ретко 
се во контакт со своите пошироки семејства: 
родители, деца, роднини. Некои наведуваат 
дека нивните семејства и не сакаат да им 
помогнат и, иако мислеле дека брзо ќе се 
снајдат, веќе некое време се бездомници. 
Контактите со другите државни институции 
или здруженија на граѓани, исто така, се 
ретки. На некои им помогнале пријатели, 
бизнисмени, црковни здруженија или 
вработени во локалните центри за социјална 
работа. Лути се поради тоа што сместувањето 
во колективното институционално живеење 
ги оневозможува во користењето други 
социјални услуги, како: користење народни 
кујни, надомест за самохран родител, туѓа 
нега и социјална помош. Исто така, се 
чувствуваат заборавени од институциите и од 
центрите за социјална работа, се чувствуваат 
осамени и изолирани. Сметаат дека 
пошироката заедница нема многу разбирање 
за нивната ситуација. Се чувствуваат 
отфрлени и неприфатени, со чувство на срам 
и обележани околу тоа како пријателите 
и поширокото семејство го прифатиле 
нивното ново живеалиште. „Многу луѓе што 
порано ги знаев, сега се прават дека не ме 
познаваат, ме одминуваат“ – раскажува 
еден 61-годишен станар на центарот. „Да, 
бездомник сум и тешко ми паѓа тоа, но 
успевам да се носам со проблемот. Не сакам 
да ме гледаат со сожалување. Не сакам да 
просам, ниту да молам за милостина. Би 
прифатил и тоалети да чистам, само за да 
заработам и да преживеам“ – продолжува 
тој. Некои од нив би сакале да се вклучат во 
здруженија што ги застапуваат правата на 
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самохраните родители. Фактот што и самите 
се самохрани родители или поради својата 
ситуација живеат без децата ги мотивира 
да се вклучат во остварување на поголеми 
права за оваа категорија семејства.

кОРИСНИ уСлугИ, РешеНИјА 
И вИзИјА зА ИДНИНАтА

Иако се благодарни за згрижувањето со 
„покрив над глава“, сепак сметаат дека е 
неопходно да се подобрат условите за живот во 
центарот. Признаваат дека дел од одговорноста 
за одржување на просторот е индивидуална 
и колективна на станарите, сепак потребна е 
поголема вклученост на државните институции 
и овозможување различни пакети социјална 
помош. Уредувањето на собите и тековното 
одржување се на трошок на станарите, ај 
тие не се во состојба да го покријат. Така, 
опаѓањето на квалитетот на условите за живот 
е неминовен резултат. Задоволни се што имаат 
услуги на социјален работник, кој доаѓа еднаш 
неделно.

За корисни ги сметаат бесплатната 
правна помош, персоналната поддршка од 
вработени во центрите за социјална работа или 
прифатилиштето, помошта на некои црковни 
здруженија, граѓанските организации, како и 
донациите од фирми или граѓани. Им требаат 
повеќе информации за пристап до работа, 
како да аплицираат за социјални станови, како 
можат да добијат доквалификација и работно 
остручување, дали и како сегашниот статус ќе 
влијае врз нивното идно пензионирање. 

Во својата визија за иднината сите се 

согласуваат дека би заминале од центарот. 
Би сакале да се вработат, да се вработат и 
нивните деца и да бидат во можност да живеат 
независен живот од институциите, сами или со 
своите семејства. Нивните барања се скромни. 
Сметаат дека изградбата на социјални станови 
со мал надомест може да биде решение за 
бездомништвото или барем за ситуацијата 
во која се наоѓаат сега, а за тие што не се во 
состојба да се грижат за себе, предлагаат 
соодветна институционална грижа. Исто така, 
сметаат дека треба да се подобри заштитата 
на ранливите категории граѓани, и тоа преку 
поголема соработка меѓу институциите и 
граѓанскиот сектор. Нагласуваат дека е 
потребен похуман пристап кон проблемот, 
со повеќе разбирање и наклонетост на 
институциите и на заедницата.

 Лицата со кои е направено интервју 
имаа уреден надворешен изглед и покажаа 
подготвеност за соработка и решителни 
одговори. Само едно лице изгледаше 
запуштено и уморно, но со добра комуникација 
и отворено за соработка. Јазичната 
комуникација се одвиваше без тешкотии. 
Кај некои беше забележлива нервоза кога 
зборуваа за неправдите што им се случувале 
и често го одолжуваа интервјуто затоа што 
им беше потребен разговор. Ги разбираат 
општествените проблеми и размислуваат за 
можни решенија. Сепак, останува впечатокот 
дека се пасивни во решавање на некои 
семејни проблеми од нивното минато или во 
надминувањето на пречките во моментното 
секојдневие.

зАклучОк
Унапредување на условите во институционалното колективно живеење, разгледување 
пакети социјална помош и услуги, кои ќе им бидат дополнително достапни на корисниците 
на институционално колективно живеење наспроти сегашната практика да им се обезбеди 
„покрив над глава“ и да бидат заборавени. Иницијативи за поврзување со локалната средина 
може да го намалат чувството на изолираност и да ја зголемат перцепцијата за безбедност 
во центарот. Програми за психо-социјална помош и индивидуална работа со лицата што 
биле жртва на семејно насилство или се борат со зависности би можеле да го подобрат 
индивидуалното чувство на прифаќање и на самопомош, како и да го подобрат чувството 
на колективна припадност на заедницата. Сепак, асистирање во вработување преку обуки 
за доквалификација или преквалификација или директен пристап до државни и приватни 
компании е примарен чекор во транзицијата на овие лица кон самостојно живеење.  

6.4.2.2 СКРи е но Без дом ниш тво                                          КА ТЕ ГО РИ ЈА 4 

ШтоПо
заМинУваЊето
одШелтер
-центар?
(опе ра тив на ка те го ри ја: ли ца во шел
три за же ни, жи вот на си ту а ци ја: шел
три и при фа ти ли шта за же ни, оп шта 
де фи ни ци ја: же ни, нај че сто жр тви на 
се меј но на силс тво, сме сте ни во шел
терцен три ка де што се пред ви ду ва 
кра тко ро чен пре стој)
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Спо ред офи ци јал ни те по да то ци на Ми ни-
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка, во 
Ма ке до нијa по сто јат че ти ри др жав ни шел-
тер-цен три, ка ко и два криз ни (кои ги сме-
сту ва ат жр тви те од 24 до 48 ча са). Вто ри ве 
се ра ко во де ни од нев ла ди ни ор га ни за ции, 
ло ци ра ни во Скоп је. Во др жав ни те шел тер-
цен три ло ци ра ни во Скоп је, Све ти Ни ко ле, во 
Би то ла и во Ко ча ни, жр тви те мо жат да би дат 
згри же ни три ме се ци со мож ност за про дол-
жу ва ње од уште на ред ни три. 

По исте кот на доз во ле ни от рок за сме сту-
ва ње, до кол ку жр тва та на се меј но на силс тво 
не ма ка де да се вра ти, ни ту, пак, има по сто-
јан из вор на при ход за да мо же са мо стој но 
да жи вее, се упа ту ва во цен та рот за без дом-
ни ци во Чи чи но Се ло.

Шел тер-цен три те рас по ла га ат со шест до 
де сет лег ла во се кој од ре ги о нал ни те цен-
три, Скоп је, Све ти Ни ко ле, Би то ла и Ко ча ни. 

Гра ѓан ски те ор га ни за ции што ра бо тат на 
се меј но на силс тво ре а ги ра ат на на ма лу ва-
ње то на бро јот на за сол ни шта, и тоа од се дум 
во 2009 го ди на, на че ти ри во 2011 го ди на, на 
на ма лу ва ње на ка па ци те ти те на за сол ни ште-
то во Скоп је, ка ко и на фа ктот што во по ло-
шки от ре ги он (Те то во / Го сти вар) не по стои 
др жав но за сол ни ште за жр тви на се меј но на-
силс тво329.  Од На ци о нал на та мре жа про тив 
на силс тво врз же ни те пре ду пре ду ва ат де ка 
две те на ци о нал ни СОС-ли нии обез бе ду ва ат 
по мош са мо на ма ке дон ски ја зик и, спо ред 
нив ни те по да то ци, во функ ци ја е са мо еден 
кри зен цен тар330.

По да то ци те со кои рас по ла га На ци о нал-
ни от со вет за ро до ва рам но прав ност при 
СОЖМ по ка жу ва ат де ка во мо мен тов функ-
ци о ни ра са мо ед но за сол ни ште со око лу 10 

лег ла. Спо ред нив, шел те рот во Би то ла не 
е по се бен об јект, ту ку тоа е, всуш ност, стан 
што се из нај му ва по по тре ба и ка де што нај-
че сто се сме сту ва са мо ед но се мејс тво (мај-
ка со де ца). Шел те рот во Све ти Ни ко ле има 
проб ле ми со про кис ну ва ње и со вла га, па за-
тоа не се ко ри сти че сто. Шел те рот во Ко ча ни 
има проб лем со за гре ва ње – од нос но се грее 
на др ва, па е те шко функ ци о на лен во те кот 
на зим ски те ме се ци. От ту ка про из ле гу ва де-
ка са мо шел те рот во глав ни от град Скоп је е 
функ ци о на лен331.

НЕ СМЕЕ ДА СЕ 
ВрА ТИ ДО МА, 
СЕ ПлА шИ ДА 
ОДИ НА рА бО ТА

- Јас не мо жам да оста нам во шел тер-цен-
та рот бе ско неч но. Имам чув ство де ка сè е 
мла ко, де ка ин сти ту ци и те не ре а ги ра ат со од-
вет но, де ка сè се дви жи прем но гу бав но. Кој 
ќе ми га ран ти ра де ка тој не ма пак да ги пре кр-
шу ва при вре ме ни те мер ки? Ре кол де ка ко га ќе 
ме срет не ќе ме убие - рас ка жу ва рас тре во же-
но Б.Р. - жр тва на се меј но на силс тво, сме сте на 
во еден од шел тер-цен три те во зем ја ва.

Таа е ви со ко о бра зо ва на же на, мај ка, ко ја и 
по раз во дот оста ну ва да жи вее во ист стан со 
сво јот по ра не шен со пруг. 

- По ба ра ње на де ца та, доз во лив да оста не 
да жи вее со нас. Но, згре шив - об јас ну ва Б.Р. 
и до да ва де ка проб ле ми те поч на ле да се ин-

329 Eлиминација на сите форми на дискриминација врз жената. Достапно на: http://zdruzenska.org.mk/wp-content/
uploads/2016/02/izvestaj-vo-senka.pdf

330 Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство - Глас против насилството: Соопштение за 
медиуми по повод 25 ноември – Меѓународен ден за борба против насилство врз жените. Достапно на:   http://www.
glasprotivnasilstvo.org.mk/25-11-2015-soopshtenie-za-mediumi-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-za-borba-protiv-
nasilstvo-vrz-zhenite/[2.3.2016]

331 Мост: Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Куманово. Достапно на: http://www.
most.org.mk/images/MOST/Izvestaj_Kumanovo.pdf [2.3.2016]

тен зи ви ра ат во пос лед ни ве не кол ку го ди ни и 
де ка ка ра ни ци те тра е ле до из не мо шту ва ње.

- По пос лед но то мал тре ти ра ње од не го ва 
стра на, мо рав да го на пу штам до мот - об јас-
ну ва Б.Р.

Таа е вра бо те на же на, но, ка ко што об јас-
ну ва, ко га би ла под каз на, не сме е ла да оди 
ни на ра бо та. 

Ве ли де ка го при ја ву ва ла во по ли ци ја сво-
јот по ра не шен со пруг по се кој по го лем ин ци-
дент. 

- Ко га ќе го вик нат в по ли ци ја, го пре ду пре-
ду ва ат. Еден ме сец или два мо же да се сми ри, 
но по тоа сè про дол жу ва по ста ро – рас пра-
вии, те па ње. Во по ли ци ја ако не маш мо дрин-
ки, не те гле да ат ка ко слу чај за кој тре ба да 
вло жат на пор, за нив тоа не е ни што страш но. 
Су дот му изре че при вре ме ни мер ки – да не ме 
мал тре ти ра и да оди на со ве ту ва ње. Но тој 
пак ме те па ше. Од Цен та рот за со ци јал на ра-
бо та до се га не ми пре до чи ле де ка мо жам да 
по ба рам по мош од шел тер-цен тар, а одам на 
сум го при ја ви ла слу ча јот и та му. Ду ри се га 
доз нав де ка мо жам да би дам згри же на - рас-
ка жу ва Б.Р. и наг ла су ва де ка се пла ши за сво-
ја та без бед ност и де ка не мо же да се вра ти 
до ма, не се чув ству ва без бед но ни на ра бо та 
да оди, а не мо же да се вра ти ни кај ро ди те ли-
те за што сме та де ка та ка ќе вли јае на нив на та 
без бед ност. 

- Не ма да ме оста ви на мир. Не знам да ли 
по стои ме ха ни зам што мо же да вли јае на не-
го. МВР и ЦСР се по пуст ли ви. Не ма ме пре вен-
ти ва. Што тре ба - да ме убие за да дој дат да 
кон ста ти ра ат де ка уте пал же на? Има ме пре-
вен ци ја ну ла. Нај стро га та мер ка што до се га 
ја пре зе ла по ли ци ја та е два ча са при твор за 
чо ве кот што кон ти ну и ра но ме мал тре ти ра и 
пси хич ки и фи зич ки. Но ќта ко га ме од не соа 
во шел тер-цен та рот, по ли ци ја та го при ве-
ла и го за др жа ле во при твор два ча са. Ве ќе 
след ни от ден вр тел око лу до мот на мо и те ро-
ди те ли. Што ми пре о ста ну ва? Да за ми нам во 
странс тво? Јас имам са мо ма ке дон ски па сош, 
ду ри и да за ми нам, та му мо жам да би дам са мо 
ту рист - рас тре во же но збо ру ва Б.Р. и до да ва 
де ка ја пла ши тоа што нај ри го роз на та мер ка 
што МВР ја пре зе ла за неј зи ни от слу чај е два 
ча са при твор за на сил ни кот. 

АНА лИ зА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те 
со ли ца та што се жр тви на се меј но на силс-
тво и се сме сте ни во шел тер-цен три или ги 
ко ри стат ус лу ги те на пр ви от се ме ен цен тар 
во Скоп је. Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са-
мо е ва лу а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ли ца та 
и е кон стру и ран за це ли те на истра жу ва ње-
то. Ин терв ју а та се на пра ве ни во пер и о дот 
октом ври 2015 го ди на до ја ну а ри 2016 го ди-
на. 

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
по ра ди кои го на пу шти ле до мот и ка ко тоа 
вли јае врз по тен ци ја лот да би дат без дом ни-
ци и се кун дар ни те ефе кти од но ва та си ту а-
ци ја врз нив но то фи зич ко и мен тал но здрав-
је, со ци јал ни те ре ла ции со се мејс тва та, 
при ја те ли те и со дру ги те ли ца во цен та рот, 
трет ма нот од стра на на за ед ни ца та и ин сти-
ту ци и те, ка ко и ви зи ја та за ид ни на та и ли чен 
став за тоа ка ко да им се по мог не на ли ца та 
што се жр тви на се меј но на силс тво и го на-
пу шти ле до мот за да не ста нат без дом ни ци.

ОпИС НА пРИ ме РО кОт
Во ка те го ри ја та ли ца што се жр тви на се-

меј но на силс тво, кои се сме сте ни во шел-
тер-цен три или ко ри стат пси хо -со ци јал на 
под др шка, на пра ве ни се ин терв јуа со че ти ри 
же ни. Најм ла да та ис пи та нич ка е на во зраст 
од 39 го ди ни, до де ка нај ста ра та има 53 го-
ди ни. Ед но ли це е во ра ни те че ти ри е сет ти 
го ди ни и пос лед на та во ра ни те пе де сет ти го-
ди ни. Спо ред ет нич ка та при пад ност, си те се 
Ма ке дон ки и има ат из вод и др жав јанс тво на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ин терв ју а та се во де-
ни во шел тер-цен тар за жр тви на се меј но на-
силс тво во Скоп је и во пр ви от се ме ен цен тар 
во Скоп је. Две же ни се раз ве де ни, ед на е во 
брак и ед на жи ве е ла во вон брач на за ед ни ца, 
ко ја ја пре ки на ла. Ед на раз ве де на же на има 
две де ца и иа ко ве ќе де вет го ди ни е раз ве-
де на, про дол жи ла да жи вее со по ра неш ни от 
со пруг и со де ца та во за ед нич ко жи ве а ли-
ште. Си те же ни има ат де ца и ед на го за гу-
би ла ста ра телс тво над нив. Ед на же на има 
не до вр ше но ос нов но обра зо ва ние, ед на има 
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за вр ше но ос нов но учи ли ште, ед на има за на-
ет чи ско учи ли ште и ед на е со ви со ко обра зо-
ва ние. Ед на же на че ка до ку мен ти за сме сту-
ва ње во при фат ни от цен тар за без дом ни ци 
во Чи чи но Се ло во Скоп је. Са мо ед но ли це не 
е здрав стве но оси гу ре но и во те кот на пос-
лед на та го ди на не ма ло ме ди цин ски прег лед. 
Дру ги те ре дов но по се ту ва ат до ктор и се без 
зна чај ни здрав стве ни проб ле ми. Са мо ед но 
ли це на ве ду ва де ка по вре ме но има сил ни 
гла во бол ки и не со ни ца. 

пРИ чИ НИ зА НА пуш тА ње НА ДО мОт 
Ед на од же ни те прв пат е во шел тер-цен-

тар и во мо мен тот на во де ње то на раз го во-
рот, та му го по ми ну ва ше пет ти от ден. Дру ги 
две ли ца пред еден, од нос но два ме се ца го 
на пу шти ле до мот на на сил ни от парт нер и за 
прв пат се сме сте ни во шел тер-цен тар до де-
ка са мо ед на же на тоа го сто ри ла пред ед на 
го ди на и прет ход но би ла згри же на во ма на-
стир. Единс тве на та при чи на по ра ди ко ја го 
на пу шти ле до мот е на силс тво то од стра на 
на со пру гот / парт не рот. Ед но ли це и по крај 
раз во дот, по ра ди де те то про дол жи ло да 
жи вее со сво јот по ра не шен со пруг, но на-
силс тво то во до мот са мо се ин тен зи ви ра ло. 
И по крај ре дов ни те при ја ви во ин сти ту ци-
и те што се над леж ни за се меј но на силс тво, 
таа про дол жи ла да би де жр тва на по сто ја ни 
„рас пра вии, те па ње“ и би ла при ну де на да 
за ми не. Ед на же на го на пу шти ла сво јот по-
ра не шен со пруг, кој бил за вис ник и прет ста-
ву вал опас ност за неа. 

Са мо две же ни се вра бо те ни и ед на е ко-
рис ник на па рич на со ци јал на по мош. Ед на та 
вра бо те на има при ва тен биз нис, кој во пер-
и о дот на неј зи но то сме сту ва ње во шел тер-
цен тар не ра бо ти, па та ка е во ри зик од гу бе-
ње на фи нан си ска та не за вис ност. „Отка ко 
сум во шел те рот, не одам на ра бо та. Не 
сме ам“ – наг ла су ва шти те нич ка. Дру га та вра-
бо те на ра бо ти хо но рар но без со ци јал но, 
здрав стве но и пен зи ско оси гу ру ва ње и, исто 
та ка, е во ри зик од гу бе ње на ра бо та та по-
ра ди мо мент ни от ста тус. Две те до би ва ат за-
ка ни од по ра неш ни те парт не ри и се пла шат 
за без бед но ста на ра бот но то ме сто, кое му 
е поз на то на парт не рот. „Ми се за ка ну ва ше 

де ка ќе ме убие ако се вра тат да жи ве ам во 
не го ви от град“ – на ве ду ва шти те нич ка.

Три же ни се во бли зок кон такт со сво и-
те се мејс тва, а ед на же на, ко ја не на иш ла 
на одо бру ва ње од сво е то се мејс тво за вон-
брач ни от жи вот со по ра неш ни от парт нер, 
не кон та кти ра со нив. Ед но ли це кон та кти ра 
со др жав ни те ин сти ту ции и оче ку ва да би де 
сме сте но во при фат ни от цен тар за без дом-
ни ци во Чи чи но Се ло. Две же ни од стра на на 
по ра неш ни те парт не ри до би ва ле и за ка ни 
по жи во тот на бли ски те. Им бил за бра ну ван 
кон та ктот со се мејс тво то, до би ва ле каз ни и 
за бра ни да одат и на ра бо та. 

пРОб ле мИ, пОт Ре бИ И 
ИН СтИ ту цИ О НАл НА Не кО Хе РеНт НОСт

Раз во дот и се меј но то на силс тво це лос но 
ги на ру ши ле се меј ни те од но си и од но си те со 
по ши ро ка та фа ми ли ја и со де ца та. По ра ди 
мо мент на та си ту а ци ја, жр тви те се во ри зик 
од гу бе ње на ра бо та та или ка ко ко рис ни ци 
на па рич на со ци јал на по мош не се во мож-
ност це лос но да се оса мо сто јат и по бр зо да 
го „сре дат“ сво јот жи вот. Де ца та се до пол ни-
тел но отеж ну ва ње во си ту а ци ја та. Жр тви те 
чув ству ва ат ви на што ги на пу шти ле или што 
не се во мож ност по до бро да се гри жат за 
нив. Ед на же на го за гу би ла ста ра телс тво то 
над де ца та, до де ка дру га не ма под др шка 
од нив, кои сме та ат де ка са мо ако „по до бро 
слу ша ла“ сѐ ќе би ло во ред. „Ед но то де те ме 
осу ду ва за што сум за ми на ла и ми ве ли де ка 
ако ден та ко га се слу чил ин ци ден тот сум се 
вра те ла до ма, сѐ ќе би ло во ред. Дру го то ме 
под др жу ва, ама скриш но“ – рас ка жу ва ед на 
шти те нич ка. 

Не си гур но ста до ми ни ра ка ко чув ство во 
мо мент на та си ту а ци ја. „Јас не мо жам да 
оста нам во шел тер-цен та рот бе ско неч но. 
Имам чув ство де ка сѐ е мла ко, де ка ин сти-
ту ци и те не ре а ги ра ат со од вет но, де ка сѐ се 
дви жи прем но гу бав но. Кој ќе ми га ран ти ра 
де ка тој не ма пак да ги пре кр ши при вре ме ни-
те мер ки?“ – за гри же но рас ка жу ва ед на од 
шти те нич ки те.

Нив ни те по ра неш ни парт не ри по ве ќе па-
ти би ле при ја ву ва ни за се меј но на силс тво 

во МВР и во ме ѓу оп штин ски те цен три за 
со ци јал на ра бо та, но сме та ат де ка овие ин-
сти ту ции се по пуст ли ви и не ма ат чув ство за 
сте пе нот на на силс тво што го тр пат. „Во по-
ли ци ја ако не маш мо дрин ки, не те гле да ат 
ка ко слу чај за кој тре ба да вло жат на пор“ 
– наг ла су ва ед на шти те нич ка. Опо ме ни те до-
би е ни од стра на на по ли ци ски те служ би, за-
др жу ва ње то во по ли ци ска ста ни ца од не кол-
ку ча са, при вре ме ни те мер ки и со ве ту ва ње то 
не ре зул ти ра ле со дол го трај на про ме на во 
од не су ва ње то на парт не рот. Ра бо ти те се по-
до бру ва ле на кра тко и по доц на про дол жу ва-
ле „по ста ро“ – ка ко што рас ка жу ва ат шти те-
нич ки те. 

Не ма ње то сопс твен дом и здрав стве но 
оси гу ру ва ње, не вра бо те но ста и не си гур ни-
те ме сеч ни фи нан сии, ка ко и не мож но ста 
да ги гле да ат сво и те де ца се нај го ле ми те 
проб ле ми на же ни те што се жр тви на се меј-
но на силс тво. Не мож но ста да се гри жат и да 
ги одг ле ду ва ат сво и те де ца, осу ду ва ње то од 
се мејс тво то и од по ши ро ка та сре ди на, ка ко 
и не ма ње то чув ство кај ин сти ту ци и те де ка не 
на пра ви ле „до вол но“ за да се за чу ва се мејс-
тво то се обе ле жа ност со ко ја до пол ни тел но 
се бо рат. Да ги гле да ат и да се гри жат за де-
ца та, да одр жу ва ат ста бил но вра бо ту ва ње 
и оси гу ру ва ње, дом и лич на без бед ност се 
нив ни те ди рект ни по тре би. Нив ни от жи вот 
во шел тер-цен та рот е на кр стос ни ца. „Не мо-
жам да се вра там до ма, а не мо жам ни ту на 
ра бо та да одам. Не мо жам да се вра там ни 
кај ро ди те ли те, не би са ка ла и ова се мејс тво 
да стра да за што ако сум та му, тој и та му 
ќе до а ѓа. За ме не нај до бро ќе би де да не би дам 
ни ва му, ни та му. Тоа тре ба да би де не кое 
тре то ме сто“ – об јас ну ва ед на шти те нич ка.

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју се бе-
си се гле да ат ка ко ли ца без дом, со таа раз-
ли ка што за нив без дом ни ци се тие што не ма-
ат ка де да одат, за раз ли ка од нив, кои мо же 
да ко ри стат ин сти ту ци о нал ни ус лу ги или по-
мош од род ни ни и од при ја те ли. Тие сме та ат 
де ка око ли на та е па сив на или рам но душ на 
за нив на та си ту а ци ја. „Лу ѓе то од око ли на та 
не са ка ат да се ме ша ат. Ми ве лат са мо да се 
по тру дам да истра ам“ – на ве ду ва ед на шти-
те нич ка. Тие што се оби де ле да му се спро-

тив ста ват на на сил ни от парт нер, исто та ка 
до би ле за ка ни. Же ни те што се жр тви на на-
силс тво, исто та ка, сме та ат де ка се пред мет 
на осу да од нив на та око ли на: ро ди те ли, де-
ца, род ни ни. За тоа не кои се чув ству ва ат изо-
ли ра но, за тво ре ни во сво јот проб лем или се 
исе ли ле од сво е то прет ход но ме сто на жи ве-
е ње. „По ве ќе то со се ди и дру го то се мејс тво 
не ме под др жу ва ат и по ра ди тоа се трг нав 
от та му“ – наг ла су ва шти те нич ка.

кО РИС НИ уС лу гИ, Ре ше НИ јА 
И вИ зИ јА зА ИД НИ НА тА

Жр тви те на се меј но на силс тво се во кон-
такт со др жав ни те ин сти ту ции и со гра ѓан ски 
ор га ни за ции што им да ва ат со ве ти и под др-
шка. Се пак, не ја има ле си те од нив вед наш 
„ви стин ска та“ ин фор ма ци ја ка де тре ба да 
се обра тат во слу чај на се меј но на силс тво. 
Заг ла ве ни низ ла ви рин ти те на ин сти ту ци и те, 
че сто ми ну ва ле и го ди ни до де ка да доз на ат 
кои ин сти ту ции и со ци јал ни ус лу ги им се до-
стап ни. „Од Цен та рот за со ци јал на ра бо та 
до се га не ми ка жа ле де ка мо жам да по ба рам 
по мош од шел тер-цен тар, а одам на сум го 
при ја ви ла слу ча јот и та му. Ду ри се га доз нав 
де ка мо жам да би дам згри же на“ – лу то рас ка-
жу ва ед на шти те нич ка.

Нив ни те се мејс тва зна ат де ка се сме-
сте ни во шел тер-цен три, но фа ктот што не 
зна ат ка де се ло ци ра ни им да ва чув ство на 
без бед ност. Се пак, свес ни се де ка ова не е 
трај но ре ше ние и се сом не ва ат во ефе ктив-
но ста и во со од вет но ста на ин сти ту ци о нал-
ни те мер ки во ве де ни про тив на сил ни ци те. 
Осо бе но што до би ва ле за ка ни по нив ни от 
жи вот. „Не ма ме пре вен ти ва“ – зак лу чу ва ат 
шти те нич ки те.

За ко рис ни ги сме та ат пси хо те ра пи ја та за 
жр тви, пси хо те ра пи ја та за ро ди те ли и за ма-
ло лет ни де ца, со ве ти те за ви ду ва ње и ста ра-
телс тво и прав на та по мош, кои им се ну дат во 
шел те ри те. Им тре ба ат по ве ќе ин фор ма ции 
за ви дот на со ци јал ни ус лу ги што им се до-
стап ни, при стап до ра бо та и ка ко да ап ли ци-
ра ат за со ци јал ни ста но ви. 

Во сво ја та ви зи ја за ид ни на та си те са ка ат 
да има ат свој без бе ден дом, вра бо ту ва ње со 
ста бил ни и по ви со ки при ма ња за да мо же да 
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зАк лу чОк 
По до бру ва ње на ин фор ми ра но ста на оп шта та по пу ла ци ја за ус лу ги те и за на чи ни те на ин-
сти ту ци о нал на по мош (вклу чи тел но и прав на по мош) во си ту а ции на се меј но на силс тво се 
не оп ход ни за пр вич но то охра бру ва ње на жр тви те да го на пу штат на сил ни кот. По треб ни се 
фор мал на ре ак ци ја и не ре зер ви ра ност (ит ност) на ин сти ту ци и те, пред сè, по ли ци ја та и др-
жав ни те ор га ни од об ла ста на со ци јал на та за шти та во слу ча и те на се меј но на силс тво. Се-
меј но то на силс тво не е и не тре ба да би де при ва тен проб лем на се мејс тво то, парт не ри те во 
за ед ни ца та. По треб ни се по е фе ктив ни ин сти ту ци о нал ни ре ше ни ја за пре вен ци ја и за на вре-
ме но и бр зо ре а ги ра ње во кри за, осо бе но во пр ви те де но ви од на пу шта ње на до мот. По треб-
ни се по е фе ктив ни од го во ри за ре со ци ја ли за ци ја на на сил ни кот, ка ко и про гра ми што ќе ја 
вра тат са мо до вер ба та и чув ство то на без бед ност кај жр тви те. Про гра ми за пси хо-со ци јал на 
по мош и ин ди ви ду ал на ра бо та со ли ца та што би ле жр тва на се меј но на силс тво би им по мог-
на ле во со о чу ва ње со чув ство то на ви на де ка ги на пу шта ат сво и те де ца или де ка не сто ри ле 
(„истр пе ле“) до вол но за да се за чу ва се мејс тво то. Ра бот но то ме сто на жр тви те е че сто под 
за ка на по ра ди нив на та си ту а ци ја на дол го трај но до жи ву ва ње на силс тво, по ра ди ре ло ка ци ја-
та при сме сту ва ње во шел тер-цен тар или по ра ди опас но ста од од маз да на на сил ни кот. За тоа 
е не оп ход но ин сти ту ци и те да се по гри жат за за шти та на ра бот но то ме сто на жр тви те. Од 
дру га стра на, на не вра бо те ни те, не оп ход на им е аси стен ци ја во вра бо ту ва ње за да би дат во 
мож ност за не за вис но жи ве е ње. Ин сти ту ци и те би тре ба ло да спро ве ду ва ат и мо ни то ринг на 
на чи нот ка ко жр тви те се со о чу ва ат со пре диз ви ци те во но во на ста на та си ту а ци ја (ра бот на и 
со ци јал на ин те гра ци ја) и, до кол ку е не оп ход но, да овоз мо жат и по дол го трај но ин сти ту ци о-
нал но под др жа но до му ва ње или друг вид со ци јал на под др шка. 

го пре зе мат ста ра телс тво то врз де ца та или 
по до бро да се гри жат за нив. Во при ста пот 
кон ре ша ва ње на проб ле ми те на жр тви те на 
се меј но на силс тво сме та ат де ка е не оп ход-
но да им се обез бе ди ра бо та за да мо жат да 
раз мис лу ва ат за нов дом, да им се га ран ти ра 
лич на та без бед ност, по чи ту ва ње на суд ски те 
од лу ки и изре ку ва ње по е фе ктив ни мер ки за 
на сил ни ци те. „Са ма не сум моќ на“ – на ве ду ва 
шти те нич ка. „Се се ќа вам де ка ка ко де те има-
ше ре он ски по ли цај ци што зна е ја приб лиж но 

ка де мо жат да на ста нат проб ле ми и та му 
беа по на со че ни. Та ка би се чув ству ва ла по-
без бед но“ – ука жа ед на шти те нич ка.  

 Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју по ка-
жаа под го тве ност за со ра бо тка, се оби ду ва-
ат да ја при ка жат су шти на та на проб ле ми те 
и да да дат свои на со ки за нив но раз ре шу ва-
ње. На мо мен ти раз го во рот бе ше во ден под 
сил ни емо ции и воз бу де ност, но по ка жу ваа 
свес ност за сво ја та си ту а ци ја.  

6.4.2.3 СКРиено Бездомништво                                         КАТЕГОРИЈА 5

статУсна
беГалеци
стравод
иднината
(опе ра тив на ка те го ри ја: ли ца 
во сме сту ва ње на ме не то за 
бе гал ци; жи вот на си ту а ци ја: 
при фат ни цен три / при вре ме но 
сме сту ва ње; оп шта де фи ни ци
ја: бе гал ци во при фа ти ли шта 
или во цен три за при вре ме но 
сме сту ва ње по ра ди нив ни от 
ста тус на бе гал ци)
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За ко нот за азил и за при вре ме на за шти та 
(ЗАПЗ) (146/2009 и 166/12) ги уре ду ва пра ва-
та и об вр ски те на ба ра те ли те на азил, ли ца та 
под суп си ди јар на за шти та и ли ца та со приз-
на ен ста тус на бе га лец. Во за вис ност од ста-
ту сот со кој ќе се здо би јат, ли ца та под суп си-
ди јар на за шти та и ли ца та со приз на ен ста тус 
на бе га лец има ат пра во на па рич на по мош, 
ко ја ја ос тва ру ва ат пре ку над леж ни те цен-
три за со ци јал на ра бо та, за пер и од од две го-
ди ни (член 53 од ЗАПЗ) за ли ца та со приз на-
ен ста тус на бе га лец, од нос но за пер и од од 
ед на го ди на (член 60 од ЗАПЗ) за ли ца та под 
суп си ди јар на за шти та. По исте кот на тој пер-
и од, приз на е ни те бе гал ци  се изед на че ни со 
др жав ја ни те на Ма ке до ни ја во од нос на си те 
пра ва  од со ци јал на та за шти та. Спо ред чле-
нот 53 од ЗАПЗ, ос нов на па рич на по мош на 
но си те лот на пра во то и до да ток за дру ги те 
чле но ви на се мејс тво то се утвр ду ва спо ред 
про сеч на та ме сеч на не то-пла та по ра бот-
ник во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ос тва ре на во 
пос лед ни те  три ме се ци. Спо ред чле нот 52 
од ЗАПЗ, на приз на е ни от бе га лец и на ли ца 
под суп си ди јар на за шти та им се обез бе ду ва 
сме сту ва ње со учес тво на ло кал на та са мо у-
пра ва пре ку до де лу ва ње стан на ко ри сте ње 
или со па рич на по мош по треб на за обез бе-
ду ва ње про сто рии за сме сту ва ње, нај дол го 
две го ди ни од до ста ву ва ње на ре ше ни е то за 
приз на ва ње ста тус бе га лец. Од го вор но сти те 
на ло кал на та са мо у пра ва во спро ве ду ва ње-
то на одред би те од ЗАПЗ ка ко и де цен тра-
ли зи ра ни те над леж но сти не мо жат да се 
ре а ли зи ра ат во пра кти ка. За да не се спре чи 
ос тва ру ва ње то на пра во то на сме сту ва ње, 
МТСП изра бо ти „За дол жи тел ни ин струк ции 
за опре де лу ва ње на пра во то на па рич на по-
мош по треб на за обез бе ду ва ње про сто рии 
за до му ва ње“. Од го вор но ста за сме сту ва ње-
то на приз на е ни те бе гал ци е кај еди ни ци те 
на ло кал на са мо у пра ва и Вла да та.

За да се из бег не со стој ба на не ма ње др-
жав јанс тво, за ко нот овоз мо жу ва ли ца та со 
приз на ен ста тус на бе га лец да здо би јат др-
жав јанс тво на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по пат 
на при ро ду ва ње (на ту ра ли за ци ја). И тоа, до-
кол ку од приз на ва ње то на ста ту сот бе га лец 
до под не су ва ње то на ба ра ње то за при ем во 

др жав јанс тво, ли це то за кон ски и по сто ја но 
нај мал ку шест го ди ни жи вее на те ри то ри ја 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, не е каз ну ва но со 
каз на за твор во тра е ње од нај мал ку ед на го-
ди на, до кол ку има по ве ќе од 18 го ди ни, има 
стан и средс тва, го вла дее ма ке дон ски от ја-
зик, не ма за бра на за пре стој, не прет ста ву-
ва за ка на за без бед но ста и за од бра на та и 
пот пи ше зак ле тва за ло јал ност. Ма ло лет ни 
де ца, чи и што ро ди те ли (еден или двај ца та) 
се здо би ле со др жав јанс тво на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја по нив но то ра ѓа ње, по пат на 
при ро ду ва ње мо жат да го ос тва рат пра во то 
на др жав јанс тво на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Чле нот 54 од ЗАПЗ ги утвр ду ва „ос нов ни те 
здрав стве ни ус лу ги“ до стап ни за овие ли ца, 
во сог лас ност со про пи си те на здрав стве ни-
от си стем  и обез бе ду ва ед на квост со др жав-
ја ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Спо ред За ко нот за ос нов но обра зо ва ние, 
де ца та што не ма ат др жав јанс тво мо жат да се 
здо би јат со ос нов но обра зо ва ние под исти-
те ус ло ви ка ко и де ца та што се др жав ја ни на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Кур се ви на мај чин 
ја зик се ор га ни зи ра ат во со ра бо тка со МОН.  
Спо ред  За ко нот за сред но обра зо ва ние, 
има ат мож ност за бесп лат но и за дол жи тел-
но сред но обра зо ва ние, ка ко и де ца та што се 
др жав ја ни на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Пра ша ње то на изу чу ва ње на ма ке дон ски-
от ја зик  тре ба да е ре гу ли ра но со за кон, ка-
ко со ста вен дел од одре де ни за дол жи тел ни 
про гра ми за ин те гра ци ја. МОН има об вр ска 
да раз вие про гра ми и кур се ви за ја зич но 
обра зо ва ние на де ца и на во зрас ни ка де што 
учес ни ци те ќе се здо би јат со фор мал ни уве-
ре ни ја. 

Ли ца та со приз на ен ста тус на бе га лец, во 
сог лас ност со За ко нот за вра бо ту ва ње и за 
ра бо та на стран ци мо же да ап ли ци ра ат за 
лич на ра бот на доз во ла во тра е ње од ед на 
го ди на, со мож ност за про дол жу ва ње, и им 
се овоз мо жу ва учес тво на па за рот на труд, 
освен на тие ра бот ни ме ста за кои е по треб-
но ма ке дон ско др жав јанс тво. Из да ва ње то на 
оваа доз во ла е ос ло бо де но од та кса.

За ко нот за за шти та на де ца та, чле нот 17 
пред ви ду ва дет ски до да ток за стран ци под 
по себ ни ус ло ви. 

ПЕТ гО ДИ НИ 
ВО СО цИ јА лЕН 
СТАН. А ПО ТОА?

Б.М. е ро ден во Ср би ја пред 42 го ди ни. Во 
Ма ке до ни ја е око лу 17 го ди ни, но не ма ма-
ке дон ско др жав јанс тво. Ба ра ње под нел ду ри 
во 2013 го ди на, но до бил из ве сту ва ње де ка 
му не до сти га ат до ку мен ти што тре ба да ги 
до бие во Ко со во.

Има пет де ца од не вен ча на та со пру га, а 
не о дам на се оже нил и син му и се га во до-
де ле ни те две со би во стан бе на еди ни ца за 
бе гал ци во Виз бе го во жи ве ат осум лу ѓе со 
до го вор на ко ри сте ње од пет го ди ни.

Од нив, са мо еден има ра бо тен ан гаж ман 
(нај ста ри от син). Ве ли де ка не пла ќа ат сме-
тки за што не ма ат средс тва да го по кри јат тој 
тро шок, а осо бе но се жа лат на ви со ка та сме-
тка за стру ја, ко ја во зим ски те ме се ци ве ли 
де ка им до стиг ну ва и до 6.000 де на ри. 

- До де ка бев ме во Шу тка ра бо тев ме, се 
жи ве е ше не ка ко. А, отка ко дој дов ме ов де – 
ни кој не нè поз на ва. Дој дов ме во овие ни ви 
ов де и кој ќе те вик не да ра бо тиш ов де? Во 
Шу тка имав ме из бор, сло бо да. Ако не ни се 
до па ѓа на ед но ме сто, одев ме на дру го ме-
сто под ки ри ја. Отка ко се все лив ме во овие 
ста но ви, сè по ло шо и по ло шо... мно гу се тес-
ни... Во Шу тка бев ме 11 го ди ни во ед на ку ќа. 
Има ше три со би и плус ход ник и те ра са - рас-
ка жу ва Б.М.

Во Ма ке до ни ја, тој и со пру га та дош ле 
со две де ца, отка ко би ле исте ра ни од ку-
ќа та во ко ја жи ве е ле во Ко со во ка де што 
Б.М. имал и ра бо та во фир ма на свој род-
ни на, а ов де им се ро ди ле уште три де ца. 
- 500 ду ши бев ме, дој доа авто бу си и нè од-
не соа до гра ни ца ка де што оста нав ме де вет 
де на. Дој доа УНХЦР и раз ни дру ги ор га ни-
за ции и пот пи шав ме да вле зе ме во Ма ке до-
ни ја. Нè од ве доа во Стен ко вец во ша то ри 
ка де што оста нав ме два-три ме се ци, по тоа 
нè пре не соа во Стру га, во об је ктот „Мај ски 
цвет“, а по тоа ни из гра ди ја камп во Шу тка. 

По из вес но вре ме ни ја пре ки наа хра на та и 
до ктор ски те ус лу ги, по што ни ре коа и де-
ка мо ра да го на пу шти ме кам пот. От то гаш 
се сме стив ме во при ват но сме сту ва ње во 
Шу тка. Пу штаа па ри од УНХЦР и пла ќав-
ме стру ја, во да, ки ри ја - рас ка жу ва Б.М. 
Ва ка жи ве е ле до пред ед на го ди на при што 
до би ва ле по 12.000 де на ри со што ги по кри-
ва ле тро шо ци те за ки ри ја и за сме тки, а им 
оста ну ва ле и средс тва за хра на. 

- Отка ко нè сме сти ја во Виз бе го во, до би ва-
ме 6.000 де на ри по мал ку за тоа што ов де не 
пла ќа ме ки ри ја. И плус 2.500 беа за стру ја. И 
тие пре ки наа. А ов де нè те ра ат да ја пла ќа ме 
стру ја та. Не знам, еве има чо век го ре, на вто-
ри кат, му дош ла по ка на на де сет ти да оди 
на суд. ЕВН го ту жи - об јас ну ва Б.М. и до да ва 
де ка ус ло ви те во кои жи ве ат се ло ши и де ка 
жи те ли те на об је ктот се комп лет но изо ли ра-
ни што до пол ни тел но им го отеж ну ва на чи-
нот на жи вот. По ра ди да ле чи на та, ве лат де ка 
ве ќе ни де ца та не мо жат да одат в учи ли ште.

Тој об јас ну ва де ка во Ма ке до ни ја за вр шил 
курс за за ва ру вач, но де ка фир ма та ка де што 
по тоа ра бо тел се за тво ри ла.

Ве ли де ка не ма да го на пу шти жи ве а ли-
ште то што му е до де ле но од МТСП во Виз бе-
го во за што та ка ќе го за гу би пра во то на со-
ци јал на по мош, но де ка проб лем му за да ва ат 
сме тки те и бро јот на чле но ви те на се мејс тво-
то сту тка но во две со би. 

Не ми е јас но ка ко Ми ни стерс тво за труд 
и за со ци јал на по ли ти ка ни ту ед наш не на-
пра ви кон тро ла кој жи вее, ка ко жи вее ов де 
... - ве ли Б.М.

Сил на жел ба му е де ца та да си за ми нат од 
Ма ке до ни ја, не ка де во Евро па, а тој оче ку-
ва да до бие ма ке дон ско др жав јанс тво и да 
оста не ов де. Се пак, ве ли де ка се пла ши за 
сво ја та ид ни на би деј ќи до го во рот за ко ри-
сте ње на ста нот, кој го пот пи шал со Ми ни-
стерс тво то за труд и за со ци јал на по ли ти ка 
е на пет го ди ни. 

АНАлИзА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
ли ца та со приз на ен ста тус на бе гал ци во 
Ма ке до ни ја, кои се сме сте ни во со ци јал ни 
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ста но ви со пе тго ди шен до го вор на ко ри-
сте ње. Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са мо-
е ва лу а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ли ца та и е 
кон стру и ран за це ли те на истра жу ва ње то. 
Ин терв ју а та се на пра ве ни во ја ну а ри 2016 
го ди на. 

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
што до ве ле до на пу шта ње на до мот и се кун-
дар ни те ефе кти од бе гал ски от ста тус врз 
нив но то фи зич ко и мен тал но здрав је, за до-
волс тво то од ус ло ви те на жи вот во зем ја та, 
со ци јал ни те ста но ви, ре ла ци и те со се мејс-
тва та и со при ја те ли те, трет ма нот од стра на 
на за ед ни ца та и на ин сти ту ци и те, ка ко и ви-
зи ја та за ид ни на та и ли чен став за тоа ка ко 
да се над ми не проб ле мот со нив но то по тен-
ци јал но без дом ниш тво во ид ни на.

ОпИС НА пРИмеРОкОт
Во ка те го ри ја та ли ца со приз на ен ста тус 

на бе гал ци на пра ве ни се ин терв јуа со три 
же ни и со двај ца ма жи. Најм ла да бе ше ис-
пи та нич ка на во зраст од 32 го ди ни, до де ка 
нај ста ри от ис пи та ник има 59 го ди ни. Дру ги-
те три ли ца се во ра ни те че ти ри е сет ти го ди-
ни. Спо ред ет нич ка та при пад ност, си те ли ца 
се од ром ска ет нич ка при пад ност, иа ко ед но 
ли це на ве ду ва де ка би ло Ал бан ка, но отка ко 
е со со пру гот се во ди ка ко Ром ка. Си те ли ца 
има ат до ку мен ти из да де ни од СР Ју гос ла ви-
ја, но со ре ги стри ра но жи ве а ли ште во Ко со-
во. Во Ма ке до ни ја дош ле по вој на та во Ко-
со во во 1999 го ди на. Си те има ат ап ли ци ра но 
за до би ва ње др жав јанс тво на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Не кои од нив 18 го ди ни жи ве ат 
во зем ја ва и дел од нив ду ри во 2013 го ди-
на ап ли ци ра ле за ма ке дон ско др жав јанс тво. 
За ед но со нив ни те де ца има ат ста тус на бе-
гал ци. При со ста ву ва ње на до ку мен та ци ја та 
се со о чу ва ле со не мож ност да до ста ват из-
вод од ма тич на кни га на ро де ни и ни кој сè 
уште не ма од го вор на нив на та ап ли ка ци ја. 
Три ли ца се во брак и со де ца, ед но ли це е 
во парт нер ска за ед ни ца со пет де ца, а ед-
но ли це е раз де ле но од со пру гот. Три ли ца 
има ат че ти ри де ца, ед но ли це има пет де ца, 
тре то има де вет де ца, но са мо че ти ри жи ве ат 
со нив се га. Ре чи си си те де ца се ма ло лет ни, 

ро де ни во Ма ке до ни ја и има ат из вод од ма-
тич на кни га на ро де ни, но не и др жав јанс тво. 
Ед но се мејс тво жи вее за ед но и со снаа, од-
нос но до мот го де лат осум ли ца. Две ли ца 
не ма ат за вр ше но ни ка кво обра зо ва ние, две 
има ат за вр ше но ос нов но учи ли ште и ед но 
има сред но обра зо ва ние. Ли ца та со кои е на-
пра ве но ин терв ју по тек ну ва ат од по ве ќе гра-
до ви во де неш но Ко со во и во 1999 го ди на, 
за вре ме на вој на та, за ед но со ро ди те ли те 
и со се мејс тво то дош ле во Ма ке до ни ја. Нај-
че сто жи ве е ле под ки ри ја во Шу то Ори за ри 
пред да се пре се лат во со ци јал ни те ста но ви 
во Виз бе го во. Са мо на ед но ли це ро ди те ли-
те му се вра ти ле во Ко со во, а тоа ос но ва ло 
се мејс тво и оста на ло во Ма ке до ни ја. Че сто 
би ле мал тре ти ра ни од сре ди на та, па за тоа и 
за ми на ле. 

ЖИвОтОт пРеД НАпуштАње НА ДОмОт
Ко га се се ќа ва ат на сво јот жи вот на Ко со во 

на ве ду ва ат де ка жи ве е ле при стој но. „Иа ко 
си ро маш ни, имав ме жи вот“ – на ве ду ва еден 
59-го ди шен бе га лец. „На Ко со во си имав ме 
на ша ку ќа и бев ме вра бо те ни во при ват на 
фир ма“ – на ве ду ва еден 43-го ди шен бе га-
лец. Не кои од нив не ма ат имо тен лист ка ко 
до каз за сопс тве ност на имо тот, но и тие што 
има ат не би се вра ти ле на Ко со во. Ука жу ва ат 
де ка нив ни те ку ќи се оку пи ра ни од дру ги се-
мејс тва. „Јас са кам да се вра там во таа ку ќа, 
пос ло бод на сум, ама ка де ќе се вра там. Има 
лу ѓе та му. Не мо же ме да се вра ти ме. Ни кој 
не се вра ќа. Ако оти дам са ма, ќе ме уби јат“ – 
на ве ду ва ед на 40-го диш на бе гал ка. 

ДО А ѓА ње тО вО мАкеДОНИјА,
пОДДРшкАтА тОгАш И ДеНеС

Ко га се се ќа ва ат на пр ви те де но ви во Ма-
ке до ни ја, ли ца та на ве ду ва ат де ка до би ва ле 
мно гу под др шка. „Мно гу до бро бе ше по ра но. 
По ра но бе ше со ја де ње, со пи е ње, од сè има-
ше до вол но“ – на ве ду ва ед на 40-го диш на бе-
гал ка. Иа ко не кои и три го ди ни жи ве е ле во 
ко ле ктив ни цен три и во кам по ви, се пак се 
чув ству ва ле без бед ни и жи вот но обез бе де-
ни. Не кои се се ќа ва ат де ка би ле спре че ни во 
на ме ра та да еми гри ра ат во За пад на Евро па 
и осо бе но што поз на ти лич но сти Ро ми ло би-

ра ле ме ѓу бе гал ци те да оста нат во Ма ке до-
ни ја. Би ле сме сте ни во Шу то Ори за ри и во 
Ју рум ле ри, а ки ри ја та и ко му нал ни те тро шо-
ци им би ле обез бе де ни од стра на на УНХЦР. 

За раз ли ка од 1999 го ди на, де нес ли ца та 
на ве ду ва ат де ка жи ве ат во те шки ус ло ви. 
„Се га не ма ме ни ка ква по мош. Еве се га че ка ме 
хи ги е на. Не ма ме ни шам пон, ни сјај. Не ма ме 
ни ка ква по мош“ – на ве ду ва ед на 40-го диш на 
бе гал ка. Во до мо ви те ка де што се сме сте ни 
под за кри ла на Ми ни стерс тво то за труд и за 
со ци јал на по ли ти ка за пер и од од пет го ди-
ни, без об вр ска да пла ќа ат ки ри ја, но тре ба 
да ги по кри ва ат ко му нал ни те тро шо ци на 
ста нот. Исто вре ме но, им би ла на ма ле на и 
фи нан си ска та под др шка од УНХЦР и со ци-
јал на та по мош, ко ја не кои од нив ја до би ва-
ат, но не им е до вол на да ги по кри јат ни ту 
сме тки те за стру ја. Та ка не кои фа ми лии жи-
ве ат со иск лу че на стру ја и во влаж ни про сто-
ри. Ка ко што ве лат, во мо мен тов са мо Цр вен 
крст им обез бе ду ва до на ции. Ука жу ва ат де ка 
и то гаш и де нес ра бо те ле по вре ме но за да 
мо жат да ги по кри јат си те жи вот ни по тре би. 
„Јас со би рам кар то ни со мои де ца, про да вам 
кар то ни за ед но пар че леб. Маж ми по кар то-
ни, јас по кар то ни, и та ка“ – рас ка жу ва ед на 
40-го диш на бе гал ка.

Си те ли ца се здрав стве но оси гу ре ни и 
има ат здрав стве на ле ги ти ма ци ја. Исто та ка, 
ре дов но по се ту ва ат до ктор, но на ве ду ва ат 
де ка не ма ат па рич ни средс тва да ги по кри-
јат пре пи ша ни те ле ко ви. Не кои бо ле ду ва ат 
од хро нич ни бо ле сти на ср це то, же луд ни кот, 
а стра да ат и од хи пер тен зи ја, ди ја бе тес, де-
пре сив ност, но и од обич ни на стин ки, ка ко 
ре зул тат на ус ло ви те за жи вот. На ве ду ва ат 
де ка Цр вен крст че сто им ги обез бе ду ва не-
оп ход ни те ле ко ви.

пРОблемИ, пОтРебИ 
И СОцИјАлИзАцИјА вО зАеДНИцАтА

Не ма ње то сопс твен дом, не вра бо те но ста, 
пре на се ле но ста на до мот во ло ши хи ги ен ски 
ус ло ви и отсус тво то на по сто јан ме се чен фи-
нан си ски при ход, се нај че сти те проб ле ми на 
ста на ри те во со ци јал ни те ста но ви за бе гал-
ци. Го ле ми те дол го ви за стру ја им се до пол-
ни те лен то вар во се којд нев но то жи ве е ње.

Си те ли ца ко ри стат па рич на со ци јал на 
по мош што се дви жи ме ѓу 2.500 - 6.000 де-
на ри и им е единс тве ни от по сто јан ме се чен 
фи нан си ски при лив. Но, ука жу ва ат де ка не 
им е до вол на за по кри ва ње на си те по тре би 
на мно гуч ле ни те се мејс тва. Не кои од де ца та 
на бе гал ци те би ле вклу че ни во про гра ми за 
суб вен ци о ни ра но вра бо ту ва ње, но не би ле 
вра бо те ни по за вр шу ва ње на про гра ма та. 
Не кои од же ни те ука жу ва ат и на тоа де ка не 
ра бо тат за тоа што не ма кој да се гри жи за 
нив ни те де ца. На тие на кои им е уки на та со-
ци јал на та фи нан си ска по мош се којд не ви е то 
им е уште по те шко. Са мо ед но ма ло лет но де-
те по се ту ва на ста ва. „Да ле ку е учи ли ште то 
за де ца та, а не ма транс порт за нив“ – ре а ги-
ра ед на 32-го диш на бе гал ка. Се жа лат и де ка 
не ма ат под др шка од Цен та рот за со ци јал на 
ра бо та, и на тоа де ка ни ту ед на ин сти ту ци-
ја не из вр ши ла над зор или кон тро ла врз тоа 
ка ко жи ве ат. Ука жу ва ат и на зло у по тре би на 
стан бе но то пра во кај бе гал ци те со тоа што 
ли ца што има ат дом во сопс тве ност, исто 
та ка, се ко рис ни ци и на со ци јал ни ста но ви. 
Сме та ат де ка е не пра вед но да пла ќа ат ко-
му на лии во со ци ја лен стан за бе гал ци ко га 
не ма ат мож ност за за ра бо тка од ко ја би ги 
по кри ва ле ме сеч ни те тро шо ци.

Дел од ли ца та се чув ству ва ат ка ко без дом-
ни ци. „Не из вес но ста пра ви да се чув ству вам 
ка ко не кој тип без дом ник“ – на ве ду ва ед на 
32-го диш на бе гал ка. 

Си те се пла шат за ид ни на та и што ќе се 
слу чу ва по пет го ди ни, ко га им исте ку ва ат 
до го во ри те за ко ри сте ње на со ци јал ни те 
ста но ви. „Ова е при вре ме но ре ше ние. Ќе тре-
ба да го на пу шти ме тој стан. Се пла шам за 
сво и те де ца и за нив на та ид ни на“ – на ве ду-
ва ед на 40-го диш на бе гал ка. 

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју низ те-
кот на нив ни от жи вот во Ма ке до ни ја здо би ле 
при ја те ли и се во кон такт со сво и те по ши ро-
ки се мејс тва: ро ди те ли, де ца, род ни ни. Но 
наг ла су ва ат де ка те шко ги одр жу ва ат ре ла-
ци и те. Сме та ат де ка не се нај до бро при фа-
те ни од по ши ро ка та сре ди на. Се чув ству ва ат 
отфр ле ни и без мож ност да ги по ка жат и ос-
тва рат сво и те ка па ци те ти. Не ма ат кон та кти 
со ин сти ту ци и те или гра ѓан ски ор га ни за ции. 
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Наг ла су ва ат де ка единс тве на та по мош им 
до а ѓа од Цр вен крст и оче ку ва ат по ве ќе по-
мош и раз би ра ње од др жав ни те ин сти ту ции. 

 кОРИСНИ уСлугИ, РешеНИјА 
И вИзИјА зА ИДНИНАтА

Си те ли ца се за до вол ни со тоа што има ат 
„по крив над гла ва“, иа ко би са ка ле да им се 
по до брат ус ло ви те за жи вот (вла га, ло ша изо-
ла ци ја). „Уба во е да се има по крив над гла ва, 
ама да мо жам, са кам да си ку пам ку ќа, ова не 
е стан за по ве ќеч ле на фа ми ли ја“ – наг ла су ва 
еден 59-го ди шен бе га лец. За ко рис ни ги сме-
та ат по мо шта во хра на, об ле ка, ле ко ви, ко ја 
ја до би ва ат од Цр вен крст. Не ма ат ни ка ква 
дру га по мош, иа ко им се не оп ход ни по куќ-
ни на, об ле ка, ќе би ња. Во зим ски от пер и од 
до би ва ат и на до мест за др ва и по не ко гаш 
де ца та до би ва ат па кет чи ња за Но ва го ди на. 
Оче ку ва ат по ве ќе по мош од Ми ни стерс тво то 
за труд и за со ци јал на по ли ти ка, мож ност за 
кур се ви за за на е ти.

Во сво ја та ви зи ја за ид ни на та си те се сог-
ла су ва ат де ка са ка ат да оста нат во Ма ке до-
ни ја. „Не ма шан са да се вра ти ме “ – наг ла су-
ва ед на 40-го диш на бе гал ка. Но се пе си ми сти 
де ка нив на та си ту а ци ја ќе се по до бри. Би 
са ка ле да се здо би јат со др жав јанс тво на Ре-

пуб ли ка Ма ке до ни ја и со тоа да ги ужи ва ат 
си те пра ва ка ко гра ѓа ни на оваа зем ја. Са ка-
ат да има ат свој дом, мож ност за вра бо ту ва-
ње, пре воз за де ца та до учи ли ште то во Шу то 
Ори за ри, под др шка за де ца та што има ат по-
себ ни по тре би, ка ко: ор то пед ски по ма га ла, 
ло го пед и слич но. Сме та ат де ка здо би ва ње-
то др жав јанс тво ќе им по мог не во ре ша ва ње 
на проб ле ми те. „Но, скеп тик сум де ка е тоа 
воз мож но“ – наг ла су ва дна 40-го диш на бе-
гал ка. Свес ни се де ка ги оче ку ва не из вес на 
ид ни на, осо бе но по исте кот на до го во рот 
за ко ри сте ње на со ци јал ни те ста но ви, но се 
на де ва ат де ка здо би ва ње то ма ке дон ски па-
сош ќе им овоз мо жи и за ми ну ва ње од зем ја-
та. „Па ако до би еш др жав јанс тво, до би ваш и 
па сош и пра во и да па ту ваш. Ба рем де ца та 
не ка одат, не ка па ту ва ат за по у бав жи вот, 
не ка де ка де што е по до бро“ - на ве ду ва еден 
43-го ди шен бе га лец.

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју имаа 
уре ден над во ре шен изг лед и по ка жаа под-
го тве ност за со ра бо тка. Ја зич на та ко му ни ка-
ци ја се од ви ва ше со те шко тии по ра ди нив но-
то огра ни че но поз на ва ње на ма ке дон ски от 
ја зик. Дел од нив изг ле даа из мо ре но и по во-
зрас но од го ди ни те што ги има ат. 

зАк лу чОк 
До би ва ње то др жав јанс тво и си те чо ве ко ви и гра ѓан ски пра ва се пр ви от че кор кон уна пре ду-
ва ње на си ту а ци ја та на овие ли ца. Во спро тив ност, нив на та не из вес на ид ни на е уште по те-
шка. Оваа цел на гру па има по тре ба од аси сти ра ње во вра бо ту ва ње пре ку обу ки за до ква ли-
фи ка ци ја или пре ква ли фи ка ци ја (вклу чу вај ќи и уче ње ло кал ни ја зи ци) или ди ре ктен при стап 
до др жав ни и при ват ни ком па нии што би би ле суб вен ци о ни ра ни во слу чај на вра бо ту ва ње на 
овие ли ца. За таа цел, не оп ход на им е ра бот на доз во ла, но и по мош во ад ми ни стра тив на та 
по стап ка за здо би ва ње ра бот на та доз во ла. Вра бо ту ва ње то и ста бил ни те при хо ди се при ма-
рен че кор во тран зи ци ја та на овие ли ца кон са мо стој но во нин сти ту ци о нал но жи ве е ње. До-
пол ни тел но е по треб но да се ра бо ти на про гра ми на на ма лу ва ње на нив на та ди скри ми на ци ја 
и не га ти вен сте ре о тип во оп штес тво то, ка ко и на нив на та по ус пеш на со ци јал на ин те гра ци ја. 

6.4.2.4 СКРиено Бездомништво                                               КАТЕГОРИЈА 6

ПравасаМо
нахартија?
6.1. Жи вот на си ту а ци ја: каз не нопо
прав ни уста но ви; оп шта де фи ни ци ја: 
не ма дом на рас по ла га ње пред из ле гу ва
ње то од уста но ва та
6.2.Жи вот на си ту а ци ја: здрав стве ни 
уста но ви (вклу чи тел но и цен три за 
ре ха би ли та ци ја за за вис ни ци, пси хи ја
три ски бол ни ци); оп шта де фи ни ци ја: 
оста ну ва по дол го во ин сти ту ци ја та 
по ра ди отсус тво то на дом
6.3.Жи вот на си ту а ци ја: ин сти ту ции за 
де ца / до мо ви; оп шта де фи ни ци ја: не ма 
иден ти фи ку ван дом (на при мер, до сво
јот 18. ро ден ден)
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Спо ред За ко нот за со ци јал на за шти та 
(Служ бен вес ник на РМ, 148/13), ли ца та во 
со ци ја лен ри зик има ат пра во на ус лу ги и на 
по мош, ка ко што се: пр ва со ци јал на ус лу га 
што оп фа ќа за бе ле жу ва ње на проб ле мот 
што про из ле гу ва од со стој ба на со ци ја лен 
ри зик, ука жу ва ње на ко рис ни кот на мож ни-
те ре ше ни ја, ус лу ги и средс тва за не го ва за-
шти та, ка ко и за мре жа та уста но ви над леж ни 
за да ва ње ус лу ги (член 27), ка ко и ус лу ги за 
со ве то дав на по мош на по е ди не цот (член 28) 
и струч на по мош на се мејс тво то (член 29). Ре-
а ли за ци ја та на мер ки те и на актив но сти те се 
ос тва ру ва ат во цен три те за со ци јал на ра бо та 
во со ра бо тка со оп шти на та, гра дот Скоп је и 
со оп шти ни те во гра дот Скоп је, пре ду чи лиш-
ни те, учи лиш ни те, здрав стве ни те уста но ви 
и дру ги те др жав ни те ла и ор га ни, прав ни и 
фи зич ки ли ца и здру же ни ја. Со од вет но, ли-
ца та што со на пу шта ње на каз не но-по прав на 
уста но ва не ма ат свој дом, тре ба да би дат со-
ве ту ва ни од стра на на цен три те за со ци јал на 
ра бо та за мож но сти те за до му ва ње.

Во од нос на ли ца та што би ле шти те ни ци 
на уста но ва за де ца без ро ди тел ска гри жа 
пред ви де ни се мож но сти за ко ри сте ње со-
ци јал ни ста но ви, ка ко и па рич на по мош до 
сво ја та 26. го ди на. Ос тва ру ва ње то на пра-
во то на па рич на по мош на ли це то што до 
18-го диш на во зраст има ло ста тус на де те без 
ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа се од не су ва на 
тие што не ма ат при хо ди и имот од кој мо же 
да се из др жу ва ат до на вр шу ва ње 26 го ди-
ни. Ви си на та на па рич на та по мош из не су ва 
4.156 де на ри за не вра бо те но ли це и 5.600 
де на ри за ре до вен уче ник332. Про е ктот „Со-
ци јал ни згра ди за со ци јал но ран ли ви гру пи“ 
има цел да обез бе ди при стап до со од вет но 

до му ва ње и бор ба про тив си ро ма шти ја та и 
со ци јал но то иск лу чу ва ње на одре де ни ка-
те го рии ли ца. Де ца та без ро ди те ли или без 
ро ди тел ска гри жа – ли ца по во зрас ни од 18 
го ди ни, кои до сво ја та осум на е сет та го ди на 
би ле згри же ни во ин сти ту ции или во дру ги 
об ли ци за згри жу ва ње де ца без ро ди те ли 
се ед на од цел ни те гру пи. Ко ор ди на тор на 
овој про ект е Ми ни стерс тво то за транс порт 
и вр ски, во со ра бо тка со ме ѓу оп штин ски те 
цен три за со ци јал на ра бо та, до де ка го спро-
ве ду ва Ак ци о нер ско друш тво за из град ба и 
за сто па ни су ва ње со стан бен и  со де ло вен 
про стор од зна че ње за Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја - Скоп је. Про е ктот е ко фи нан си ран од 
Бан ка та за раз вој при Со ве тот на Евро па333. 
Спо ред чле нот 11 од За ко нот за со ци јал-
на за шти та та, оп шти на та, гра дот Скоп је и 
оп шти ни те во гра дот Скоп је обез бе ду ва ат 
ос тва ру ва ње на со ци јал на та за шти та на де-
ца та без ро ди те ли и де ца та без ро ди тел ска 
гри жа. До пол ни тел но, пре ку па рич на по мош 
се пот тик ну ва про дол жу ва ње то на обра зо ва-
ни е то на ли ца та што до 18-го диш на во зраст 
има ле ста тус на де ца без ро ди те ли и ро ди-
тел ска грижa на ви со ко о бра зов ни ин сти ту-
ции. Па рич на та по мош за сту ди ра ње из не-
су ва 12.000 де на ри ме сеч но, до кол ку ли це то 
ко ри сти со ци ја лен стан под за куп, од нос но 
24.000 де на ри ме сеч но, до кол ку не ко ри сти 
со ци ја лен стан под за куп334.

Во од нос на ли ца та што се сме сте ни во 
здрав стве ни и во дру ги уста но ви, спо ред 
чле нот 178 од За ко нот за се мејс тво (Служ бен 
вес ник на РМ, 153/14), из др жу ва ње то на чле-
но ви те на се мејс тво то и на дру ги те род ни ни 
е нив но пра во и долж ност и об вр ска та за из-
др жу ва ње по стои и ме ѓу дру ги род ни ни во 

332 Проект „Се грижиме“: Национални програми и бенефиции во рамките на системот на социјална заштита во 
Република Македонија 2013: Остварување на правото на парична помош на лице што до 18. година имало статус на 
дете без родители и без родителска грижа. Достапно на: http://creativa5.com/dev/giz/node/77 [28.02.2016]

333 Проект „Се грижиме“: Национални програми и бенефиции во рамките на системот на социјална заштита во 
Република Македонија 2013: Социјални згради за социјално ранливи групи. Достапно на: http://creativa5.com/dev/giz/
node/1   [28.02.2016]

334 Проект „Се грижиме“: Национални програми и бенефиции во рамките на системот на социјална заштита во 
Република Македонија 2013: Парична помош за студирање на лицата што до 18-годишна возраст имале статус на деца 
без родители и родителска грижa. Достапно на: http://creativa5.com/dev/giz/node/60 [28.02.2016]

пра ва ли ни ја, ка ко и ме ѓу бра ќа и се стри. Во 
слу ча и те во кои ме ѓу себ но то из др жу ва ње на 
чле но ви те на се мејс тво то и на дру ги те род-
ни ни не мо же да се ос тва ри во це лост или 
де лум но, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на не о без-
бе де ни те чле но ви на се мејс тво то им обез бе-
ду ва средс тва не оп ход ни за из др жу ва ње под 
ус ло ви опре де ле ни со за кон. Спо ред чле нот 
179, до кол ку пол но лет но ли це е нес по соб но 
за ра бо та по ра ди бо лест, фи зич ки или пси-
хич ки проб лем, а не ма до вол но средс тва за 
жи вот и не мо же да ги до бие од сво јот имот, 
ро ди те ли те се долж ни да го из др жу ва ат до-
де ка трае таа нес по соб ност или об вр ска та 
за из др жу ва ње е ме ѓу дру ги род ни ни во пра-
ва ли ни ја, ка ко и ме ѓу бра ќа и се стри.

МО рАВ ДА СЕ 
НА ПИ јАМ зА ДА МЕ
згрИ жАТ ВО 
ПСИ ХИ јА ТрИ СКА
бОл НИ цА

М.А. ве ќе це ла го ди на пре сто ју ва во пси-
хи ја три ска бол ни ца, а неј зи но то из ле гу ва ње 
одов де се одол жу ва по ра ди тоа што не ма ка-
де да се вра ти.

Таа би ла по ра не шен ко рис ник на ус лу ги те 
на бол ни ца та и ре ши ла по втор но да троп не 
на оваа вра та, ка ко единс тве на шан са ка де 
што мо же да има по крив над гла ва та отка ко 
по долг пер и од се со о чу ва ла со се меј но на-
силс тво. 

- Ако до би е ше на коц ка, и по лес но по ми ну-
вав ме до ма. Ако за гу бе ше – ме фр ла ше ка ко 
пар тал над вор и то гаш спи ев по га ра жи. Мо-
ја та ле кар ка не са ка ше да ми да де упат за ту-
ка за тоа што ве ќе не мав проб лем со ал ко хол. 
Та ка, се слу чи на мер но да се на пи јам, со цел 
да дој дам ту ка пи ја на за да ме при мат. Тоа го 
гле дав ка ко из лез - рас ка жу ва М.А.

По со чу ва ња та од стра на на бол ни ца та де-
ка тре ба да си оди от та му се по ин тен зив ни во 

пос лед ни от ме сец, па ид ни на та ја гле да ка ко 
пол на со не из вес но сти за што от пус на та ли-
ста, ве ли, мо же да ѝ ја вра чат во се кој мо мент.

М.А. има пен зи ја, но со неа исп ла ќа кре-
дит. Са ка да до бие мож ност да би де сме сте-
на во не кој од до мо ви те за пен зи о не ри, но, 
за се га, ве ли, тре ба мно гу че ка ње за др жав-
ни те до мо ви за ста ри ли ца, а за при ват ни те 
– не ма па ри. 

Од пер со на лот на бол ни ца та, пак, об јас ну-
ва ат де ка че сто се слу чу ва до мо ви или дру ги 
ин сти ту ции да пра ват проб ле ми за влез на 
ли ца што би ле от пу ште ни од пси хи ја три ска 
бол ни ца.

По ра ди си ту а ци ја та во ко ја се на о ѓа Т.А. 
има ла и оби ди за са мо у бис тво. 

АНА лИ зА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
ли ца што на ско ро тре ба да би дат ос ло бо-
де ни од за твор, здрав стве ни или дру ги ин-
сти ту ции. Во неа се ана ли зи ра ат со стој би те 
со ли ца во след ни ве ка те го рии уста но ви: 
каз не но-по прав ни уста но ви, пси хи ја три ски 
бол ни ци и ин сти ту ции за де ца што се без 
ро ди тел ска гри жа. За овие цел ни гру пи по-
стои ри зик од без дом ниш тво за тоа што че сто 
пред из ле гу ва ње од уста но ва та ли це то не ма 
дом на рас по ла га ње, ка ко што е слу ча јот со 
де ца та без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа, 
кои до сво јот 18. ро ден ден тре ба да ја на пу-
штат ин сти ту ци ја та, а не ма ат иден ти фи ку ван 
дом или оста ну ва ат по дол го во уста но ва та 
по ра ди отсус тво на дом. Пра шал ни кот е за-
мис лен ка ко са мо е ва лу а ци ја и са мо пер цеп-
ци ја на ли ца та и е кон стру и ран за це ли те на 
истра жу ва ње то. Ин терв ју а та се на пра ве ни во 
пер и о дот сеп тем ври 2015 го ди на - фе вру а ри 
2016 го ди на. Две ин терв јуа се во де ни те ле-
фон ски, до де ка дру ги те се на пра ве ни во ди-
ре ктен кон такт со ли ца та во Скоп је.

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
што до ве ле до гу бе ње на до мот, жи во тот во и 
над вор од ин сти ту ци ја та, ри зи кот од без дом-
ниш тво то, со ци јал ни те ре ла ции со се мејс-
тва та и со при ја те ли те, трет ма нот од стра на 
на за ед ни ца та и на ин сти ту ци и те, ка ко и ви-
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зи ја та за ид ни на та и ли чен став за тоа ка ко 
да се над ми не проб ле мот со до му ва ње то кај 
овие цел ни гру пи.

ОпИС НА пРИмеРОкОт
Во ка те го ри ја та ли ца што на ско ро тре ба 

да би дат ос ло бо де ни од за твор, здрав стве ни 
или дру ги уста но ви, на пра ве ни се ин терв јуа 
со се дум ма жи и со ед на же на. Најм лад бе ше 
ис пи та ник на во зраст од 17 го ди ни, до де ка 
нај ста ри от ис пи та ник има ше 65 го ди ни. Ед но 
ли це е во доц ни те адо лес цент ни го ди ни, две 
ли ца се во доц ни те два е сет ти го ди ни, ед но 
ли це е во ра ни те три е сет ти го ди ни и две во 
пе де сет ти те го ди ни. Спо ред ет нич ка та при-
пад ност, пет ли ца се Ма ке дон ци, две ли ца 
се од ром ска ет нич ка при пад ност и ед но 
ли це е Тур чин. Си те ли ца со кои е на пра ве-
но ин терв ју има ат из вод и др жав јанс тво на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Не кои ли ца не ма ат 
до ку мен ти за иден ти фи ка ци ја (лич на кар та 
или па сош), ед но ли це на ве ду ва де ка лич-
на та кар та му е из да де на на адре са на не го-
ва та се стра, до де ка дру го ли це ги за гу би ло 
при гу бе ње то на до мот. Ед но ли це жи вее во 
парт нер ска за ед ни ца и има 20-ме сеч но бе-
бе, кое жи вее со не го ви род ни ни. Пет ли ца 
се сам ци без де ца и ед но ли це е вдо ви ца со 
две пол но лет ни де ца. Са мо ед но ли це е оже-
не то со две пол но лет ни де ца, од кои ед но то 
жи вее во СОС-дет ско се ло, а дру го то ја на пу-
шти ло оваа уста но ва и жи вее са мо стој но под 
ки ри ја. Три ли ца има ат не до вр ше но ос нов но 
обра зо ва ние, две има ат за вр ше но ос нов но 
учи ли ште, ед но има сред но обра зо ва ние од 
трет сте пен и две ли ца има ат за вр ше но за-
на ет чи ско учи ли ште. Ед но ли це не о дам на е 
ос ло бо де но од за твор, но оче ку ва по втор но 
ли шу ва ње од сло бо да по ра ди дру го де ло. 
Во ме ѓу вре ме, не ма дом и за ед но со сво ја та 
не вен ча на со пру га жи ве ат на ули ца. Че ти ри 
ли ца се сме сте ни во пси хи ја три ска бол ни-
ца. Ед но ли це е осу де ник во ма ло лет нич ки 
за твор и за вре ме на доз во ле ни те отсус тва 
жи вее со мај ка му, очу вот и со брат му, иа ко 
прет ход но бил сме стен во уста но ва за де ца 
без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа. Две ли ца 
ка ко де ца без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа 
со на вр шу ва ње 18 го ди ни го на пу шти ле ин-

сти ту ци о нал но то згри жу ва ње и во мо мен тов 
не ма ат свој дом. Ед но од нив за ед но со не-
кол ку ли ца од уста но ва та би ло сме сте но во 
жи ве а ли ште со на до мест за ки ри ја по кри ен 
од др жа ва та, но по ра ди пси хо ло шки при ти-
сок и мал тре ти ра ње од ци ме ри те би ло при-
си ле но да го на пу шти. Дру го то ли це од на-
пу шта ње то на уста но ва та са мо се гри жи за 
се бе. Оче ку ва ат да до би јат со ци ја лен стан 
под за куп, но се со о чу ва ат со те шко тии во 
ос тва ру ва ње на ова пра во. Ли ца та со кои е 
на пра ве но ин терв ју по тек ну ва ат од по ве-
ќе гра до ви во Ма ке до ни ја и во мо мен тов се 
сме сте ни или жи ве ат во Скоп је. Ме ѓу че ти ри-
те ли ца што не се во пси хи ја три ска уста но-
ва, двај ца се здрав стве но оси гу ре ни, до де ка 
двај ца не се во мож ност ре дов но да се при-
ја ву ва ат во со ци јал ни те служ би во ма тич ни те 
гра до ви и го за гу би ле пра во то на здрав стве-
на за шти та. Ед но од нив ко ри сти по твр да за 
без дом ник, ко ја не кои до кто ри му ја ува жу-
ва ат, до де ка дру го то ли це об јас ну ва де ка 
те шко за ште ди ло за да ги до бие из во дот и 
др жав јанс тво то и не е во мож ност тоа да го 
на пра ви и за здрав стве на та ле ги ти ма ци ја. 
Не кои по вре ме но се жа лат на здрав стве ни 
те го би, но не ма ат хро нич ни за бо лу ва ња. 

ИНСтИтуцИОНАлНОтО ЖИвеење
 И НеСИгуРНОСтА пО НАпуштАње 
НА уСтАНОвАтА

Ед но ли це по мал ку од ед на го ди на е сме-
сте но во пси хи ја три ска уста но ва, дру го е 
две го ди ни, тре то е три го ди ни со по вре ме-
ни пре ки ни и ед но ли це по ве ќе од 15 го ди ни 
„жи вее“ во бол ни ца та. Ед но ли це во по ве ќе 
на вра ти пре сто ју ва ло во уста но ва та. Ка ко 
ре зул тат на раз вод и на фи нан си ски дол го-
ви го за гу би ло до мот и одре де но вре ме жи-
ве е ло на ули ца, а по тоа че ти ри го ди ни би ло 
сме сте но во пси хи ја три ска бол ни ца. Се га, 
за ед но со сво ја та се гаш на со пру га, две го ди-
ни пре сто ју ва во уста но ва та. Дру ги две ли ца 
би ле сме сте ни во раз лич ни здрав стве ни или 
дру ги каз не но-по прав ни уста но ви. Ед ни от од 
нив се дум ме се ци бил во пси хи ја три ска уста-
но ва и отка ко со от пус на та ли ста оти шол кај 
сво ја та се стра, по втор но бил до не сен во пси-
хи ја три ска уста но ва ка де што е згри жен ве ќе 

15 го ди ни. Не ма свој дом за тоа што жи ве а-
ли ште то од ро ди те ли те би ло про да де но без 
не го ва сог лас ност. Дру го то ли це, пак, три 
го ди ни би ло сме сте но во уста но ва за згри-
жу ва ње, вос пи ту ва ње и за обра зо ва ние на 
де ца и на мла дин ци и три го ди ни во уста но-
ва за де ца со со ци јал но-вос пит ни проб ле ми, 
а пет го ди ни ги ко ри сте ло ус лу ги те на пун-
ктот за без дом ни ци на Цр вен крст и спи е ло 
во им про ви зи ра ни жи ве а ли шта, ка ко га ра жи, 
кар тон ски жи ве а ли шта. Би ло под ста ра телс-
тво на не го ва род ни на, но по неј зи на та смрт 
оста на ло на ули ца. До де ка ра бо тел одре-
де но вре ме, имал мож ност да си по кри ва 
ки ри ја за сво е то жи ве а ли ште. Са мо че ти ри 
ме се ци пре сто ју вал кај сво јот брат, но бил 
из бр кан. 

Осу де ни кот во ма ло лет нич ки за твор по-
тек ну ва од ди сфунк ци о нал но се мејс тво и 
прет ход но бил сме стен во уста но ва за де ца 
без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа. Не го ви-
те бра ќа и се стра се, исто та ка, сме сте ни 
во уста но ви за згри жу ва ње де ца или се во 
згри жу вач ки се мејс тва. Не го во то се мејс тво 
(мај ка, очув и еден брат) жи ве ат под ки ри ја 
во суп стан дард ни ус ло ви во ед на со ба со то-
а лет, но без во да и стру ја, а „за ра бо ту ва ат“ 
на се ма фо ри. Жи ве ел и на ули ца и во им про-
ви зи ра ни кар тон ски жи ве а ли шта или на оку-
пи ра но зем ји ште. 

Две те ли ца што го на пу шти ле ин сти ту ци-
о нал но то до му ва ње на сво јот 18. ро ден ден 
жи ве ат во ста но ви на нив ни при ја те ли, кои 
им из лег ле в пре срет по ра ди тоа што не ма ат 
свое жи ве а ли ште. За ова не пла ќа ат ни ка ков 
на до мест или учес тву ва ат во на ми ру ва ње на 
одре де ни тро шо ци за жи ве е ње. Ва кви от на-
чин на жи ве е ње трае по дол го вре ме, ду ри и 
до пет го ди ни. 

Ли це то што не о дам на го на пу шти ло за тво-
рот е без дом и спие на ули ца, на клу па во 
парк за ед но со сво ја та парт нер ка, но оче-
ку ва по втор но да би де вра те но в за твор. 
Израс нал во уста но ва за де ца без ро ди те ли 
и ро ди тел ска гри жа и одре де но вре ме бил 
во уста но ва за згри жу ва ње, вос пи ту ва ње и за 
обра зо ва ние на де ца и на мла дин ци. Не е во 
мож ност да жи вее со сво и те си ро маш ни род-
ни ни на кои би им бил до пол ни те лен то вар 

и бла го да рен е што се гри жат за не го во то 
де те. „Се га ни ка де не сум, на ули ца, бу квал но“ 
– на ве ду ва 27-го диш ни от по ра не шен за тво-
ре ник. Се на де ва де ка ќе ус пее да се все ли 
во ди во из гра ден об јект-со ба, без стру ја и 
во да, на без дом ник што не о дам на по чи нал. 
За твор ска та каз на е за краж би. „Оби вав при-
кол ки за хра на, об ле ка и по вре ме но прес пи вав 
та му“ – про дол жу ва тој. Се на де ва де ка по-
втор но ќе мо же да би де ан га жи ран ка ко про-
да вач на спи са ни е то „Ли це в ли це“.

пРОблемИ, пОтРебИ 
И СОцИјАлИзАцИјА вО И НАДвОР 
ОД ИНСтИтуцИјАтА

Иа ко раз лич ни во сво и те ка ра кте ри сти-
ки и ка па ци те ти, за ед нич ко на овие три ка-
те го рии ли ца им е тоа што на пу шта ње то на 
уста но ва та би зна че ло за па ѓа ње во без дом-
ниш тво. Ли ца та што се ос ло бо ду ва ат од 
каз не но-по прав на уста но ва е не оп ход но да 
има ат обез бе ден дом, кој се ос тва ру ва и во 
ко му ни ка ци ја со Цен три те за со ци јал на ра-
бо та, но очиг лед но е де ка овој си стем на 
ин сти ту ци о нал на ко му ни ка ци ја и ко ор ди-
на ци ја има свои про пу сти. Ли ца та што би ле 
сме сте ни во пси хи ја три ски уста но ви за со од-
ве тен трет ман, ка ко ре зул тат на отфр ле ност 
од се мејс тво то, не ги на пу шта ат и по дол ги 
го ди ни отка ко за вр ши ле по тре би те за нив но 
ин сти ту ци о нал но ле ку ва ње. Не кои ли ца ин-
сти ту ци о нал но то згри жу ва ње го сме та ат за 
единс тве на та до стап на фор ма за до му ва ње 
и се под го тве ни да по вто рат де ла по ра ди кои 
прет ход но би ле на трет ман во пси хи ја три ска 
уста но ва са мо за да има ат „по крив над гла-
ва“. Две те ли ца со кои е пра ве но ин терв ју, 
кои до сво ја та 18. го ди на би ле сме сте ни во 
уста но ви за де ца без ро ди тел ска гри жа, по 
на пу шта ње на уста но ва та се со о чу ва ат со те-
шко тии во ос тва ру ва ње на сво е то пра во на 
суб вен ци о ни ра но до му ва ње и па ри чен на-
до мест, и се при си ле ни да ба ра ат ал тер на-
тив ни на чи ни на до му ва ње, кое нај че сто се 
од не су ва на спо де ле но до му ва ње во до мо ви 
на при ја те ли. 

Раз вод, смрт на бра чен парт нер, на ру ше ни 
се меј ни од но си, пси хич ки стрес и гу бе ње на 
ра бо та та, фи нан си ски дол го ви и хи по те ки 
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се не кои од при чи ни те по ра ди кои ли ца та го 
за гу би ле до мот или по пре стој во пси хи ја-
три ска уста но ва не се вра ти ле во сво јот дом. 
Ин ди ви ду ал ни те жи вот ни при каз ни на ли ца-
та што не ма ат дом по ин сти ту ци о нал но згри-
жу ва ње се ис пол не ти со не си гур ност, стрес, 
на силс тво, оби ди за са мо у бис тво, но и та га 
по ра ди отфр ле но ста од се мејс тво то и од оп-
штес тво то. 

Ли ца та што се во пси хи ја три ска уста но ва 
се свес ни за сво и те здрав стве ни проб ле ми 
и ја при фа ќа ат до де ле на та те ра пи ја ка ко 
на чин со од вет но да функ ци о ни ра ат во уста-
но ва та и во сре ди на та. „Отка ко ми ја нај доа 
те ра пи ја та, сѐ е во ред“ – на ве ду ва еден 
50-го ди шен шти те ник на пси хи ја три ска уста-
но ва. „Со ре дов на те ра пи ја, си ту а ци ја та е 
под кон тро ла“ - на ве ду ва еден 31-го ди шен 
шти те ник на пси хи ја три ска уста но ва. Бол-
нич ки от пер со нал сме та де ка се под го тве ни 
за са мо сто ен жи вот над вор од ин сти ту ци ја та. 
Но не кои и по крај отсус тво то на ме ди цин ски 
ин ди ции, до бро вол но при фа ќа ат пси хи ја-
три ско сме сту ва ње. „Не мам дом“ – на ве ду ва 
ед на 65-го диш на шти те нич ка на пси хи ја три-
ска уста но ва, ко ја не е во мож ност да жи вее 
со сво и те пол но лет ни де ца со кои има на ру-
ше ни се меј ни од но си.

Ме ѓу ли ца та сме сте ни во пси хи ја три ска 
уста но ва, двај ца се при ма те ли на пен зи ја и 
еден е при ма тел на па рич на со ци јал на по-
мош. Дру ги те не ма ат по сто јан ме се чен фи-
нан си ски при лив. Ли це то ос ло бо де но од 
каз не но-по прав на уста но ва е без ра бо та и 
по сто јан ме се чен при ход. Ли ца та што ја на-
пу шти ле уста но ва та за де ца без ро ди тел ска 
гри жа ра бо тат во ди ско те ки, без пла та, са-
мо за ба кшиш, кој на ме сеч но ни во из не су ва 
најм но гу до 12.000 де на ри со кои тре ба да ги 
по кри јат си те жи вот ни тро шо ци. Ни е ден од 
нив не е ко рис ник на со ци јал на по мош, пред 
сѐ, за тоа што не се во мож ност се кој ме сец 
да се при ја ву ва ат во кан це ла ри и те за вра бо-
ту ва ње во нив ни те ма тич ни гра до ви. 

Отфр ле но ста од се мејс тво то им но си го ле-
ма та га. „Ја са кам се стра ми и по крај сѐ. Ба-
рам на чин да се сми рам, ама не оди. 15 го ди ни 
не е дој де на во бол ни ца ва. Тоа се дол ги го ди ни, 
ко га чо век мо же да фор ми ра и не ка ква фа ми-

ли ја“ - на ве ду ва еден 50-го ди шен шти те ник 
на пси хи ја три ска уста но ва. „Брат ми до а ѓа 
на по се та на не кол ку не де ли. Ќе ми до не се две 
ку тии ци га ри, на по ли тан ки, и тол ку. Се стра 
ми са мо ед наш ми ис пра ти 50 евра“ – на ве ду-
ва еден 31-го ди шен шти те ник на пси хи ја три-
ска уста но ва. „Не се слу шам со ќер ка та и со 
се стра ми. Не се ја ву ва ат. Ни ту сум чеп нал 
не ко го, ни ту сум на вре дил, ни ту сум на пра-
вил, ни ту сум ре кол не што ло шо. Си нот ми 
се ја ви ед наш на те ле фон и ми ре че: ’Ли чам 
на те бе та то! Ли чам на те бе та то!‘ и тол-
ку“ – на ве ду ва еден 50-го ди шен шти те ник на 
пси хи ја три ска уста но ва. Важ но е де ка овие 
ли ца има ат по тре ба од со ци ја ли за ци ја, осо-
бе но над вор од ин сти ту ци ја та. 

И ли це то што е ос ло бо де но од каз не но-по-
прав на уста но ва не ма ши ро ка мре жа на со-
ци јал ни кон та кти. Се дру жи со сво ја та со пру-
га и со дру ги без дом ни ци. „Со без дом ни ци те 
мо жам да раз го ва рам нај и скре но за проб ле-
ми те. Тие ме сфа ќа ат и зна ат во ка ква со-
стој ба сум. Мо же би не мо жат да ми по мог-
нат, но ба рем ме раз би ра ат. Ме на со чу ва ат 
ка де мо же да се прес пие, ка де е по си гур но“ 
- на ве ду ва еден 27-го ди шен по ра не шен за-
тво ре ник. За не го, обез бе ду ва ње то днев на 
ис хра на е, исто та ка, пре диз вик. „Одам по 
ста но ви и по ку ќи да про сам. Ја дам ако ми 
да дат лу ѓе то“ – на ве ду ва 27-го диш ни от по-
ра не шен за тво ре ник. 

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју што 
из лег ле од до мот за де ца без ро ди тел ска 
гри жа на ве ду ва ат де ка ко му ни ци ра ат са мо 
со при ја те ли, но не и со пер со на лот во уста-
но ва та во ко ја би ле до сво ја та 18. го ди на. Ко-
му ни ци ра ат и се под др жу ва ат со по ра неш ни 
шти те ни ци на уста но ва та, но и здо би ва ат 
но ви при ја телс тва. Сме та ат де ка уста но ва та 
не ги под го тву ва за са мо сто ен жи вот. Иа ко 
се за поз на ти со об вр ска та да ја на пу штат 
уста но ва та, на ве ду ва ат де ка е по треб на под-
др шка во про це сот на прис по со бу ва ње и на 
ос мис лу ва ње на жи во тот над вор од ин сти ту-
ци ја та. „Јас поч нав сам да се со о чу вам со не-
кои ра бо ти во жи во тот. Ни кој од до мот не 
ми ка жа што тре ба, ка ко тре ба“ – на ве ду ва 
ед но 29-го диш но мом че што би ло шти те ник 
на уста но ва за де ца без ро ди те ли и ро ди тел-

ска гри жа. „Ме сто да го на пу штиш до мот со 
сми ре на гла ва, тие со си ла...“ – про дол жу ва 
тој. Нив на та ко му ни ка ци ја и со дру ги те ин-
сти ту ци и те не е по зи тив на. Се со о чу ва ат со 
ин сти ту ци о нал ни преч ки во ос тва ру ва ње на 
нив но то пра во на со ци ја лен стан под за куп. 
„Ап ли ци рав за со ци ја лен стан во на сел ба та 
Ѓор че Пе тров, но бев од би ен би деј ќи ка ко жи-
ве а ли ште во лич на та кар та ми е на ве ден 
цен та рот за со ци јал на ра бо та во дру га оп-
шти на“ – на ве ду ва ед но 29-го диш но мом че 
што би ло шти те ник на уста но ва за де ца без 
ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа. „Заг ла вен сум 
во ад ми ни стра тив ни ла ви рин ти, а ко га ќе 
се обра там во ЦСР во вр ска со ова, ди га ат 
ра ме на. Ди ре кто рот ми ве ли де ка мо же да 
ми по мог не са мо со со ци јал на по мош“ – про-
дол жу ва тој. Со слич ни би ро крат ски преч ки 
се со о чу ва и дру го то ли це, кое не мо же да 
го ос тва ри пра во то на со ци ја лен стан под 
за куп. „Ра бо та та е што ние што не сме од 
Скоп је, че ка ме и не мо же ме ни лич на кар та 
да си из ва ди ме. Јас сум од Ка ва дар ци и ду ри 
и да ми по ну дат стан во тој град, ту ка сум 
одам на и да се вра ќам та му – не!“ – на ве ду-
ва 19-го диш ни от по ра не шен шти те ник на 
уста но ва за де ца без ро ди те ли и ро ди тел ска 
гри жа. 

И дру ги ли ца во сво е то ми на то не до би ле 
ин сти ту ци о нал на под др шка, ко ја, до кол ку ја 
има ле, би го за чу ва ле се мејс тво то. „Отка ко 
нѐ из бр каа од ста нот, бу квал но, не мав ме ка-
де да оди ме. Не ма ше друг на чин освен де ца та 
да ги од не се ме во дом. Бев во Ми ни стерс тво 
за прав да, во Ми ни стерс тво за транс порт и 
вр ски... ни кој - ни што. Во Цен та рот за со ци-
јал на ра бо та ми ре коа де ка ова не е со ци ја-
лен слу чај“ – на ве ду ва еден 50-го ди шен шти-
те ник на пси хи ја три ска уста но ва. Слич но за 
ин сти ту ци и те раз мис лу ва и еден 17-го ди шен 
шти те ник на уста но ва за де ца без ро ди те ли 
и ро ди тел ска гри жа. „Нѐ осу ди ја во Ве лес и 
та му сум ве ќе шест ме се ци. Тре ба да би дам 
уште ед на го ди на. Мо же да ми ја на ма лат 
каз на та, но са мо со ад во кат, јас имам са мо 
др жа вен. Не го во оп што не го ин те ре си рам, 
си ка жа де ка ќе за вр шам в за твор и тоа е 
тоа, не ме бра не ше“ – на ве ду ва тој. 

Не ма ње то сопс твен дом е гла вен проб лем 

на оваа цел на гру па. Тоа ги оне воз мо жу ва 
ли ца та што се шти те ни ци на здрав стве ни 
уста но ви да во дат са мо сто ен жи вот над вор 
од ин сти ту ци и те. Спо ред бол нич ки от пер-
со нал ли ца та пред мно гу го ди ни тре ба ло да 
би дат от пу ште ни од уста но ви те за тоа што со 
со од вет на та те ра пи ја се под го тве ни са ми 
да се гри жат за се бе. Исто та ка, дел од по-
ра неш ни те шти те ни ци на уста но ви те за де ца 
без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа се со о чу-
ва ат со ад ми ни стра тив ни преч ки во ос тва ру-
ва ње на сво и те со ци јал на пра ва за ко ри сте-
ње стан под за куп ка де што не оп хо ден ус лов 
е по се ду ва ње жи телс тво на оп шти на та ка де 
што се ап ли ци ра за до му ва ње. Отсус тво то на 
дом ги обес хра бру ва тие што из ле гу ва ат од 
каз не но-по прав ни уста но ви да про дол жат со 
жи вот што не ма да ги вра ти та му по втор но. 

Не ста бил ни те фи нан сии, не вра бо те но-
ста или не си гур но то вра бо ту ва ње ги оне-
воз мо жу ва во пла ни ра ње то на на та мош ни от 
жи вот. „Се сна о ѓам, зај мам па ри од не кои 
поз нај ни ци. Се за дол жу вам, знам, но се га, во 
мо мен тов не мам ка ко да ги вра там. Прет-
ход но ус пе вав да за ра бо там со про даж ба на 
улич но спи са ние и на кар то ни, но се га не. Ја 
не мам ни ко лич ка та со ко ја со би рав кар то-
ни“ – на ве ду ва еден 27-го ди шен по ра не шен 
за тво ре ник. „Ра бо тев во еден од го ле ми те 
мар ке ти за хра на, за доц нив на ра бо та и бев 
от пу штен по три ме се ци“ – на ве ду ва ед но 
29-го диш но мом че што би ло шти те ник на 
уста но ва за де ца без ро ди те ли и ро ди тел ска 
гри жа. 

За ли ца та згри же ни во пси хи ја три ска бол-
ни ца по тре ба та од со ци ја ли за ци ја е до ми-
нант на во пер цеп ци ја та за по до бар жи вот. 
Се чув ству ва ат оса ме ни и изо ли ра ни. Обе ле-
жа но ста на се мејс тва та со ли ца со пси хич ки 
проб ле ми пра ви нив но то бли ско се мејс тво и 
род ни ни ре тко да ги по се ту ва ат. Еден 51-го-
ди шен шти те ник на пси хи ја три ска уста но ва 
на ве ду ва: „Ни што не ми тре ба, са мо да мо-
жам да кон та кти рам со се стра ми, да ми 
збо ру ва, да не ми би де ска ра на“. „Ми не до-
сти га со ци ја лен жи вот, овој нор ма лен му-
а бет што го на пра вив со вас ќе ми трае 15 
де на“ – на ве ду ва еден 50-го ди шен шти те ник 
на пси хи ја три ска уста но ва. Дел се чув ству ва-
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ат за бо ра ве ни од ин сти ту ци и те и од цен три-
те за со ци јал на ра бо та. Ду ри и сме та ат де ка 
жи во тот во ин сти ту ци ја не е нај до бар, но 
тоа е нај до бро то што го има ат во мо мен тот. 
„Сме тај ка ко да си сам во жи во тот“ – на ве-
ду ва еден 19-го ди шен по ра не шен шти те ник 
на уста но ва за де ца без ро ди те ли и ро ди тел-
ска гри жа. На не кои од нив, ин ди ви ду ал ци 
им по мог на ле во те шки жи вот ни си ту а ции, 
ка ко по кри ва ње тро шо ци за опе ра ци ја. 

Сме та ат де ка по ши ро ка та за ед ни ца не ма 
мно гу раз би ра ње за нив на та си ту а ци ја, ги 
обе ле жу ва, кри ти ку ва и осу ду ва. 

Дел од ли ца та се чув ству ва ат ка ко без дом-
ни ци или со ри зик од без дом ниш тво. Свес ни 
се де ка до кол ку ја на пу штат ин сти ту ци ја та 
не би има ле ка де да до му ва ат. „Ако из ле зам 
од ов де ка де ќе одам?“ – ре то рич ки пра шу ва 
еден 50-го ди шен шти те ник на пси хи ја три ска 
уста но ва. Сме та ат де ка без дом ниш тво то е 
нај те шко то не што што мо же да му се слу чи 
на еден чо век и та ква та по мис ла им вле ва 
страв, ан кси оз ност и бес по мош ност. 

кОРИСНИ уСлугИ, РешеНИјА 
И вИзИјА зА ИДНИНАтА

Во сво ја та ви зи ја за ид ни на та си те ис пи та-
ни ци на ве ду ва ат де ка би са ка ле свој дом. Би 
са ка ле да се вра бо тат за да мо жат да жи ве ат 
не за ви сен жи вот од ин сти ту ци и те, са ми или 
со сво и те се мејс тва. Би са ка ле да фор ми ра-
ат и се мејс тво. Сме та ат де ка тре ба да има ат 
при стап до со ци јал ни ста но ви или до дру ги 

ин сти ту ции за ста ри ли ца без при тоа да би-
дат обе ле жа ни и огра ни че ни во ко ри сте ње 
на овие ус лу ги по ра ди прет ход но то ин сти-
ту ци о нал но жи ве е ње или по ра ди ме сто то на 
по тек ло. Ли ца та што жи ве е ле без ро ди те ли и 
ро ди тел ска гри жа сме та ат де ка им е по треб-
но здру жу ва ње за ло би ра ње и за ста пу ва ње 
на нив ни те пра ва. „Нам ни тре ба здру же ние 
што ќе ги ре ша ва проб ле ми те ка ко мо јот. 
Тоа тре ба да би де ме сто ка де што овие ли ца 
отво ре но ќе збо ру ва ат за проб ле ми те и ќе се 
на о ѓа ат на чи ни за нив но над ми ну ва ње. Дру-
го е ко га зад те бе стои здру же ние, а дру го е 
ко га си сам. Сам не мо жам ни што“ – на ве ду-
ва еден 29-го ди шен по ра не шен шти те ник на 
уста но ва за де ца без ро ди те ли и ро ди тел ска 
гри жа. Сме та ат де ка е по тре бен по ху ман од-
нос кон овие цел ни гру пи, со по ве ќе раз би-
ра ње и нак ло не тост на ин сти ту ци и те и на 
за ед ни ца та.

Им тре ба ат по ве ќе ин фор ма ции за при-
стап до ра бо та, ка ко да го ос тва рат пра во то 
на стан и па ри чен на до мест, кој е на ме нет за 
ли ца та по на пу шта ње на уста но ва та за де ца 
без ро ди те ли и без ро ди тел ска гри жа. Оче-
ку ва ат по го ле ма прис по соб ли вост од ин сти-
ту ци и те. Сме та ат де ка е не пра вед но да би-
дат ре ло ци ра ни во нив ни те ма тич ни гра до ви, 
а од пе тго диш на во зраст жи ве ат во Скоп је.  

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју имаа 
уре ден над во ре шен изг лед и по ка жаа под-
го тве ност за со ра бо тка. Ја зич на та ко му ни ка-
ци ја се од ви ва ше без те шко тии.

зАк лу чОк 
Ка ра кте ри сти ки те на оваа ка те го ри ја ли ца ука жу ва ат на по тре ба од раз ли чен сет-про гра-

ми и ус лу ги не оп ход ни за уна пре ду ва ње на ква ли те тот на жи вот. За ли ца та што со го ди ни 
се сме сте ни во пси хи ја три ски уста но ви, а не ма ат свој дом или мож ност за из др жу ва ње од 
стра на на род ни на, не оп ход но е да ва ње мож ност за са мо стој но или спо де ле но во нин сти-
ту ци о нал но до му ва ње, кое це лос но или де лум но би би ло по кри е но од др жав ни / ло кал ни 
фон до ви. Дел од овие ли ца не се це лос но спо соб ни за са мо сто ен жи вот, па до пол ни тел на 
не га мо же да им по мог не во се којд не ви е то и по сте пе но да ра бо ти на зго ле му ва ње на нив-
ни те ка па ци те ти за упра ву ва ње на до ма ќинс тво то. Во од нос на нив ни от ра бо тен ан гаж ман, 
по треб но е да се раз мис лу ва на ал тер на тив ни мер ки за вра бо ту ва ње. При до би вки те што ги 
ну ди Вла да та за суб вен ци о ни ра но вра бо ту ва ње на ли ца со ин те ле кту ал ни спре че но сти се 
во таа на со ка, но е по тре бен си стем на мо ни то ринг и на ева лу а ци ја на ко рис но ста од овие 
мер ки, осо бе но по на о ди те за нив на зло у по тре ба од стра на на ра бо то дав ци те. По треб на е 
ин те гра ци ја на ли ца та на ре дов ни от па зар на труд пре ку по чи ту ва ње на нив ни те ка па ци те ти. 
За тие што ин сти ту ци о нал но то згри жу ва ње го ко ри стат ка ко „по крив над гла ва“ не оп ход но 
е ди зај ни ра ње  по ко хе рен тен си стем на со ци јал ни мер ки, кои ќе им овоз мо жат са мо стој но 
во нин сти ту ци о нал но до му ва ње.

Ли ца та што се ос ло бо ду ва ат од каз не но-по прав на уста но ва тре ба да има ат оси гу ре но до-
му ва ње. До пол ни тел но, ин сти ту ци и те тре ба да се вклу чат во не го во вра бо ту ва ње, до кол ку се 
ра бо ти за отсус тво по дол го од шест ме се ци335, или па ке ти со ци јал на по мош што при вре ме-
но би им по мог на ла во ре ин те гра ци ја та и спре чу ва ње на ри зи кот од вра ќа ње во уста но ва та. 
Шан си те за ре ци див се нај го ле ми во пер и о дот по от пу шта ње од уста но ва та, па за тоа е не оп-
ход но по си стем ска по мош за овие ли ца. Фо кус на ус лу ги те тре ба да би дат и се мејс тва та на 
овие ли ца, осо бе но ако ли це то во каз не но-по прав на уста но ва би ло но си те лот на до маш ни от 
бу џет, ду ри и ка ко дел од не фор мал ни от па зар на труд.

Др жа ва та низ не кол ку про е кти обез бе ду ва ко ри сте ње со ци јал ни ста но ви и пот тик ну ва 
вра бо ту ва ње на ли ца та што на пу шти ле уста но ва за згри жу ва ње де ца без ро ди те ли и ро ди-
тел ска гри жа. Се пак, си сте мот овоз мо жу ва и ад ми ни стра тив но-би ро крат ско оп стру и ра ње на 
ос тва ру ва ње на со ци јал ни те пра ва.  За оваа ка те го ри ја ли ца по треб на е прис по соб ли вост, 
осо бе но што нив ни те со ци јал ни ре ла ции мно гу го ди ни се гра де ни во ед на сре ди на и неј зи-
но то на пу шта ње би зна че ло и гу бе ње на за ед ни ца та на со ци јал на под др шка и на со ци јал но-
кул тур ни от ка пи тал. Овие ли ца тре ба до пол ни тел но да се пот тик нат и на про дол жу ва ње на 
обра зо ва ни е то пре ку сти пен дии и суб вен ци о ни ра но ко ри сте ње сту дент ски до мо ви (или, ка ко 
што се ос тва ру ва се га, пре ку па рич на по мош), осо бе но што оваа ка те го ри ја ли ца оста ну ва 
со ни ско ни во на обра зо ва ние и со огра ни че ни мож но сти за ин те гра ци ја на па за рот на труд.

Од ас пект на за ед ни ца та и на оп штес тво то, не оп ход ни се про гра ми за да се над ми не обе-
ле жа но ста, про гра ми за пси хо со ци јал на по мош и ин ди ви ду ал на ра бо та со ли ца та што се бо-
рат со за вис но сти, про гра ми за мен торс тво и за по мош на ли ца та што со 18 го ди ни поч ну ва ат 
са мо сто ен жи вот. Исто та ка, по треб ни се про гра ми за над ми ну ва ње на ди скри ми на ци ја та и за 
иск лу чу ва ње то на овие ли ца од па за рот на труд. По треб но е по го ле мо вклу чу ва ње на ло кал-
ни те са мо у пра ви и на оп шти ни те во си сте мот на со ци јал на за шти та на овие ли ца и кре и ра ње 
ло кал ни про гра ми за по мош ба зи ра ни на парт нерс тва со гра ѓан ски от се ктор и со де лов на та 
за ед ни ца.

335 Според членот 99 од Законот за работни односи, работодавецот може на работникот да му го откаже договорот 
за вработување, ако: на работникот со правосилна одлука му е забрането да врши определени работи од работниот 
однос или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбедносна мерка, поради која не може да врши работи подолго 
од шест месеца или ќе мора поради издржување на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од шест месеци
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сÈПоЧнУва
одсиГУрниот
Покрив
надГлава

8.1. Жи вот на си ту а ци ја: при вре ме но сме сту
ва ње кај род ни ни и бли ски при ја те ли; оп шта 
де фи ни ци ја: жи ве е ње во кон вен ци о нал но жи ве
а ли ште, но тоа не му при па ѓа на ли це то, не 
е не го во по сто ја но ме сто на жи ве е ње и во не го 
пре сто ју ва по ра ди не до стиг од жи ве а ли ште.

8.2. Жи вот на си ту а ци ја: до му ва ње без ле га лен 
до го вор за (под)за куп; оп шта де фи ни ци ја: узур
па ци ја на жи ве а ли ште без до ку мен ти за на ем.

8.3. Жи вот на си ту а ци ја: узур па ци ја на зем ји
ште; оп шта де фи ни ци ја: дом из гра ден на узур
пи ра но зем ји ште.

Oпер а тив на ка те го ри ја: 
ли ца што жи ве ат во не си гур но  сме сту ва ње

6.4.3 ПотенциЈаЛно Бездомништво

6.4.3.1 ПотенциЈаЛно Бездомништво                       КАТЕГОРИЈА 8

Потенцијалното бездомништво опфаќа лица што живеат во несигурни 
и во несоодветни живеалишта.
 Лица што живеат во несигурно сместување (кај роднини и пријатели, 

во узурпирано живеалиште или во дом изграден на узурпирано земјиште);
 Лица што живеат под закана од иселување (поради хипотека или поради 

неподмирени трошоци во изнајмено живеалиште, а одлуката за иселување е влезена во сила;
 Лица што живеат под закана од насилство;
 Лица што живеат во привремени, неконвенционални живеалишта.

336 Државен завод за статистика: Бесправно изградени објекти на територијата на Република Македонија, 2014 
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338 Одговор од Катастар на РМ за потребите на ова истражување.

339 ТЕЛЕГРАФ: ОПШТЕСТВЕНИ СТАНОВИ: Откуп или закуп до март 2015 година или присилно иселување. Достапно 
на: http://www.telegraf.mk/aktuelno/ns-newsarticle-227046-opstestveni-stanovi-otkup-ili-zakup-do-mart-2015-ili-prisilno-
iseluvanje.nspx [02.03.2016]

Спо ред по да то ци те на Др жав ни от за вод 
за ста ти сти ка, во те кот на 2014 го ди на, на 
те ри то ри ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се 
ре ги стри ра ни 1.075 бес прав но из гра де ни 
об је кти, од кои 18,2 про цен ти се ко ри стат 
за до му ва ње - стан бе ни, стан бе но-де лов ни и 
ку ќи за од мор и за ре кре а ци ја. Од нив, два 
об је кта се во др жав на сопс тве ност336. Во 
од нос на 2013 го ди на, бро јот на бес прав но 
из гра де ни об је кти се на ма лу ва, ко га се ре ги-
стри ра ни 1.275 об је кти, од кои 19,4 про цен-
ти се ко ри стат за до му ва ње. Еден бес прав но 
из гра ден об јект е во др жав на сопс тве ност337. 
Ко га ста ну ва збор за бес прав но из гра де ни те 
об је кти иск лу чи тел но на ме не ти за до му ва-
ње, во 2014 го ди на, нај го лем дел се иден ти-
фи ку ва ни во оп шти на Лип ко во (22 об је кти) 
и 69 об је кти на те ри то ри ја та на град Скоп је 
(најм но гу во оп шти ни те Ча ир и Кар пош, по 18 
об је кти во се ко ја од нив). И во 2013 го ди на, 
нај го лем дел од ва кви те об је кти би ле иден-
ти фи ку ва ни во оп шти на Лип ко во (37 об је кти) 
и 36 об је кти на те ри то ри ја та на град Скоп је 
(најм но гу во оп шти ни те Бу тел -15 об је кти и 
Ча ир-12 об је кти). 

Во сфе ра та на прав на та не си гур ност, ко ја, 
исто та ка, имп ли ци ра со ци јал на иск лу че ност 
во до му ва ње то, спо ред Ка та ста рот на РМ се 
еви ден ти ра ни 144.957 бес прав но из гра де ни 
об је кти338. 

За ко нот за по ста пу ва ње со бес прав но 
из гра де ни об је кти (Служ бен вес ник на РМ, 
23/11) ну ди мож ност за ле га ли за ци ја на ди-
во из гра де ни от об јект до 31 март 2016 го ди-
на и до ста ву ва ње на ге о дет ски ела бо ра ти до 
31 де кем ври 2016 го ди на. Ба ра ња та за ле га-
ли за ци ја се до ста ву ва ат до оп шти ни те во кои 
е из гра ден об је ктот  со ус лов об је ктот што е 

пред мет на ле га ли за ци ја да е из гра ден зак-
луч но со 3 март 2011 го ди на.

Во од нос на оп штес тве ни те ста но ви, до 
март 2015 го ди на, 1.600 ли ца го не ма ат ре-
ше но пра ша ње то на откуп или за куп на овие 
ста но ви, 900 ли ца се без акт за до де лу ва ње 
или ди во все ле ни, од нос но око лу 2.500 ста на 
се ко ри стат бес прав но. До пол ни тел но има и 
око лу 800 ста но ви што се на ли ца со ни ски 
при ма ња. Вкуп на та број ка, во ко ја вле гу ва ат 
и функ ци о нер ски ста но ви и ста но ви во др-
жав на сопс тве ност за дру ги по тре би, е 5.173 
ста но ви, кои тре ба да до би јат сопс тве ник и 
ро кот за ап ли ци ра ње тра е ше до кра јот на 
март 2015 го ди на339. По стап ка за исе лу ва ње 
се по ве ду ва ко га ли це то не склу чи ло до го-
вор за за куп или откуп или Ми ни стерс тво то 
за транс порт и за вр ски го од бил ба ра ње то и 
ли це то не ма пра во по ве ќе да го ко ри сти ста-
нот. Спо ред За ко нот за до му ва ње (Служ бен 
вес ник на РМ, 99/2009), чле нот 87, во слу чај 
ко га ли це ќе се все ли во стан без склу чен до-
го вор за за куп или без дру га прав на ос но ва, 
сопс тве ни кот има пра во да го вра ти вла де-
ни е то на ста нот со доз во ле на са мо по мош. 
Во АД за сто па ни су ва ње со  стан бен и со 
де ло вен про стор од зна че ње за др жа ва та се 
фор ми ра Ко ми си ја во рок од 30 де на отка ко 
е утвр де на по тре ба та за са мо по мош, по ве ду-
ва ат по стап ка, со но тар и со из вр ши тел и се 
вр ши исе лу ва ње. До кол ку не се исе лат во рок 
од 30 де на со са мо по мош, се поч ну ва суд ска 
по стап ка. Прет ход но, во сог лас ност со за кон 
за дол жи тел но се из ве сту ва ат во одре ден 
рок, нај че сто осум де на, да го ис праз нат сво-
е вол но ста нот. Со суд ска по стап ка се до би ва 
пра во сил на пре су да за исе лу ва ње и пре ку 
из вр ши тел се вра ќа ста нот на зад во вла де-
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ние на ин сти ту ци ја та340.
Важ но е да се спо ме не де ка оваа ка те го-

ри ја ли ца че сто се сов па ѓа со ли ца та што 
жи ве ат во не кон вен ци о нал ни об је кти и при-
вре ме ни стру кту ри, од нос но со ка те го ри ја та 
11 од ЕТ ХОС. При кла си фи ка ци ја та, истра-
жу вач ки от тим се во де ше од при мар на та ка-
ра кте ри сти ка на до мот, од нос но да ли е на 
оку пи ра но зем ји ште за да би де кла си фи ку-
ван ка ко ка те го ри ја 8.3, а по тоа да ли ус ло-
ви те за жи вот се суп стан дард ни за да би де 
кла си фи ку ван ка ко ка те го ри ја 11.

СА МО СО бА, 
НИ шТО Дру гО 
НЕ МИ ТрЕ бА!

Пред да се ома жи, Б.В. жи ве е ла убав и 
нор ма лен жи вот  во скоп ска та на сел ба Та-
фта ли џе за ед но со неј зи ни те ро ди те ли и со 
двај ца та бра ќа. 

- Во 1996 го ди на се ома жив, па бра ќа та се 
оже ни ја, а ку ќа та е ма ла и ве ќе не ма ше ме-
сто за ме не. До 1996 го ди на имав сè што ми е 
по треб но - об јас ну ва на ша та со го вор нич ка, 
ко ја ве ли де ка се га ги по се ту ва род ни ни те во 
ку ќа та во ко ја се ро ди ла, а тие ѝ по ма га ат со 
хра на и со па ри.

Во мо мен тов жи вее во до мот на неј зи на 
при ја тел ка во на сел ба та Авто ко ман да за ед-
но со неа и со неј зи на та бол на мај ка. 

Ше е се тго диш на та Б.В. ве ли де ка ов де е 
сме сте на ве ќе три де на, а пред тоа пет ме-
се ци жи ве е ла во Шу тка. Та му би ла вдо ме на 
од се мејс тво.

- Ви дов де ка не ма ат ус ло ви и ме не да ме 
чу ва ат и си за ми нав - ве ли Б.В. и до да ва де ка 
пла ни ра да ба ра со ба под ки ри ја за се бе.

Пред две го ди ни ѝ по чи нал со пру гот со 
ко го за ед нич ки по ми на ле низ па те шес тви-
ја. Ве ли де ка пр во жи ве е ле под ки ри ја од 
па ри те од про да ден стан што би ле по де ле-

ни ме ѓу неј зи ни от со пруг и не го ви те двај ца 
бра ќа. Из вес но вре ме жи ве е ле со же на што 
ја чу ва ле, а за воз врат не пла ќа ле ки ри ја, но 
пла ќа ле сме тки. Отка ко по чи на ла ста ри ца-
та, поч на ле по го ле ми проб ле ми. Из нај ми ле 
стан, а из вес но вре ме жи ве е ле и во ку ќа што 
не кој ми ло стив чо век им ја дал на ко ри сте-
ње. Отка ко по чи нал со пру гот, про дол жи ла 
да тал ка по ули ци и да го ме ну ва ме сто то на 
жи ве е ње.

Б.В. об јас ну ва де ка во пе то ци те оди во 
пун ктот за без дом ни ци во Мо мин По ток ка де 
што до би ва хра на и мо же да се иска пе, а во 
дру ги те де но ви е на па за рот во Бу ња ко вец и 
им по ма га на па зар џи и те. Ве ли де ка за тру-
дот до би ва од 100 до 200 де на ри днев но, а 
по не ко гаш па зар џи и те ѝ да ва ат и хра на.

Отка ко ѝ по чи нал со пру гот ја зе ма не го ва-
та пен зи ја од 7.450 де на ри. 

- Тој ду ри бе ше жив не ус пеа да зе ме пен зи-
ја, до ку мен ти те беа за вр ше ни пред да по чи-
не - рас ка жу ва Б.В., ко ја ве ли де ка и во ид ни-
на се гле да ка ко без дом ник за што не гле да ла 
ка ко би се ре ши ла неј зи на та си ту а ци ја, а на 
пра ша ње то ка ко би го ре ши ла проб ле мот со 
без дом ниш тво то, кра тко од го ва ра:

- Са мо со ба. Ни што дру го не ми тре ба. Со-
ба и ба ња.

АНА лИ зА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
ли ца што жи ве ат во не си гур но сме сту ва ње: 
при вре ме но сме сту ва ње кај род ни ни и бли-
ски при ја те ли; до му ва ње без ле га лен до го-
вор за (под)за куп и узур па ци ја на зем ји ште со 
из гра ден дом. Пра шал ни кот е за мис лен ка ко 
са мо е ва лу а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ли ца та 
и е кон стру и ран за це ли те на истра жу ва ње-
то. Ин терв ју а та се на пра ве ни во пер и о дот 
август 2015 го ди на - ја ну а ри 2016 го ди на во 
Скоп је, Те то во и во Ку ма но во. Две ин терв јуа 
се во де ни те ле фон ски. Ли ца та со кои се на-
пра ве ни ин терв јуа по тек ну ва ат од Скоп је, 
Го сти вар, Ку ма но во и од При леп. Ед но ли це 
од Го сти вар при вре ме но жи вее во Те то во ка-

340 Одговор од АД за стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за државата за потребите на ова 
истражување.

де што е во де но ин терв ју то.
Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра 

кон по тре би те на оваа цел на гру па, при чи-
ни те што до ве ле до гу бе ње на до мот и се-
кун дар ни те ефе кти од не си гур но то до му ва-
ње врз нив но то фи зич ко и мен тал но здрав је, 
со ци јал ни те ре ла ции со се мејс тва та, при ја-
те ли те и со дру ги без дом ни ци, трет ма нот 
од стра на на за ед ни ца та и на ин сти ту ци и те, 
ка ко и ви зи ја та за ид ни на та и ли чен став за 
тоа ка ко да се над ми не проб ле мот со без-
дом ниш тво то.

ОпИС НА пРИ ме РО кОт
Во ка те го ри ја та ли ца што жи ве ат во не си-

гур но сме сту ва ње на пра ве ни се ин терв јуа со 
вкуп но 13 ли ца. Од нив, две же ни и трој ца 
ма жи се при вре ме но сме сте ни кај род ни-
ни или при ја те ли. Двај ца ма жи и ед на же на 
узур пи ра ат жи ве а ли ште без прав ни до ку мен-
ти за на ем. Трој ца ма жи и две же ни жи ве ат 
во до мо ви из гра де ни бес прав но врз зем ји-
ште без до ку мен ти за сопс тве ност. Најм лад 
бе ше ис пи та ник на во зраст од 17 го ди ни, 
до де ка нај ста ри от има ше 59 го ди ни. Ед но 
ли це е во ра ни те два е сет ти те го ди ни, две во 
ра ни те три е сет ти го ди ни и ед но ли це е во 
доц ни те три е сет ти го ди ни. Че ти ри ли ца се 
во ра ни те че ти ри е сет ти го ди ни и три ли ца се 
во ра ни те пе де сет ти го ди ни. Спо ред ет нич-
ка та при пад ност, че ти ри ли ца се Ма ке дон ци, 
се дум ли ца се Ро ми, ед но ли це е Ал бан ка и 
ед но ли це е Ср бин. Си те, освен ед но ли це, 
има ат из вод и др жав јанс тво на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја. Ед но ли це на ве ду ва де ка лич ни те 
до ку мен ти му се уни ште ни, а дру го ли це на ве-
ду ва де ка не ма лич на кар та. 

Ме ѓу ли ца та што се при вре ме но сме сте ни 
кај род ни ни или при ја те ли, ед но ли це е ома-
же но, но е жр тва на се меј но на силс тво и не е 
сме сте но во шел тер-цен тар, ни ту, пак, го при-
ја ви ло слу ча јот в по ли ци ја, па во мо мен тов е 
од во е но од со пру гот. Две ли ца се не о же не ти 
и жи ве ат са ми, ед но ли це е од во е но од сво ја-
та же на и де ца и ед но ли це е вдо ви ца. Ед но 
ли це има за вр ше но сред но обра зо ва ние, ед-
но е со за на ет чи ско учи ли ште и три ли ца се 
со ос нов но обра зо ва ние. Ед но ли це е дол го-
трај но сме сте но кај род ни на што е ко рис ник 

на со ци јал на по мош за ста ра телс тво, ед но 
ли це 12 го ди ни ко ри сти ви кенд-ку ќа на свои 
при ја те ли, ко ја не ма ос нов на ин фра стру кту-
ра (во да, стру ја) и три ли ца при вре ме но до му-
ва ат кај род ни ни и при ја те ли. Три ли ца се во 
дол го трај но не си гур но до му ва ње, ду ри и до 
20 го ди ни. Од нив ед но ли це би ло без дом ник 
за ед но со сво јот парт нер и за ед но ги спо де лу-
ва ле се којд нев ни те проб ле ми, кој по чи нал и 
се га са ма се со о чу ва со си ту а ци ја та. Три ли ца 
ги ко ри стат пе точ ни те ус лу ги на при фат ни от 
цен тар за без дом ни ци во Мо мин По ток. 

Ме ѓу ли ца та што до му ва ат без ле га лен до-
го вор за за куп, две ли ца се раз ве де ни и ед на 
е са мо хра на мај ка со ма ло лет на ќер ка. Од 
нив, две ли ца се со ви со ко обра зо ва ние и ед-
но ли це е со за вр ше на ви ша шко ла. Две ли ца 
се по дол го вре ме во узур пи ра но жи ве а ли ште, 
шест-се дум го ди ни, и ед но ли це око лу ед на 
го ди на. Са мо хра на та мај ка со де те, спо ред 
неј зи но ка жу ва ње, узур пи ра ла стан од 40 м2 
во оп штес тве на сопс тве ност за што има ла 
под не се но ба ра ње за откуп. Но и по крај не ре-
ше на та си ту а ци ја, пред кра јот на 2015 го ди на 
ѝ е иск лу че на стру ја и во мо мен тов жи вее во 
суп стан дард ни ус ло ви. Дру го ли це жи вее во 
не до гра де ни те згра ди на фир ма та ФИ КОМ во 
Ки се ла Во да. Спо ред не го ви ка жу ва ња, за тоа 
знае и по ли ци ја та, но не му пра ви проб ле ми. 
Во тој про стор не ма при стап до во да, стру ја, 
то а лет, а има са мо ќум бе за гре е ње и кре вет, 
кои сам ги до нел. Тре то то ли це жи вее во по-
друм без при стап до во да, то а лет, за топ лу ва-
ње.  

Ме ѓу ли ца та што узур пи ра ат зем ји ште со 
не ле гал но из гра ден дом, три се во брак и 
има ат де ца, ед но ли це има ма ло лет на не вен-
ча на со пру га и де те, и ед но ли це жи вее во 
парт нер ска за ед ни ца. Две ли ца не ма ат за вр-
ше но ни ка кво обра зо ва ние, до де ка три има ат 
не це лос но ос нов но обра зо ва ние и са мо у ко 
на у чи ле не кој за на ет (авто ме ха ни чар, мо лер 
и сл.). Си те ли ца жи ве ат во цвр ста град ба, но 
во по ве ќеч ле ни се мејс тва. Има ат при стап до 
во да и до стру ја, кои се бес прав но по ста ве ни, 
но не ма ат то а лет или ко ри стат им про ви зи ран 
над во ре шен то а лет.    

Си те ли ца, освен ед но, се здрав стве но 
оси гу ре ни и има ат здрав стве на ле ги ти ма-
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ци ја. Ед но ли це по ра ди пре кин на ра бо тен 
од нос не ус пе а ло ад ми ни стра тив но да се 
при ја ви за не вра бо те но и да до бие здрав-
стве но оси гу ру ва ње. По го лем дел од ис пи-
та ни те ли ца се чув ству ва ат фи зич ки здра ви 
и не ма ле ме ди цин ски прег лед во те кот на 
пос лед на та го ди на. Не кои се со о чу ва ат со 
хро нич ни бо ле сти пре диз ви ка ни од ло ша 
и не ре дов на ис хра на, кон су ми ра ње ал ко-
хол или аст ма, хи пер тен зи ја. Ед но ли це, 
кое на ни ска тем пе ра ту ра про те сти ра ло 
про тив од лу ка та за исе лу ва ње, ука жу ва 
де ка здрав је то поч ну ва да му се вло шу ва. 

пРИ чИ НИ зА гу бе ње НА ДО мОт, 
пРОб ле мИ, пОт Ре бИ И СО цИ јА лИ зА цИ јА

Раз вод, се меј но на силс тво, раз ве де ни или 
по чи на ти ро ди те ли и на ру ше ни се меј ни од-
но си, се глав ни те при чи ни те по ра ди кои ли-
ца та го на пу шти ле до мот и по ба ра ле по мош 
од при ја те ли и од род ни ни. „Си за ми нав за да 
не би де по ло шо. Да не на пра вам не ка ков по-
го лем проб лем“ – на ве ду ва еден 41 го ди шен 
маж, кој жи вее во ви кенд-ку ќа на при ја те ли. 
Ед но ли це по смрт та на сво и те ро ди те ли жи-
вее со род ни на и не се пла ши од гу бе ње на 
до мот. 

Раз вод и на пу шта ње на до мот во кој жи ве-
е ле со сво јот парт нер/ка е при чи на по ра ди 
ко ја ли ца та ре ши ле да се все лат бес прав но. 
Нај го ле ми те проб ле ми со кои се со о чу ва ат 
се не ма ње то фи нан си ски средс тва и сопс-
твен дом. „До вол но е и ба ра ка да имам, ќе би-
дам за до во лен“ - ве ли еден 35 го ди шен маж, 
кој при вре ме но жи вее со сво и те се стри. За 
хра на се сна о ѓа ат или до би ва ат по мош од 
сво и те со се ди, лу ѓе то на кои по вре ме но им 
ра бо тат, па ме сто во па ри им пла ќа ат во на-
ту ра. Ука жу ва ат де ка че сто не ма ме сто по 
на род ни те куј ни и де ка во слу чај на дол го-
трај ни здрав стве ни проб ле ми не се во мож-
ност да си ги по кри јат тро шо ци те за ле ку ва-
ње. Са мо ед но ли це, кое не чув ству ва де ка 
е во ри зик да го за гу би до мот, не на ве ду ва 
не кои осо бе ни проб ле ми што про из ле гу ва ат 
од до му ва ње то кај род ни на. Ед но ли це што е 
бес прав но все ле но ука жу ва де ка во ди бор-
ба со др жав ни те ин сти ту ции за да мо же да 
го отку пи ста нот, но 11 ме се ци не ма ни ка ков 

од го вор на си те ба ра ња и на до ку мен та ци-
ја та што е ис пра те на во не го ва ко рист. Бес-
прав но все ле ни те ли ца и тие во не ле гал ни 
град би ука жу ва ат де ка нај го лем проб лем им 
се суп стан дард ни те ус ло ви на жи вот. 

Ме ѓу ли ца та што се при вре ме но сме сте ни 
кај при ја те ли или род ни ни, ед но ли це е ко-
рис ник на па рич на со ци јал на по мош и ед но 
ли це е ко рис ник на пен зи ја. Дру ги те ли ца не-
ма ат по сто јан ме се чен фи нан си ски при лив. 
За ра бо ту ва ат по вре ме но, пре ку: со би ра ње 
пла сти ка, ко па ње, гра деж ни актив но сти, 
исто ва ра ње, про даж ба на спи са ни е то „Ли це 
в ли це“. „Ако ја деш по скром но, ќе стиг не“ - 
на ве ду ва еден 35-го ди шен маж што жи вее во 
из нај ме но то жи ве а ли ште на не го ви те се стри. 
Ед на же на што е жр тва на се меј но на силс-
тво не ма ни ка кви при хо ди и не е вра бо те на. 
Род ни на та на ед но ли це до би ва па ри чен на-
до мест за ста ра телс тво. Ме ѓу ли ца та што се 
бес прав но все ле ни, ед но ли це има по сто ја ни 
ме сеч ни при хо ди, до де ка дру ги те две ли ца 
по вре ме но за ра бо ту ва ат од ма ну ел на ра бо та 
и не се ко рис ни ци на со ци јал на по мош. Ме-
ѓу ли ца та што жи ве ат во бес прав но из гра ден 
дом, две ли ца ко ри стат па рич на со ци јал на 
по мош, ед на же на не ма ни ка кви при хо ди и 
ед но ли це за ра бо ту ва пре ку про даж ба на 
спи са ни е то „Ли це в ли це“. Се меј ни от бу џет 
ре тко го до пол ну ва ат со фи нан си ска под др-
шка од род ни ни или со по вре ме на ма ну ел на 
ра бо та. Ко рис ни ци те на па рич на со ци јал на 
по мош се сог ла су ва ат де ка е не до вол на за 
по кри ва ње на си те жи вот ни по тре би и че сто 
се при си ле ни ра бот но да ги ан га жи ра ат и 
сво и те де ца.

Ни ед но од ли ца та не би ло згри же но во 
не ко ја уста но ва од со ци јал на за шти та. „Сум 
бил во Чи чи но Се ло, сум ви дел ка кво е, и не би 
одел. Ус ло ви те се ни ка кви“ – на ве ду ва еден 
41-го ди шен маж, кој жи вее во ви кенд-ку ќа на 
при ја те ли. 

Не кои же ни што би ле жр тва на се меј но 
на силс тво не кол ку па ти се обра ќа ле до цен-
три те за со ци јал на ра бо та и до нев ла ди ни 
ор га ни за ции, но не до би ле не ко ја стру ктур-
на по мош. Са мо не кол ку ли ца до би ва ат до-
на ции од при ја те ли, род ни ни. 

Дел од ли ца та се чув ству ва ат ка ко без-

дом ни ци или по стои ри зик да ста нат без-
дом ни ци. „Без дом ниш тво е ака ње по ули ци 
и не ма ње ка де да се сме стиш“ – на ве ду ва 
ед на 59-го диш на же на, ко ја е во дол го трај но 
без дом ниш тво и при вре ме но жи вее кај при-
ја тел ка. Не кои на ве ду ва ат де ка спо де лу ва-
ње то на до му ва ње то со род ни ни им прет ста-
ву ва то вар и не при јат ност. „Не при јат но ми е 
де ка и кај се стра ми и кај дру ги лу ѓе мо же да 
ја слуш нам реп ли ка та: До ста бе ше, оди си! 
“ – на ве ду ва еден 35-го ди шен маж, кој жи вее 
кај сво и те се стри. Ме ѓу ли ца та што жи ве ат во 
бес прав но из гра ден дом, не кои се чув ству ва-
ат ка ко без дом ни ци. „Не ка ко без дом ник, во 
нај су ро ва та смис ла на збо рот, за тоа што 
имам по крив над гла ва. Но, чув ству вам не си-
гур ност“ -  на ве ду ва ед на 39-го диш на жи тел-
ка на бес прав но из гра ден дом. Фа ктот што 
нив ни те до мо ви не се ле га ли зи ра ни им но си 
не мир. „Др жа ва та мо же не што да гра ди ту-
ка, мо же да ми ре че зе ми си го ма те ри ја лот, 
ту ли, и бе гај. Тоа е тој не мир“ – ука жу ва еден 
43-го ди шен жи тел на бес прав но из гра ден 
дом. Ед но ли це ука жа де ка има вер ба во по-
до бра ид ни на, но, исто та ка, ис пи та ни ци те 
ука жу ва ат и на не до вер ба во ин сти ту ци и те, 
па и на мар ги на ли зи ра ци ја и на ди скри ми на-
ци ја на ет нич ка ос но ва.

Тие што се поз на ва ат од пун ктот за без-
дом ни ци во Мо мин По ток ме ѓу себ но се дру-
жат, иа ко наг ла су ва ат де ка се са ми и се чув-
ству ва ат оса ме но и изо ли ра но. Има ат мал 
круг при ја те ли, са мо не кои од при ја те ли те 
има ат дом во сво ја сопс тве ност. Ли ца та со 
кои е на пра ве но ин терв ју ре тко се во кон такт 
со сво и те по ши ро ки се мејс тва: ро ди те ли, де-
ца, род ни ни. На ру ше ни те се меј ни од но си, 
кои до ве ле до на пу шта ње на до мот, не се 
про ме ни ле и по дол го трај но од во е но жи ве-
е ње на ли ца та во не си гур ни до мо ви. 

„Со род ни ни те не се гле дам. Имам се-
стра, зет, вну ци... но, што ако имам? Ни кој 
ни што не ме пра шу ва ка ко по ми ну вам... ни 
да ли имам, не мам? Ни што“ – на ве ду ва еден 
41-го ди шен маж, кој жи вее во ви кенд-ку ќа на 
при ја те ли. 

Са мо ед но ли це на ве ду ва де ка е во кон-
такт со род ни ни, кои му по ма га ат со хра на и 

со па ри. Тие што жи ве ат во не ле гал но из гра-
ден дом не се чув ству ва ат ка ко без дом ни ци, 
но кри ти ку ва ат де ка во сво јот дом во кој се 
по ве ќе од 25 го ди ни жи ве ат во суп стан дард-
ни ус ло ви, во пре на се ле ност и че сто без ос-
нов на ин фра стру кту ра.

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју не ма-
ат кон такт со дру ги те др жав ни ин сти ту ции 
или здру же ни ја на гра ѓа ни. Ед но ли це што е 
бес прав но все ле но ука жу ва и на не ко хе рент-
но ста на на ци о нал ни те при о ри те ти. 

„Др жа ва та се стре ми кон ра ѓа ње по ве ќе 
де ца, а ва му ги бр ка на ули ца“ – на ве ду ва ед-
на 42-го диш на бес прав но все ле на ста нар ка. 

Ли ца та нај че сто на ве ду ва ат де ка ги ко ри-
стат ус лу ги те на Цр вен крст, на род ни те куј ни 
и на нев ла ди на ор га ни за ци ја што им де ли 
хра на („Ви стин ски де ла на љу без ност“ и „Ре-
твит ни оброк“) и де ка не зна ат ка де до пол ни-
тел но да се обра тат за по мош. ХОПС, ХЕ РА 
и Цен та рот за згри жу ва ње де ца на ули ца се 
на ве де ни ка ко ор га ни за ции што им по ма га ат 
на ли ца та што жи ве ат во Шу то Ори за ри. 

На не кои им по мог на ле со се ди те, при ја-
те ли те, род ни ни те, со па ри и со хра на. Бла-
го дар ни се за нив на та со ли дар ност. Дел од 
ли ца та нај го ле ма та под др шка ја на о ѓа ат кај 
со се ди те и за ед ни ца та. 

„За до во лен сум од со се ди те. Мно гу ми по-
ма га ат лу ѓе то око лу ме не. Без нив не би мо-
жел ни што да на пра вам“ – на ве ду ва еден 
41-го ди шен маж, кој жи вее во ви кенд-ку ќа на 
при ја те ли.

 „Мно гу ми зна чи под др шка та од лу ѓе то“ – 
на ве ду ва ед на 59-го диш на же на, ко ја при вре-
ме но жи вее кај при ја тел ка. 

Же ни те што се жр тва на се меј но на силс тво 
или са мо хра ни ро ди те ли ука жу ва ат де ка се 
осу ду ва ни од сре ди на та и де ка че сто се нај-
го ле ми те со ци јал ни слу чаи во др жа ва та. Ед-
на же на наг ла су ва де ка неј зи ни от при вре мен 
дом ѝ го овоз мо жи ла при ја тел ка, ко ја е и са-
ма та ко рис ник на со ци јал на по мош. Не кои од 
нив оче ку ва ат и под др шка од др жав ни те ин-
сти ту ции и од пра во бра ни те лот за ре ша ва ње 
на нив на та си ту а ци ја и осо бе но во на со ка на 
ин фор ма ци ја ка ко да ги ле га ли зи ра ат сво и те 
до мо ви. 
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кО РИС НИ уС лу гИ, Ре ше НИ јА 
И вИ зИ јА зА ИД НИ НА тА

За ко рис ни ус лу ги ги сме та ат бесп лат на та 
прав на по мош, по мо шта во хра на, об ле ка, ос-
нов ни средс тва за нив ни те де ца и бе би ња. Им 
тре ба ат по ве ќе ин фор ма ции за при стап до 
ра бо та, ин сти ту ции што би мо же ле да им по-
мог нат во ос тва ру ва ње на нив ни те со ци јал ни 
пра ва, ка ко да го ле га ли зи ра ат до мот. 

Во сво ја та ви зи ја за ид ни на та си те се сог ла-
су ва ат де ка им тре ба дом. „Нај важ но е по крив 
над гла ва да имаш. Сè поч ну ва од по кри вот 
над гла ва“ -  на ве ду ва еден 41-го ди шен маж 
што жи вее во ви кенд-ку ќа на при ја те ли. 

„Са мо со ба. Ни што дру го не ми тре ба. Со-
ба и ба ња“ - кон крет на е ед на 59-го диш на же-
на, ко ја при вре ме но жи вее кај при ја тел ка. 

На ве ду ва ат де ка е по треб но по до бро да 
функ ци о ни ра ат шел те ри те и при фа ти ли шта-
та за же ни што се жр тви на се меј но на силс тво, 
ка ко и се којд нев ни те ус лу ги за без дом ни ци те 
(не са мо ед наш не дел но), кои се осо бе но важ-
ни во пр ви те ми го ви од на пу шта ње на до мот. 
Вра бо ту ва ње то е на чин ка ко да се ре ши нив-
но то без дом ниш тво или при вре ме но то не си-
гур но до му ва ње. То гаш би би ле во мож ност 

зАк лу чОк 
Обез бе ду ва ње то дом и вра бо ту ва ње се ди рект на по тре ба на ли ца та што се при вре ме но сме-
сте ни кај род ни ни и при ја те ли или се бес прав но все ле ни. На ли ца та што жи ве ат во не ле гал-
но из гра ден об јект им се по треб ни по мош и со вет за на чи нот ка ко да ги ле га ли зи ра ат сво и те 
град би, ка ко и аси стен ци ја за по до бру ва ње на ква ли те тот на до мот (при стап до стру ја, во да, 
ка на ли за ци ја). Овие цел ни гру пи ре тко се ко рис ни ци на па рич на со ци јал на по мош, иа ко се 
чи ни де ка со ог лед на тоа де ка не се во мож ност да обез бе дат фи нан сии за жи вот се ти-
пи чен про фил кан ди да ти за овој вид со ци јал ни при до би вки. Им не до сти га ин фор ма ци ја и 
по мош за тоа ка ко мо же да ги ос тва рат сво и те со ци јал ни пра ва.

да из нај мат свое жи ве а ли ште и да жи ве ат 
по до бро. 

„Би им дал ба ра ки и ра бо та“ – ва ка еден 
35-го ди шен маж, кој при вре ме но жи вее кај 
род ни ни, го гле да ре ше ни е то за без дом ниш-
тво то. Из град ба та и ко ри сте ње то на со ци јал-
ни ста но ви за тие што не ма ат дом е еден нив-
ни пред лог. Иа ко не кои од нив и во ид ни на се 
гле да ат ка ко без дом ни ци, дру ги има ат на деж 
де ка ра бо ти те мо же да се по до брат. 

„Ве ру вам де ка не ма да оста нам на ули ца и 
де ка, ако е сè спо ред за ко ни те, и ако су дот би-
де пра ве ден – не ма да дој де до та кво не што“ 
– на ве ду ва ед на 42-го диш на бес прав но все ле-
на ста нар ка.  

 Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју имаа 
уре ден над во ре шен изг лед и по ка жаа под го-
тве ност за со ра бо тка. Ја зич на та ко му ни ка ци-
ја се од ви ва ше со ма ли те шко тии со ли ца та 
што не до вол но го поз на ваа ма ке дон ски от 
ја зик. Ед но ли це е по ра не шен ко рис ник на 
ал ко хол, до де ка дру го ли це че сто мо же да 
се срет не под дејс тво на ал ко хол. Кај не кои 
бе ше за бе леж ли ва нер во за ко га збо ру ваа за 
сво е то се мејс тво и за при чи ни те што до ве ле 
до тоа да го на пу штат до мот.

6.4.3.2 По тен ци ЈаЛ но Без дом ниш тво                         КА ТЕ ГО РИ ЈА 9

денесПод
Покрив,
Утрена
Улица

9.1. Жи вот на си ту а ци ја: до не се на 
е за кон ска од лу ка за исе лу ва ње од 
из нај ме но жи ве а ли ште; оп шта де
фи ни ци ја:од лу ка та за исе лу ва ње е 
вле зе на во си ла.

9.2. Жи вот на си ту а ци ја: од зе ма ње 
дом да ден под хи по те ка; оп шта 
де фи ни ци ја: до ве ри те лот има 
за кон ски до не се на од лу ка да ја 
прев зе ме сопс тве но ста.
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Од но си те ме ѓу ли ца та што из нај му ва ат 
жи ве а ли ште и сопс тве ни ци те се ре гу ли ра ни 
со За ко нот за до му ва ње (Служ бен вес ник на 
РМ, 99/2009). Спо ред чле нот 81, за ку по да-
ве цот (сопс тве ни кот на жи ве а ли ште то) има 
пра во на рас ки ну ва ње на до го во рот за за куп 
до кол ку за ку пе цот (ли це то што го из нај му ва 
жи ве а ли ште то) не ја пла ќа за куп ни на та или 
ре жи ски те тро шо ци те што се пла ќа ат по крај 
за куп ни на та во рок утвр ден со до го во рот 
за за куп, а ако ро кот не е утвр ден, то гаш за 
вре ме од 30 де на од при е мот на сме тка та. 
Спо ред чле нот 80, за ку пе цот има пра во на 
рас ки ну ва ње на до го вор за за куп во се кое 
вре ме без да ги на ве де при чи ни те, со отка-
зен рок од 90 де на. Спо ред чле нот 82, за-
ку по да ве цот мо же да го рас ки не до го во рот 
и по ра ди окол но сти што не се на ве де ни во 
до го во рот за за куп, но има об вр ска да му 
обез бе ди на за ку пе цот друг со од ве тен стан 
за пер и од во тра е ње од нај мал ку 90 де на и 
ста нот за при вре мен пре стој тре ба да ги за-
до во лу ва стан дар ди те за ми ни мал но до му ва-
ње на за ку пе цот и на ли ца та што жи ве ат со 
не го. Спо ред чле нот 87, во слу чај ко га ли це 
ќе се все ли во стан без склу чен до го вор за 
за куп или без дру га прав на ос но ва, сопс тве-
ни кот има пра во да го вра ти вла де ни е то на 
ста нот со доз во ле на са мо по мош. Во ва ков 
слу чај ин тер ве ни ра ор га нот за вна треш ни 
ра бо ти на ба ра ње на ли це то што е но си тел 
на пра во то на са мо по мош. Пра во то на за-
шти та на вла де ни е то со доз во ле на са мо по-
мош мо же да се ос тва ри во рок од 30 де на 
од де нот на соз на ни е то за по вре да та на вла-
де ни е то и за сто ри те лот на по вре да та, но не 
по доц на од ед на го ди на од на ста на та та по-
вре да на вла де ни е то. За ку по да ве цот мо же 
во се кој мо мент да по ве де суд ска по стап ка 
пред над ле жен суд за ис праз ну ва ње на ста-
нот. По стап ка та за ис праз ну ва ње на ста нот е 
ит на. Спо ред чле нот 88, за ку по да ве цот мо же 
да го отка же до го во рот за за куп склу чен на 
не о пре де ле но вре ме со отка зен рок што не 
мо же да би де по кра ток од 90 де на. Отказ ни-
от рок на до го во рот за за куп и до го во рот за 
под за куп при по сто е ње спор се опре де лу ва 
во по стап ка пред ре до вен суд. Ко га су дот 
опре де лу ва рок за исе лу ва ње, тој не мо же да 

би де по кра ток од 60 де на, ни ту по долг од 90 
де на. 

На чи нот, ус ло ви те и по стап ка та за да ва ње 
дом под хи по те ка, ка ко и по ста пу ва ње то во 
слу чај на акти ви ра ње / ре а ли за ци ја на хи по-
те ка та се дел од За ко нот за до го во рен за лог 
(Служ бен вес ник на РМ, 5/2003). Спо ред чле-
нот 2 од овој за кон, хи по те ка та на до мот е 
на чин на обез бе ду ва ње па рич ни и друг вид 
по ба ру ва ња, чи ја што вред ност е израз ли ва 
во па ри, што до ве ри те лот ги има во од нос на 
сво јот долж ник од одре ден об ли га ци ски од-
нос. До кол ку по ба ру ва ња та обез бе де ни со 
за лог не би дат ис пол не ти во ро кот на нив на-
та при стиг на тост, за лож ни от до ве ри тел мо-
же да ги на ми ри од вред но ста на пред ме тот 
на за ло гот. 

ВО ПО ТрА гА ПО 
рА бО ТА зА ДА НЕ 
ОСТА НЕ И бЕз 
Из НАј МЕ НИ ОТ ДОМ

С.Ѓ. се бли жи до сво ја та 50-та го ди на 
од жи во тот, а не из вес но ста од жи во тот 
под туѓ по крив за кој не ус пе ва да обез-
бе ди средс тва за ки ри ја и за сме тки уште 
тол ку му го ус лож ну ва се којд не ви е то. 
За вр шил ос нов но обра зо ва ние и наг ла су ва 
де ка оп ци и те за вра бо ту ва ње му се иск лу чи-
тел но ма ли.

- Ра бо тев при ват но, но ка де и да одев не 
мо жев да си го нап ла там тру дот. Еве и се га, 
по сто ја но ба рам ра бо та - ве ли тој.

Од лу ка та да би де исе лен од ме сто то на 
жи ве е ње би ла до не се на ед на не де ла пред 
раз го во рот, а проб ле мот со кој се со о чу ва, 
се оби ду ва да го ре ши на раз лич ни на чи ни.

-Се обра тив до Цен та рот за со ци јал ни ра-
бо ти и до Ак ци о нер ско то друш тво за сто па-
ни су ва ње со стан бен и со де ло вен про стор, 
ка ко и до Цр ве ни от крст во Охрид- об јас ну ва 
С.Ѓ., кој ве ќе це ла го ди на не ма ре дов ни при-
ма ња.

Во из ми на ти от пер и од најм но гу по мош до-
би вал од Цр ве ни от крст, и тоа во хра на.

- Има и лу ѓе што ми по ма га ат, но не-
кои и да са ка ат, не мо жат ма те ри јал но.  
Др жа ва та е таа што тре ба да обр не осо бе но 
вни ма ние и да им да де со ци јал ни ста но ви на 
ли ца та што не се ма те ри јал но обез бе де ни. 
За што, ста но ви има до вол но – сме та С.Ѓ.

АНА лИ зА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
ли ца што жи ве ат под за ка на од исе лу ва ње, 
од нос но е до не се на за кон ска од лу ка за исе-
лу ва ње од из нај ме но жи ве а ли ште. Во оваа 
ка те го ри ја спо ред ЕТ ХОС се сме сте ни и ли-
ца што жи ве ат под за ка на од од зе ма ње дом 
да ден под хи по те ка, но по ра ди ди скре ци ја-
та на из вр ши те ли те и За ко нот за за шти та на 
лич ни по да то ци, кој оне воз мо жу ва из да ва ње 
ин фор ма ции по вр за ни со ин ди ви ду ал ни слу-
чаи на про те ру ва ње по ра ди хи по те ка, ти мот 
не бе ше во мож ност да иден ти фи ку ва ва кви 
слу чаи. 

Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва-
лу а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ли ца та и е 
кон стру и ран за це ли те на истра жу ва ње то. 
Ин терв ју а та се на пра ве ни во пер и о дот но ем-
ври 2015 го ди на - фе вру а ри 2016 го ди на во 
Скоп је и во Охрид. Две ин терв јуа се во де ни 
те ле фон ски. 

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
по ра ди кои е до не се на од лу ка та за исе лу ва-
ње и вто ро сте пе ни те ефе кти од не си гур но то 
до му ва ње врз нив но то фи зич ко и мен тал но 
здрав је, со ци јал ни те ре ла ции со се мејс тва та 
и со при ја те ли те, трет ма нот од стра на на за-
ед ни ца та и ин сти ту ци и те, ка ко и ви зи ја та за 
ид ни на та и ли чен став за тоа ка ко да се над-
ми не проб ле мот со без дом ниш тво то.

ОпИС НА пРИ ме РО кОт
Во ка те го ри ја та ли ца што жи ве ат под за-

ка на од исе лу ва ње на пра ве ни се ин терв јуа 
со три ли ца. Си те се ма жи на во зраст ме ѓу 
49-66 го ди ни. Спо ред ет нич ка та при пад ност, 
двај ца се Ма ке дон ци и еден е Ал ба нец. Си-

те има ат из вод и др жав јанс тво на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Двај ца се оже не ти, од кои ед ни-
от е та тко на две ќер ки. Ед но ли це е од во-
е но од сво ја та же на и не ма па ри фор мал но 
да се раз ве де, но жи вее со парт нер ка. Ед но 
ли це има за вр ше но ос нов но и двај ца се со 
сред но обра зо ва ние. Си те се здрав стве но 
оси гу ре ни и има ат здрав стве на ле ги ти ма ци-
ја. Во те кот на пос лед на та го ди на, двај ца не 
би ле на ни ка ков ме ди цин ски прег лед и не 
се со о чу ва ат со не кои осо бе ни здрав стве ни 
проб ле ми, освен што се ан кси оз ни и нер воз-
ни по ра ди си ту а ци ја та во ко ја што се на о-
ѓа ат. Еден се бо ри со хро ни чен брон хи тис.  

пРИ чИ НИ зА ИСе лу вА ње ОД 
ДО мОт, пРОб ле мИ, пОт Ре бИ 
И СО цИ јА лИ зА цИ јА

Ед но ли це по ра ди про даж ба на ста нот 
би ло при си ле но да го на пу шти из нај ме но-
то жи ве а ли ште и до би ло отка зен рок од 
три не де ли, па во мо мен тов жи вее кај при-
ја тел од ка де што тре ба да се исе ли за се-
дум де на. Стра ву ва де ка не ма да би де во 
мож ност да из нај ми но во жи ве а ли ште со 
ни ска та со ци јал на по мош и за су ма та што 
до се га ја пла ќа ло, иа ко ве ќе 20 го ди ни 
кон ти ну и ра но жи вее во из нај ме ни жи ве а-
ли шта. Дру ги те двај ца по ра ди неп ла те ни 
ки рии и ко му нал ни сме тки тре ба да го на-
пу штат жи ве а ли ште то. На пос лед ни те двај-
ца осо бен проб лем им прет ста ву ва ат ви со-
ки те сме тки за стру ја во зим ски те ме се ци. 
Нив на та днев на пре о ку па ци ја се ег зи стен-
ци јал ни те проб ле ми и ка ко да обез бе дат 
хра на и средс тва за се бе и за се мејс тва та. 
„Тоа ми е единс тве на пре о ку па ци ја би деј ќи 
заг ла вив на овие кре дит ни кар тич ки, не мо-
жам да зе мам па ри“ – на ве ду ва еден 49-го-
ди шен маж ко му му се за ка ну ва исе лу ва ње. 
Ед но ли це сво ја та при каз на ја об ја ви ло низ 
те ле ви зи ски те ме ди у ми и по тоа до би ло по-
мош од Цр ве ни от крст. „Те ле ви зи ја та сам 
ја вик нав. Дру ги ме упа ти ја, јас не са кав пр-
во, ама да имав дру го ре ше ние, ќе на пра вев 
по и на ку“ -  на ве ду ва еден 54-го ди шен маж 
ко му му се за ка ну ва исе лу ва ње. Дру ги те се 
обра ти ле до др жав ни те ин сти ту ции, ка ко 
Цен та рот за со ци јал ни ра бо ти, АД за сто па-
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ни су ва ње со стан бен и со де ло вен про стор, 
но не до би ле со од вет ни на со ки за со о чу-
ва ње со проб ле мот. Исто та ка, се обра ти ле 
и до Цр вен крст, од ка де им би ле обез бе-
де ни хра на, али шта и па ке ти за хи ги е на. 
 Ед но од ли ца та е ко рис ник на со ци јал на по-
мош и ра бо ти до пол ни тел на ра бо та со што 
би мо же ло да ги по крие ег зи стен ци јал ни те 
тро шо ци со со пру га та. Дру го то ли це ве ќе 
ед на го ди на е без ре дов ни фи нан си ски при-
хо ди и тре то то ли це е ко рис ник на пен зи ја. 

Ни ед но од ли ца та не би ло згри же но во не-
ко ја уста но ва од со ци јал на за шти та. „Ми по-
ну ди ја ед наш во Чи чи но Се ло, но од бив, мно-
гу е да ле ку и та му не ма ус ло ви за ле ку ва ње 
на со пру га та“ – на ве ду ва еден 54-го ди шен 
маж ко му му се за ка ну ва исе лу ва ње. Исто то 
ли це на ве ду ва де ка под не ло до ку мен ти за 
до би ва ње со ци ја лен стан, но би ло од би е но. 
Нив ни от нај го лем проб лем е до мот. „Не мам 
дом, не мам ка де да се стоп лам, да се иска-
пам, да спи јам, да се дам, да се сре дам, да се 
из бри чам“ – на ве ду ва еден 66-го ди шен маж 
ко му му се за ка ну ва исе лу ва ње. Не си гур-
но ста и не из вес но ста ги пра ви ан кси оз ни и 
нер воз ни во нив но то се којд не вие. Сме та ат 
де ка во це ла та бор ба се оста ве ни са ми на 
се бе. „Си те се ја ву ва ат, пра шу ва ат, ќе ме 
вик не ле, ама не ма ни што“ – на ве ду ва еден 
54-го ди шен маж, ко му му се за ка ну ва исе лу-
ва ње. Од цен три те за со ци јал на ра бо та и од 
нев ла ди ни те ор га ни за ции, освен од Цр вен 

крст, не до би ле не ко ја стру ктур на по мош.  
Ли ца та се чув ству ва ат ка ко без дом ни ци. „Па 
ете, се га од пр ви, штом не мам по крив над 
гла ва – тоа е без дом ник“ – на ве ду ва еден 
66-го ди шен маж, ко му му се за ка ну ва исе-
лу ва ње. „Без дом ник - тој е ни кој и ни што“ 
– ва ка го опи шу ва сво е то чув ство еден 49-го-
ди шен маж, ко му му се за ка ну ва исе лу ва ње.  

КО РИС НИ УС ЛУ ГИ, РЕ ШЕ НИ ЈА И ВИ ЗИ ЈА 
ЗА ИД НИ НА ТА

За ко рис ни ус лу ги ги сме та ат по мо шта 
во хра на, об ле ка, хи ги ен ски средс тва што 
им би ле да де ни ка ко до на ци ја. Им тре ба ат 
по ве ќе ин фор ма ции за при стап до ра бо та, 
ин сти ту ции што би мо же ле да им по мог-
нат во ос тва ру ва ње на нив ни те со ци јал ни 
пра ва, но и пра ва та на за ку пу ва чи на жи-
ве а ли шта, ин фор ма ци ја за на чи ни те ка ко 
мо же да здо би јат со ци ја лен стан или сме-
сту ва ње во уста но ви за ста ри ли ца. Во сво-
ја та ви зи ја за ид ни на та си те се сог ла су ва ат 
де ка им тре ба дом. „Ми се жи вее. Са кам да 
жи ве ам“ - на ве ду ва еден 66-го ди шен маж, 
ко му му се за ка ну ва исе лу ва ње. Сме та ат 
де ка др жав ни те ин сти ту ции и со ци јал на-
та по ли ти ка тре ба да обр нат по себ но вни-
ма ние на оваа по тен ци јал на ка те го ри ја на 
ли ца на кои им се за ка ну ва без дом ниш тво. 
Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју по ка жаа 
под го тве ност за со ра бо тка и се свес ни за 
сво ја та со стој ба. 

зАк лу чОк
Обез бе ду ва ње то дом и вра бо ту ва ње се ди рект на по тре ба на ли ца та на кои им се за ка ну ва 
исе лу ва ње. Осо бе но што под ри зик од без дом ниш тво се и це ли се мејс тва и де ца та. На овие 
ли ца им се по треб ни по мош и со вет за обез бе ду ва ње со ци јал на по мош, ка ко да ап ли ци ра ат 
за со ци јал ни ста но ви или да би дат згри же ни во уста но ви за ста ри ли ца. Но, исто та ка, на овие 
ли ца им се по треб ни и струч ни со ве ти за нив ни те пра ва ка ко за ку пу ва чи на жи ве а ли шта и 
че сто и бесп лат на прав на по мош во слу чаи на за ста пу ва ње на нив ни те пра ва пред суд. Вклу-
чу ва ње то на ло кал на та са мо у пра ва е од го ле мо зна че ње во обез бе ду ва ње бр зо откри ва ње и 
криз на по мош на овие ли ца, осо бе но во пр ви те не кол ку ме се ци од про те ру ва ње од жи ве а ли-
ште то.

6.4.3.3 По тен ци ЈаЛ но Без дом ниш тво                      КА ТЕ ГО РИ ЈА 10

коГоГоШтити
Полицијата
-жртватаили
насилникот?

(Опе ра тив на ка те го ри ја: ли ца што жи
ве ат под за ка на од на силс тво; жи вот на 
си ту а ци ја: ин ци ден ти ре ги стри ра ни од 
стра на на по ли ци ја та; оп шта де фи ни ци
ја: по ли ци ја та по ста пу ва со цел обез бе ду
ва ње без бед но сме сту ва ње за жр тва та на 
се меј но на силс тво)
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При ја ву ва ње то на се меј но то на силс тво 
во по ли ци ја е ед на од нај че сти те фор ми 
на ре ак ци ја. Ду ри 64 про цен ти од же ни-
те аси стен ци ја та на по ли ци ја та ја гле да ат 
ка ко прв мо жен об лик на за шти та од на-
сил ни кот. Сме сту ва ње то во за сол ни ште го 
пре поз на ва ат 59,70 про цен ти од же ни те, 
со од вет на та здрав стве на за шти та ја иден ти-
фи ку ва ат 40,80 про цен ти и прав на та по мош 
и за ста пу ва ње пред суд ски те ор га ни ја пре-
поз на ва ат 38,10 про цен ти од же ни те. Са мо 
20,50 про цен ти од же ни те ги пре поз на ва ат 
по тре ба та од пси хо ло шко со ве ту ва ње, со-
од вет на пси хо-со ци јал на ин тер вен ци ја и 
ба ра ње за изре ку ва ње при вре ме ни мер ки 
за за шти та од стра на на су дот ка ко мож ни 
за штит ни мер ки од се меј но на силс тво341. Во 
кон текст ко га при вре ме ни те мер ки за за шти-
та342 се не до вол но при ме не ти и на сил ни ци те 
„бла го“ се каз ну ва ат, не из не на ду ва фа ктот 
што фо ку сот на по ли ти ка та и на ин фор ми-
ра ње то на по пу ла ци ја та се од не су ва на тие 
ви до ви за шти та што се не оп ход ни во акут ни 
слу чаи на на силс тво и уште по дра стич но, 
кои не вклу чу ва ат пре вен тив ни мер ки и мер-
ки за над ми ну ва ње на пос ле ди ци те од овој 
вид на силс тво.

Спо ред за ед нич ки от про то кол за по ста пу-
ва ње во слу чај на се меј но на силс тво343, за да-
ча та на по ли ци ја та е да ја за шти ти жр тва та 
на се меј но на силс тво. Во слу чај на при ја ва 
за се меј но на силс тво или, пак, во слу чај на 
ба ра ње за да ва ње по мош на ли це из ло же но 
на ка ков би ло вид на силс тво во се мејс тво то, 
служ бе но то ли це е долж но да ги еви ден ти ра 
окол но сти те во кои на ста на ло на силс тво то, 
да на пра ви про це на за се ри оз но ста, те жи-

на та и на ит но ста на слу ча јот, по по тре ба 
да из ле зе на са мо то ме сто со при сус тво на 
нај мал ку двај ца или по ве ќе по ли ци ски служ-
бе ни ци (по мож ност од раз ли чен пол). При 
из ле гу ва ње на са мо то ме сто по ли ци ски те 
служ бе ни ци се долж ни да пре зе мат мер ки 
за за шти та на жр тви те на се меј но на силс тво 
и за спре чу ва ње на на сил ни кот во на та мош-
но то вр ше ње на на силс тво то. По ли ци ски те 
служ бе ни ци трeба да ос тва рат од во ен раз-
го вор со сто ри те лот и со жр тва та, до кол ку за 
тоа по сто јат об је ктив ни мож но сти. Во слу чај 
на по тре ба за згри жу ва ње и за сме сту ва ње 
на жр тва та, по ли ци ски те служ бе ни ци вос по-
ста ву ва ат кон такт со на ци о нал на та СОС-ли-
ни ја или со над леж ни от цен тар за со ци јал на 
ра бо та и обез бе ду ва ат пре воз до нив. До-
кол ку жр тва та се пла ши да оста не во до мот, 
струч ни от тим на Цен та рот за со ци јал на ра-
бо та спро ве ду ва раз го вор со жр тва та за да 
ги утвр ди неј зи ни те по тре би ука жу вај ќи и на 
мер ки те за за шти та во сог лас ност со За ко нот 
за се мејс тво и со по тен ци јал ни те ре сур си за 
неј зи но згри жу ва ње - род ни ни, при ја те ли, 
на ци о нал на СОС-ли ни ја, за сол ни ште и дру ги 
ре сур си што се на рас по ла га ње).

Ли ца та во оваа ка те го ри ја ги при ја ву ва ле 
слу ча и те на се меј но на силс тво во по ли ци ја. 
По ста пу ва ње то на по ли ци ја та не се ко гаш 
до ве ло до от стра ну ва ње на на сил ни кот од 
до мот или до обез бе ду ва ње без бед но жи-
ве а ли ште. И во но ви от дом, кој не е ин сти ту-
ци о нал но под др жан, ту ку е спо де ле но жи-
ве а ли ште со род ни ни или при ја те ли, ли ца та 
че сто се жр тви на мал тре ти ра ње и на на силс-
тво. Та ка тие по втор но жи ве ат под за ка на од 
на силс тво.

341 Здружението за еманципација, солидарност и за еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ и Акција 
Здруженска: Извештај во сенка на спроведувањето на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација 
врз жената. Достапно на: http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2016/02/izvestaj-vo-senka.pdf  [02.03.2016]

342 Како што се: забрани од закани, малтретирање, вознемирување, или забрани да се приближување до 
живеалиштето, училиштето, работното место или отстранување од домот без оглед на сопственоста, до донесување 
на конечна одлука од надлежниот суд, наредба насилникот да посетува соодветно советувалиште, задолжително 
лекување, и слично

343 Достапен на: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Protocol_MKD.pdf  

СЕ МЕј НО ТО 
НА СИлС ТВО 
ПрИ јА Ву ВА НО,
НО бЕз ЕфЕКТ

Д.Б. би ла из бр ка на од до мот на парт не рот 
со ко го има ла и де те ко га не го при фа ти ла 
ба ра ње то но во ро ден че то да би де да де но во 
дом. Ве ќе пет го ди ни таа и де те то жи ве ат во 
ку ќа та на неј зи на та мај ка, ко ја по чи на ла не о-
дам на. Жи ве а ли ште то го де ли со бра тот и со 
не го во то се мејс тво од кои и таа и си нот тр пат 
се меј но на силс тво. Прет ход но би ла те па на и 
од парт не рот.

Д. Б. рас ка жу ва де ка бра тот и сна а та дол-
го вре ме се оби ду ва ле да ја сме стат во пси-
хи ја три ска бол ни ца, по што, ка ко што ве ли, 
има ле на ме ра си нот да ѝ го од не сат во дом.

- Ме на вре ду ва ат, ме те па ат. Два-три па ти 
и јас им вра тив - гнев но об јас ну ва Д.Б.

Се меј но то на силс тво во не кол ку на вра ти 
го при ја ву ва ла во по ли ци ја, но, ка ко што ве-
ли, ни што не би ло пре зе ма но од нив на стра-
на.

- Сна а та и бра тот ги при ја вив по ве ќе па ти. 
Од по ли ци ја та ми ве лат де ка ќе за вр шат ра-
бо та, но ни што од тоа. Пак сè си те ра по ста-
ро. Мај ка ми по чи на пред ед на не де ла. Под 
стрес сум де ка до а ѓа ат по ло ши де но ви - ве ли 
Д.Б., ко ја, ка ко што об јас ну ва, ба ра ла да би-
де згри же на и од Цен та рот за со ци јал на ра-
бо та, но до би ла од го вор де ка не мо жат да ѝ 
по мог нат.

Ве ли де ка нај го ле ма по мош до би ва од се-
стри те, за што, ка ко што об јас ну ва, не мо же 
да вр зе крај со крај со со ци јал на та по мош од 
3.600 де на ри.

- На деж та ми е во се стри те. Тие ми по ма-
га ат. Но, знам де ка не мо жам да жи ве ам со 
нив, и тие си има ат свои се мејс тва - ве ли Д.Б.

АНА лИ зА
Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 

пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
ли ца та што се жр тви на се меј но на силс тво и 

кои на силс тво то го при ја ви ле во по ли ци ја, 
но и по крај аси стен ци ја од по ли ци ја та, сé 
уште жи ве ат под за ка на од на силс тво. Пра-
шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва лу а ци ја и 
са мо пер цеп ци ја на ли ца та и е кон стру и ран 
за це ли те на истра жу ва ње то. Ин терв ју а та се 
на пра ве ни во пер и о дот сеп тем ври 2015 го-
ди на - фе вру а ри 2016 го ди на. Ин терв ју а та 
се во де ни со ли ца што жи ве ат во Те то во и во 
Скоп је. 

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
по ра ди кои го на пу шти ле до мот и ка ко тоа 
вли јае врз по тен ци ја лот да би дат без дом ни-
ци, се кун дар ни те ефе кти од но ва та си ту а-
ци ја и по сто ја на та за ка на од на силс тво врз 
нив но то фи зич ко и мен тал но здрав је, со ци-
јал ни те ре ла ции со се мејс тва та и со при ја-
те ли те, трет ма нот од стра на на за ед ни ца та и 
на ин сти ту ци и те, ка ко и ви зи ја та за ид ни на та 
и ли чен став за тоа ка ко да им се по мог не на 
ли ца та што се жр тви на се меј но на силс тво и 
го на пу шти ле до мот за да не ста нат без дом-
ни ци.

ОпИС НА пРИ ме РО кОт
Во ка те го ри ја та ли ца што се жр тви на се-

меј но на силс тво, кои и по крај при ја ве но то 
на силс тво жи ве ат под за ка на од кон ти ну и-
ра но на силс тво, на пра ве ни се ин терв јуа со 
пет же ни. Најм ла да та со го вор нич ка бе ше на 
во зраст од 43 го ди ни, а нај ста ра та има ше 68 
го ди ни. Ед но ли це е во ра ни те че ти ри е сет ти 
го ди ни, ед но во доц ни те пе де сет ти го ди ни 
и пос лед на та во доц ни те ше е сет ти го ди ни. 
Спо ред ет нич ка та при пад ност, две се Ма ке-
дон ки, ед на е Ал бан ка, ед на е Ром ка и ед-
на е Тур чин ка. Са мо ед на же на не ма из вод 
и др жав јанс тво на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Ин терв ју а та се во де ни во Скоп је и во про-
сто ри и те на „Жен ски фо рум“ во Те то во, ко ја 
да ва ус лу ги на жр тви на се меј но на силс тво. 
Ед на же на е вдо ви ца од сво ја та ра на мла-
дост и жи вее со сво и те во зрас ни де ца, со 
син што е ал ко хо ли чар. Ед на же на жи ве е ла 
во парт нер ска за ед ни ца, но по по ро ду ва ње-
то за ед но со бе бе то би ла из бр ка на и жи вее 
во се меј на та ку ќа за ед но со ро ди те ли те, бра-
тот и со не го во то се мејс тво. Ед на же на е во 
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про це ду ра на раз вод, а дру га та е раз ве де на. 
Пос лед на та од же ни те со кои е на пра ве но 
ин терв ју е раз де ле на од сво јот парт нер и 
жи вее со сво и те пол но лет ни де ца. Си те же-
ни се жр тви на се меј но на силс тво и жи ве ат 
под за ка на од на силс тво од стра на на сво и те 
де ца и/или бли ско то се мејс тво. Ед на же на 
не ма ни ка кво обра зо ва ние, две има ат за вр-
ше но ос нов но учи ли ште и две има ат за вр ше-
но сред но струч но обра зо ва ние. Ед на же на 
жи вее во со ци ја лен стан во Скоп је, две во 
до мот на чле но ви на бли ско се мејс тво и две 
со сво и те де ца и со нив ни те фа ми лии. Си те 
же ни се здрав стве но оси гу ре ни и во те кот на 
пос лед на та го ди на че сто има ле ме ди цин ски 
прег ле ди. Ме ѓу нив има со хро нич ни бо ле сти 
(аст ма, ди ја бе тес, алер гии, хи пер тен зи ја), а 
не кои се жа лат на проб ле ми со гра ди те. Ед-
на же на е те ле сен ин ва лид.

пРИ чИ НИ зА НА пуш тА ње НА ДО мОт 
И зА НА О ѓА ње Ал теР НА тИв НО 
Сме Сту вА ње 

Ед на же на е ини ци јал на жр тва на се меј но 
на силс тво пре диз ви ка но од стра на на сво јот 
син, до де ка дру га же на е жр тва на на силс-
тво пре диз ви ка но од неј зи ни от зет. Дру ги те 
се жр тви на на силс тво пре диз ви ка но од со-
пру гот / парт не рот. Тоа би ло единс тве на та 
при чи на по ра ди ко ја че ти ри те со го вор нич ки 
го на пу шти ле до мот или са ка ат да го на пу-
штат до мот. Си те го при ја ву ва ле на силс тво то 
во по ли ци ја и има ат по ве ќе раз лич ни искус-
тва со ин сти ту ци и те што се над леж ни да им 
по мог нат на жр тви те на се меј но на силс тво. 
Та ка, две сé уште жи ве ат во ист дом со на-
сил ни кот, до де ка ед на же на е но ва жр тва на 
се меј но на силс тво пре диз ви ка но од род ни на 
во но во то спо де ле но жи ве а ли ште. Са мо ед-
на же на е со сво јот син и жи вее жи вот без 
на силс тво, но ис пол нет со стрес и со воз не-
ми ре ност по ра ди не ра зре ше ни те се меј ни 
од но си и бра ко раз вод на та по стап ка.  

Две же ни се во бли зок кон такт со сво и-
те род ни ни, кои им се сил на под др шка во 
се којд не ви е то. Дру га же на ука жу ва де ка 
единс тве на та по мош што ја до би ва е од цр-
ков ни те ин сти ту ции и тоа до на ци ја во фор ма 
на про ду кти за се којд нев на ис хра на, до де ка 

са мо ед на е член ка на здру же ние на гра ѓа-
ни што ну ди по мош на жр тви на се меј но на-
силс тво и ко ри сте ла до на ции и нив но со ве-
ту ва ње, па та ка ус пе а ла да се со о чи и да ја 
над ми не си ту а ци ја та во до мот. „Тие најм но гу 
ми по мог наа да го над ми нам ха о сот до ма“ 
– ука жу ва ед на од со го вор нич ки те. Изо ли-
ра но ста е чув ство што до ми ни ра кај же на та 
што е те ле сен ин ва лид. Неј зи на та фи зич ка и 
здрав стве на со стој ба ја оне воз мо жу ва ат во 
на о ѓа ње то по со од ве тен од го вор за до му ва-
ње од спо де лу ва ње на жи ве а ли ште со на сил-
ник. „Јас ни ко го не поз на вам. Лу ѓе то бе га ат 
од ва кви лу ѓе ка ко ме не“ – ука жу ва со го вор-
нич ка.       

пРОб ле мИ, пОт Ре бИ И 
ИН СтИ ту цИ О НАл НА Не кО Хе РеНт НОСт

Се меј но то на силс тво це лос но ги на ру ши ло 
се меј ни те од но си и од но си те со по ши ро ка-
та фа ми ли ја и со де ца та. Же ни те сè уште ги 
чув ству ва ат ка ко за ка на по ра неш ни те парт-
не ри или де ца та што за ста на ле во од бра на 
на сво јот та тко. „Тој и де нес нè про го ну ва, ду ри 
и два па ти се оби де да нè пре га зи со авто мо-
бил, за ед но со си нот“ – на ве ду ва ед на 43-го-
диш на со го вор нич ка. Ед на же на на ве ду ва 
де ка неј зи но то вра ќа ње во се меј на та ку ќа ги 
на ру ши ло од но си те со бра тот и со не го во то 
се мејс тво, па та ка тие се га се нов из вор на 
на силс тво за неа и за неј зи ни от син.

Ед на же на ве ќе де вет го ди ни е без свој 
дом и е сме сте на кај род ни ни и кај при ја те-
ли. При нуд но и со аси стен ци ја на по ли ци ја 
го на пу шти ла до мот на парт не рот, ка де што 
оста на ле и нив ни те де ца. Дру га же на ве ќе 
пет го ди ни жи вее во се меј на та ку ќа со сво-
јот брат и со не го во то се мејс тво, ка де што 
не се чув ству ва до бре дој де на и за ед но со 
сво јот син се жр тва на фи зич ко и на пси хич-
ко на силс тво. Тре та та со го вор нич ка 18 ме се ци 
жи вее со сво јот син во слож на се меј на ат мо-
сфе ра, по на силс тво, кое тра е ло по ве ќе од 30 
го ди ни. Пос лед на та со го вор нич ка ги ко ри сте ла 
ус лу ги те на шел тер-цен тар за жр тви на се меј но 
на силс тво во пер и од од три ме се ци, по што 
би ла сме сте на во дом за ста ри ли ца. Се на де-
ва ла де ка ќе би де сме сте на во дом за ли ца со 
те лес на ин ва лид ност, но не ус пе а ла да до бие 

др жав на под др шка. Та ка е при си ле на да жи вее 
во до мот со на сил ни кот, а сво јот дом го за гу би-
ла пред че ти ри го ди ни.

Са мо ед на же на е вра бо те на и ед на е ко рис-
ник на ин ва лид ска пен зи ја. Три же ни се ко рис-
ни ци на па рич на со ци јал на по мош, и тоа во из-
нос од 1.300 или 3.600 де на ри, а ед но од ли ца та 
ко ри сти и на до мест за по сто ја на не га.

Нив но то искус тво со ин сти ту ци и те не е за-
до во лу вач ко. Же ни те се жа лат на од но сот на 
по ли ци ја та, ко ја че сто е по пуст ли ва, па ду ри 
и под мит ли ва во си ту а ци и те што вклу чу ва ат 
се меј но на силс тво. Сме та ат де ка по ли ци ја та 
по че сто е на стра на та на ма жи те-на сил ни ци. 
„Тој ги потп ла ќа ше и по ли ци ја та и су дот“ – 
на ве ду ва ед на 44-го диш на со го вор нич ка. „Од 
по ли ци ја та ми ве леа де ка ќе за вр шат ра бо та, 
но ни што од тоа. Пак сè си те ра ше по ста ро“ – 
на ве ду ва ед на 43-го диш на со го вор нич ка. Си-
ту а ци ја та би ла по комп ли ку ва на во до мот на 
со пру га та на ли це што е вра бо те но во по ли-
ци ја и кое до би ва ло пре мол че на под др шка од 
сво и те ко ле ги и по крај при ја ви те за се меј но 
на силс тво. „Поз на то им е де ка е на си лен, ни-
ко гаш не е осу ден. Бе ше по ви кан на раз го вор, 
а ме не не ми по ну ди ја ни ка ква за шти та“ – со 
гор чи на рас ка жу ва со го вор нич ка та.

Си те же ни на ве ду ва ат де ка оста на ле во до-
мот на на сил ни кот по ра ди де ца та и жел ба та 
тие да рас тат во се меј на сре ди на со двај ца 
ро ди те ли. „Тр пев за ра ди де ца та“ – на ве ду ва 
ед на од со го вор нич ки те. „До де ка јас имав 
нер ви и при чи на да жи ве ам за де ца та, тур-
кав ме не ка ко. Ко га ве ќе де ца та ста наа свои, 
поч наа по го ле ми проб ле ми. То гаш оти дов да 
под не сам туж ба за раз вод. Ко га раз бра тој, 
се тр ка ла ше по зем ја, со гла ва та уди ра ше во 
пар кет и ви ка ше: Ќе на пра вам сé што ќе ка-
же те, са мо да не се раз ве ду ва ме... и ни што 
не се сме ни“ – об јас ну ва ед на од со го вор нич-
ки те.

Не ма ње то сопс твен дом и ни ски те ме сеч-
ни фи нан сии се нај го ле ми те проб ле ми на 
же ни те што се под за ка на од се меј но на силс-
тво. Та ка се во ма ги чен круг на си ро ма шти ја 
и на на силс тво, кои им оне воз мо жу ва ат да се 
оса мо сто јат и да про дол жат со жи вот без на-
силс тво. Стре сот и стра вот се дел од нив но-
то се којд не вие. „Сè уште се пла шам. Отка ко 

се пре се лив кај син ми, ко га ќе се за др жам 
на ра бо та по доц на ду ри и син ми стра ву ва. 
Со пру гот поч на и не го да го мал тре ти ра за-
тоа што ми доз во лил да се пре се лам кај не-
го“ – на ве ду ва со го вор нич ка. Осу ду ва ње то 
и на силс тво то од стра на на се мејс тво то и на 
по ши ро ка та сре ди на се до пол ни тел на тра у-
ма во нив ни от жи вот. „Де те то ми го ви ка ат 
ко пи ле и не ма со ко го да си игра. Го но сам во 
еден двор од гра дин ка да си игра за тоа што 
до ма са мо тра у ми тр пи“ – на ве ду ва дру га 
со го вор нич ка. Не ре ше ни те се меј ни од но си, 
осо бе но со де ца та, им пре диз ви ку ва ат бол ка, 
но свес ни се де ка на пу шта ње то на на сил ни-
кот би ло единс тве но то ре ше ние за нив. „Се 
по ми рив, но не де ка ми е се ед но. Јас оваа при-
каз на што се га ти ја рас ка жав, да ти ја ка-
жу вав пред ед на го ди на, ти ќе тре ба ше да ми 
ги три еш ра це те, но зе те, а де нес пос ми ре но 
ја ка жу вам“ – со гор чи на рас ка жу ва ед на од 
со го вор нич ки те. Со од вет на гри жа за де ца та, 
вклу чу вај ќи и со од вет но ле ку ва ње за на сил-
ни те де ца, ста бил но вра бо ту ва ње, дом и лич-
на без бед ност се нив ни те ди рект ни по тре би. 

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју се бе-
си се гле да ат ка ко ли ца без дом. „Имав дом, 
а се га не мам“ – ва ка  ед на од со го вор нич ки те 
го опи шу ва без дом ниш тво то. Но фа ктот што 
во мо мен тот има ат по крив над гла ва, иа ко 
не си гу рен, пра ви да не се иден ти фи ку ва ат 
со без дом но ли це. „Тие се ли ца за жа ле ње, 
што про сат на ули ца“ – ед на со го вор нич ка 
ги опи шу ва без дом ни ци те. Свес ни се де ка 
мо же мо мент но то жи ве а ли ште да го за гу-
бат во се кој мо мент и тоа им е до пол ни те лен 
стрес во не си гур но то жи ве е ње.

кО РИС НИ уС лу гИ, Ре ше НИ јА 
И вИ зИ јА зА ИД НИ НА тА

Жр тви те на се меј но на силс тво се во кон-
такт со др жав ни те ин сти ту ции и со гра ѓан ски 
ор га ни за ции што им да ва ат со ве ти и под др-
шка. Са мо ед но ли це би ло ди ре ктен ко рис ник 
на ин сти ту ци о нал ни те фор ми на згри жу ва ње 
жр тви на се меј но на силс тво, шел тер-цен тар 
во пер и од од три ме се ци, а по доц на и во дом 
за ста ри ли ца. Се пак, ко ри сте ње то на овие ус-
лу ги не до ве ло до по доц неж но трај но ре ша-
ва ње на до му ва ње то. На про тив, отка ко ин сти-
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ту ци о нал на та под др шка за вр ши ла, жр тва та 
би ла при ну де на да се вра ти во ку ќа та на на-
сил ни кот. Дру го ли це на ве ду ва де ка ба ра ло 
да би де ин сти ту ци о нал но згри же но, но Цен-
три те за со ци јал на ра бо та не би ле во мож ност 
да му по мог нат.

За ко рис ни ги сме та ат пси хо со ци јал на та 
под др шка од нев ла ди ни ор га ни за ции, фи нан-
си ска та по мош од род ни ни те или па рич на та 
со ци јал на по мош и до на ци и те што им ги да ва-
ат цр ков ни те ин сти ту ции. Се пак, на ве ду ва ат 
де ка со ци јал на та по мош не е до вол на за да 
жи ве ат со сво и те де ца во свој дом. Сме та ат 
де ка е не оп ход но да има по е фе кти вен си-
стем на каз ну ва ње на на сил ни ци те и гри жа за 
же ни те што го на пу шта ат до мот на на сил ни-
кот. „Не е проб лем са мо но ќе ва ње то. Јас, на 
при мер, ако оти дам во шел тер-цен та рот 
и оста нам еден ме сец, ка де ќе одам ко га ќе 
из ле зам от та му? Ќе тре ба да се вра там (кај 
ма жот) или да оста нам на ули ца. На ули ца би 
умре ла од глад, а та му би умре ла не са мо од 
глад, ту ку и од на силс тво“ – на ве ду ва ед на од 
со го вор нич ки те. 

Во сво ја та ви зи ја за ид ни на та си те са ка ат 
да има ат свој без бе ден дом, вра бо ту ва ње, 
од нос но ста бил ни фи нан сии со кои би мо-

же ле да се гри жат за се бе и за сво и те де ца. 
Во при ста пот кон ре ша ва ње на проб ле ми те 
на жр тви те на се меј но на силс тво сме та ат де-
ка е не оп ход но да им се обез бе ди ра бо та за 
да мо жат да раз мис лу ва ат за нов дом, да им 
се га ран ти ра лич на та без бед ност, по чи ту ва-
ње на суд ски те од лу ки и изре ку ва ње по е фе-
ктив ни мер ки за на сил ни ци те. „Тре ба да му се 
изре че не ко ја мер ка што ќе му би де ка ко Оче 
наш де ка ако ме срет не тре ба да си свр ти од 
дру га та стра на или да си по ми не ка ко да не 
ме поз на ва, а до кол ку не е та ка, тре ба да ги 
знае пос ле ди ци те“ – на ве ду ва ед на со го вор-
нич ка. Сме та ат де ка жен ска та со ли дар ност 
по ве ќе би им по мог на ла во ко му ни ка ци ја та 
со по ли ци ја та. За тоа сме та ат де ка во по ли ци-
ја та тре ба да би дат вра бо те ни по ве ќе же ни и 
осо бе но же ни што по ми на ле со од ве тен тре-
нинг да ра бо тат на овие слу чаи. Но кри тич ни 
се де ка се меј но то на силс тво не го вр шат са мо 
ма жи. Сме та ат де ка има и ма жи на кои тре ба 
да им по мог нат ин сти ту ци и те. 

 Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју имаа 
уре ден над во ре шен изг лед и по ка жаа под го-
тве ност за со ра бо тка, се оби ду ваа да ја при-
ка жат су шти на та на проб ле ми те и да да дат 
свои на со ки за нив но раз ре шу ва ње.

зАк лу чОк
По до бру ва ње на ин фор ми ра но ста на оп шта та по пу ла ци ја за ус лу ги те и за на чи ни те на ин-
сти ту ци о нал на по мош во си ту а ции на се меј но на силс тво се не оп ход ни за пр вич но то охра-
бру ва ње на жр тви те да го на пу штат на сил ни кот. По треб ни се фор мал на ре ак ци ја и не ре зер-
ви ра ност (ит ност) на ин сти ту ци и те, пред сè на по ли ци ја та и на др жав ни те ор га ни од об ла ста 
на со ци јал на та за шти та во слу ча и те на се меј но на силс тво. Се меј но то на силс тво не е и не 
тре ба да би де при ва тен проб лем на се мејс тво то, парт не ри те во за ед ни ца та. По треб ни се по-
е фе ктив ни ин сти ту ци о нал ни ре ше ни ја за пре вен ци ја и за на вре ме но и бр зо ре а ги ра ње во 
кри за, осо бе но во пр ви те де но ви од на пу шта ње на до мот, но и по дол го трај ни ре ше ни ја за 
си ту а ци ја та без дом. Во си ту а ци и те во кои се на о ѓа ат овие ли ца не оп ход ни се актив но сти за 
афир ми ра ње на при вре ме ни те мер ки за за шти та од се меј но на силс тво, осо бе но на ло кал но 
ни во. По треб ни се по е фе ктив ни од го во ри за ре со ци ја ли за ци ја на на сил ни кот, ка ко и про гра-
ми што ќе ги вра тат са мо до вер ба та и чув ство то на без бед ност кај жр тви те. Про гра ми за пси-
хо-со ци јал на по мош и ин ди ви ду ал на ра бо та со ли ца та што би ле жр тва на се меј но на силс тво 
би им по мог на ле во со о чу ва ње со чув ство то на ви на де ка ги на пу шта ат сво и те де ца или де ка 
не сто ри ле („истр пе ле“) до вол но за да се за чу ва се мејс тво то. На не вра бо те ни те не оп ход на им 
е аси стен ци ја во вра бо ту ва ње за да има ат мож ност за не за вис но жи ве е ње. 

6.4.3.4 По тен ци ЈаЛ но Без дом ниш тво                  КАТЕГОРИЈА 11

коГаводатаи
стрУјатасе
лУксУз,а
Покривот
ПрокиснУва...
Oпер а тив на ка те го ри ја: ли ца што жи ве ат 
во при вре ме ни, не кон вен ци о нал ни об је кти; 
живoтна си ту а ци ја

11.2 Жи вот на си ту а ци ја: не кон вен ци о нал
ни згра ди; оп шта де фи ни ци ја: за сол ни ште 
или суп стан дард на ба ра ка

11.3 Жи вот на си ту а ци ја: при вре ме ни стру
кту ри; оп шта де фи ни ци ја: ша тор или 
ко ли ба
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Ана ли за та што сле ду ва се од не су ва на 
пра шал ник што ги ана ли зи ра со стој би те со 
ли ца што жи ве ат во не кон вен ци о нал ни об-
је кти и во при вре ме ни стру кту ри. Спо ред 
ЕТ ХОС, под не кон вен ци о нал ни об је кти се 
по драз би ра ат раз ур на ти / на пу ште ни ку ќи 
и згра ди, не це лос но обез бе де ни до мо ви со 
ин фра стру ктур ни прик лу чо ци, до де ка при-
вре ме ни стру кту ри вклу чу ва ат: га ра жи, шу-
пи, мон таж ни ба ра ки (кон теј не ри) и сл. Во 
неј зи ни рам ки спа ѓа ат и ли ца што жи ве ат 
во мо бил ни до мо ви, ка ко, на при мер: авто-
мо бил, при кол ка, коњ ски ко ли со при кол ки, 
кои не се сме та ат за во о би ча е ни ме ста за до-
му ва ње, но истра жу вач ки от тим не ус пеа да 
за бе ле жи ва кви слу чаи. Важ но е да се наг ла-
си де ка оваа ка те го ри ја че сто се сов па ѓа со 
ли ца та што жи ве ат на узур пи ра но зем ји ште, 
или ка те го ри ја та 8.3 во ова истра жу ва ње и 
спо ред ЕТ ХОС. При кла си фи ка ци ја та истра-
жу вач ки от тим се во де ше од при мар на та ка-
ра кте ри сти ка на до мот, од нос но да ли  е на 
оку пи ра но зем ји ште за да би де кла си фи ку-
ван ка ко ка те го ри ја 8.3, а по тоа да ли ус ло-
ви те за жи вот се суп стан дард ни за да би де 
кла си фи ку ван ка ко ка те го ри ја 11.

Спо ред Др жав ни от за вод за ста ти сти ка, во 
Ма ке до ни ја во 2012 го ди на, 14,1 про цент од 
до ма ќинс тва та има ле проб ле ми со по крив 
што про те ку ва, влаж ни ѕи до ви и те ме ли, 
искр ше ни и гни ли про зор ци, при што про цен-
тот на се мејс тва во ру рал ни те сре ди ни што 
се со о чу ва ат со овие проб ле ми е по го лем во 
од нос на ур ба ни те сре ди ни (16,3 про цен ти и 
12,8 про цен ти, со од вет но). Ко га ста ну ва збор 
за при стап до ка да или туш и вна тре шен то-
а лет, во 2012 го ди на 90,4 про цен ти од вкуп-
ни от број на до ма ќинс тва има ле при стап до 
туш или ка да (95,5 про цен ти од до ма ќинс-
тва та во ур ба ни те сре ди ни и 82,4 про цен ти  
од до ма ќинс тва та во ру рал ни те сре ди ни), 
до де ка 86,9 про цен ти од вкуп ни от број до-
ма ќинс тва има ле при стап до вна тре шен то-
а лет (94,3 про цен ти од до ма ќинс тва та во ур-

ба ни те сре ди ни и 75,3 про цен ти од ур ба ни те 
сре ди ни). Се пак, про це ни те ука жу ва ат де ка 
во Ма ке до ни ја има око лу 100 суп стан дард ни 
на сел би во кои жи ве ат око лу 274.000 жи те-
ли (Свет ска бан ка, 2005: 46), и из не су ва ат 12 
про цен ти од вкуп ни от број  жи ве а ли шта во 
зем ја та (Цен тар за ре ги о нал ни истра жу ва ња 
и со ра бо тка 2004). Ши ро ко е убе ду ва ње то 
де ка бро јот на ва кви на сел би и се мејс тва 
што жи ве ат во суп стан дард ни ус ло ви е мно гу 
по го лем (Ко стов, 2010) .

Спо ред из ве шта јот на Свет ска бан ка од 
2006 го ди на за по стој ни те суп стан дард ни 
на сел би во 14 нај го ле ми гра до ви во Ма ке-
до ни ја344 на ве де но е де ка фи зич ки те ус ло-
ви за до му ва ње во овие сре ди ни че сто се 
не со од вет ни (гу сто на се ле но, од не по сто-
ја ни ма те ри ја ли, не за шти те но од во да или, 
пак, на опас ни ло ка ции). Исто та ка, ва кви те 
сре ди ни ги ка ра кте ри зи ра ви со ка стап ка на 
не вра бо те ност, не ста бил ност на при хо ди те 
и за вис ност од не фор мал ни актив но сти. Во 
нив, глав но се на се ле ни ет нич ки ал бан ски и 
ром ски се мејс тва. Нај го лем дел од жи те ли те 
пла ќа ат да нок на имот и сме тки за ко му нал-
ни ус лу ги и нај се ри оз ни те проб ле ми со ин-
фра стру кту ра та се не до стиг од  са ни тар но 
упра ву ва ње на от пад ни те во ди и не за до во-
ли тел но со би ра ње на цвр сти от от пад.

ПОД ОД зЕМ јА И
ПОл СКО ВЕ цЕ НАД
блИ СКА ТА рЕ КА

Три е сет и че ти ри го диш на та Н.А. со сво и те 
две де ца жи вее во мон таж на ба ра ка, без стру-
ја и во да. Отка ко знае за се бе има ње то во да 
и стру ја во жи ве а ли ште то за неа е лу ксуз.Со-
пру гот ѝ е во за твор, по ра ди краж ба на ба кар. 
 
-Не са ка ше да кра де, ама мо ра ше - ве ли таа. 

344 Светска Банка (2006) Прашања поврзани со урбаниот и општинскиот разво: белешка за политики. Извештај број: 
37278-MK. Достапно на: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/08/08/000310607_200
70808152042/Rendered/PDF/372780MACEDONI1Policy0Note01PUBLIC1.pdf (Пристапено на: 29.04.2015)

Си нот има 14 го ди ни и оди во учи ли ште, а на 
де се тго диш на та ќер ка ве ли де ка не ѝ доз-
во лу ва да се шко лу ва по ра ди тоа што, ка ко 
што об јас ну ва, не кој не ко гаш се оби дел да 
ја укра де.

И Н.А. ни ко гаш не би ла вклу че на во обра-
зов ни от си стем.

- Не одев во учи ли ште за што ми ви каа де ка 
во учи ли ште мо жат да ме си лу ва ат. Ќер ка та 
тре ба да ја пу штам ду ри до „Бра ќа Ра миз“ 
(ос нов но учи ли ште во Шу то Ори за ри), а тоа е 
да ле ку. Има дол га ко са и ѝ бе ше пол на со во-
шки. Вал ка ни лу ѓе одат та му. Жи ве е ме во те-
шки ус ло ви, но сè е чи сто кај нас – ве ли Н.А. 
Свес на е де ка жи ве ат под се ка кво чо веч ко 
до сто инс тво, но за се га, ду ри со пру гот ѝ е во 
за твор, не гле да из лез од си ту а ци ја та.

- Нај ло шо е ко га вр не. То гаш во да та нав ле-
гу ва во ку ќар ка та и ре га лот се пол ни со во да. 
По дот е од зем ја. Мно гу се пла шам за здрав-
је то на де ца та по ра ди ус ло ви те во кои жи ве-
е ме. А мно гу са кам до мот да ми е сре ден и 
чист. Ех, да имам ба ња. Ќе се до те рам, ќе се 
наш мин кам – ве ли таа со нас ме ан израз на 
ли це то и до да ва де ка мно гу неј зи ни поз нај-
ни ци за ми на ле од Ма ке до ни ја и се га жи ве ат 
мно гу по до бро.

- И јас са кам да ра бо там. Мо жам да чи стам 
и да за ра бо ту вам ба рем по 10.000 де на ри. 
До вол но ќе ми би де. Ко га имаш ра бо та е уба-
во, ко га не маш - се диш ка ко бу да ла. Са кам да 
пе ам, да збо ру вам, да ра бо там. Не са кам да 
кра дам - ве ли Н.А. 

Об јас ну ва де ка во ку ќар ка та во ко ја жи вее 
не се чув ству ва без бед но за што се кој мо же 
да вле зе вна тре без на пор. 

- Ед наш бев на пад на та до ма за што на па ѓа-
чот зна ел де ка ма жот ми е во за твор - об јас-
ну ва гнев но Н.А.

И пред да се ома жи жи ве е ла во те шки ус-
ло ви, прет ход но во ку ќа та на неј зи ни от де до, 
а по тоа и во се меј на та ку ќа на со пру гот, ко ја, 
исто та ка, ги не ма ла ос нов ни те еле мен ти за 
нор ма лен жи вот.

 - Со со пру гот се зе дов ме за еден ден. Во 
Ми ла ди нов ци жи ве ев ме во ба ра ка. Мај ка му 

ве ле ше де ка ќе ме те па ако оста не ме да жи-
ве е ме та му. Ед наш и се исте пав ме. Ед на-две 
шла ка ни ци и пад на на зем ја. Ко га сум нер воз-
на не знам што пра вам. То гаш си за ми нав ме 
од Ми ла ди нов ци иа ко си имав ме на пра ве но 
со ба за нас. Ку пив ме ед на ма ла ба ра ка - рас-
ка жу ва Н.А. и до да ва де ка со ба та (ба ра ка од 
др во и од шперп ло чи) има око лу 15 ква дра ти.

Ве ли де ка при ма со ци јал на по мош од 
2.300 де на ри, а де ка до пол ни те лен при ход е 
из ве сен са мо ако со бе ре и про да де пла стич-
ни ши ши ња.

- То гаш ус пе вам да за ра бо там по 200 де-
на ри не дел но. Не сум  на ули ца, фа ла му на 
Бо га, не про сам. По не ко гаш про да вам чев ли 
и па ти ки. Ама, се пак, дру го е да си нај дам не-
ко ја ра бо та – об јас ну ва таа.

Иа ко има не ка ков по крив над гла ва, ве ли 
де ка се чув ству ва ка ко без дом ник.

- Вла га, зем ја на по дот, ѓу бри ња на о ко лу. 
Не ко гаш ку ќа та е пол на со во да. Страш но - 
об јас ну ва Н.А.

АНА лИ зА
Пра шал ни кот е за мис лен ка ко са мо е ва лу-

а ци ја и са мо пер цеп ци ја на ли ца та и е кон-
стру и ран за це ли те на истра жу ва ње то. Ин-
терв ју а та за ис пи та ни ци те од ка те го ри ја та 11 
се на пра ве ни во пер и о дот август - октом ври 
2015 го ди на во Скоп је и во Ку ма но во. Дел од 
раз го во ри те се во де ни во Цен та рот за згри-
жу ва ње де ца од ули ца во Шу то Ори за ри ка де 
што дел од ли ца та нај че сто до а ѓа ат по хра на 
за де ца та или за нив но згри жу ва ње во пер и-
од до де ка за вр шу ва ат до маш ни об вр ски.

Ана ли за та на од го во ри те се фо ку си ра кон 
по тре би те на оваа цел на гру па, при чи ни те 
по ра ди кои жи ве ат во при вре ме ни, не кон-
вен ци о нал ни жи ве а ли шта и се кун дар ни те 
ефе кти од суп стан дард но то до му ва ње врз 
нив но то фи зич ко и мен тал но здрав је, со ци-
јал ни те ре ла ции со се мејс тва та и при ја те-
ли те, трет ма нот од стра на на за ед ни ца та и 
ин сти ту ци и те, ка ко и ви зи ја та за ид ни на та и 
ли чен став за тоа ка ко да се над ми не проб-
ле мот со без дом ниш тво то, од нос но со до-
му ва ње во при вре ме ни, не кон вен ци о нал ни 
жи ве а ли шта.
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ОпИС НА пРИ ме РО кОт
Во ка те го ри ја та ли ца што жи ве ат во при-

вре ме ни, не кон вен ци о нал ни жи ве а ли шта 
на пра ве ни се ин терв јуа со вкуп но осум ли-
ца. Од нив, три же ни и двај ца ма жи жи ве ат 
во ба ра ки во суп стан дард ни ус ло ви, до де ка 
трој ца ма жи жи ве ат во при вре ме ни стру-
кту ри, од нос но раз ур на ти ба ра ки. Најм лад 
бе ше еден ис пи та ник на во зраст од 18 го-
ди ни, до де ка нај ста ри от ис пи та ник има ше 
61 го ди на. Две ли ца се во ра ни те два е сет ти 
го ди ни, ед но во ра ни те три е сет ти го ди ни, ед-
но во доц ни те че ти ри е сет ти го ди ни и две во 
ра ни те пе де сет ти го ди ни. Спо ред ет нич ка та 
при пад ност, пет ли ца се Ро ми што жи ве ат во 
суп стан дард ни ба ра ки и две ли ца се Ма ке-
дон ци и еден е Ром, кои жи ве ат во раз ур на ти 
ба ра ки. Си те има ат из вод и др жав јанс тво на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Ме ѓу ли ца та што жи ве ат во суп стан дард ни 
ба ра ки, ед но ли це е са мец и че ти ри ли ца се 
во брак или во парт нер ска за ед ни ца со по-
ве ќе ма ло лет ни де ца, од кои најм ла до то има 
са мо не кол ку ме се ци. Не кол ку ма ло лет ни де-
ца не по се ту ва ат ре дов на на ста ва и по крај 
за дол жи тел ни те ос нов но и сред но обра зо-
ва ние и ви со ки те каз ни за не по чи ту ва ње на 
оваа од лу ка. Не кои де ца се фан то ми, од нос-
но не ма ат до ку мен ти и ма тич ни бро е ви. Ме-
ѓу ли ца та што жи ве ат во раз ур на ти ба ра ки, 
еден е са мец, еден е раз ве ден, до де ка еден е 
во брак, но ве ќе 11 го ди ни е раз де лен со со-
пру га та и жи вее во парт нер ска за ед ни ца со 
дру га же на. Двај ца има ат во зрас ни де ца, кои 
не жи ве ат со нив. 

Две ли ца не ма ат ни ка кво обра зо ва ние, три 
ли ца има ат не до вр ше но ос нов но обра зо ва-
ние, ед но ли це има за вр ше но ос нов но учи-
ли ште и две ли ца се со не до вр ше но сред но 
обра зо ва ние. Ли ца та што жи ве ат во ба ра ка 
во суп стан дард ни ус ло ви се ло ци ра ни во Шу-
то Ори за ри или во Ку ма но во. 

Си те ли ца се здрав стве но оси гу ре ни и 
има ат здрав стве на ле ги ти ма ци ја. Ед но ли це 
ука жу ва де ка и по крај здрав стве но то оси гу-
ру ва ње не ги ко ри стат здрав стве ни те ус лу ги 
за тоа што не се во мож ност да ја на до ме стат 
не оп ход на та пар ти ци па ци ја. Дел од со го-
вор ни ци те се чув ству ва ат фи зич ки здра ви 

и не ма ле ме ди цин ски прег лед во те кот на 
пос лед на та го ди на. Не кои се со о чу ва ат со 
хро нич ни бо ле сти или со орал ни проб ле ми 
пре диз ви ка ни од ло ша и од не ре дов на ис-
хра на, или има ат не вро тич ни те шко тии пре-
диз ви ка ни од стрес и од страв. Са мо ед на од 
со го вор нич ки те на ве ду ва де ка во пос лед на-
та го ди на по се ти ла ги не ко лог. 

ЖИ вОт вО Не СИ гу РеН ДОм, 
пРОб ле мИ, пОт Ре бИ И СО цИ јА лИ зА цИ јА

Ли ца та што жи ве ат во ба ра ки во суп стан-
дард ни ус ло ви сво јот дом го опи шу ва ат ка-
ко им про ви зи ра но жи ве а ли ште со ста ве но 
од ед на или од две со би, кои ги спо де лу ва-
ат нај мал ку че ти рич ле ни се мејс тва. Во ед на 
ба ра ка жи ве ат и по не кол ку се мејс тва. Ба ра-
ки те че сто се на пра ве ни од ивер ка, не ма ат 
ос нов ни ин фра стру ктур ни прик лу чо ци за 
стру ја или за во да или не ле гал но ги ко ри стат 
овие ус лу ги. Со во да се снаб ду ва ат од јав-
ни пум пи и ко ри стат им про ви зи ра ни пол ски 
то а ле ти. „Со ба та е ма ла, 12-15 ка ва драт ни 
ме три, а во неа жи ве е ме пет чле на. Стру ја и 
во да не ма ме. Во да пол нам во ши ши ња од ед на 
пум па“ – го опи шу ва до мот ед на 22-го диш на 
со го вор нич ка. Са мо ед но ли це не ма до ку-
мен ти за до мот из гра ден на зем ји ште што го 
по се ду ва ле гал но. Има под не се но до ку мен-
ти за ле га ли за ци ја и по стап ка та е сè уште во 
тек. За жи ве а ли ште то сме та ат де ка ги не ма 
ус ло ви те да се на ре че дом, „ама тол ку е“ – 
на ве ду ва еден 61-го ди шен со го вор ник.

Ме ѓу ли ца та што до му ва ат во при вре ме ни 
град би, ед но ли це ве ќе две го ди ни жи вее 
во на пу ште на ба ра ка во на сел ба та Сре до-
рек во Ку ма но во, а прет ход ни те осум го ди ни 
по вре ме но жи ве ел на ули ца, по вре ме но кај 
род ни ни или при ја те ли, „под ту ѓи стреи“ – 
ка ко што на ве ду ва  54-го диш ни от со го вор-
ник. Дру го ли це ве ќе 20 го ди ни жи вее во жи-
ве а ли ште што е оста ток од ба ра ка во Шу то 
Ори за ри, во ед на со ба без ка на ли за ци ски 
прик лу чок, и ги ко ри сти пе точ ни те ус лу ги на 
при фат ни от цен тар за без дом ни ци во Мо мин 
По ток. Тре то то ли це ве ќе 10 го ди ни е без 
дом и жи вее во раз ур на та ба ра ка во Ки се ла 
Во да и, исто та ка, ги ко ри сти пе точ ни те ус лу-
ги на при фат ни от цен тар за без дом ни ци во 

Мо мин По ток.  
Не ра зре ше ни се меј ни од но си би ле при-

чи на по ве ќе па ти да го ме ну ва ат жи ве а ли-
ште то, да жи ве ат под ки ри ја, во спо де ле но 
жи ве а ли ште со дру ги род ни ни или, ед но-
став но, „на ули ца“. Ли ца та што жи ве ат во 
суп стан дард ни ус ло ви за сво е то се гаш но 
жи ве а ли ште ви ка ат: „Во мо мен тов жи ве ам 
во им про ви зи ран дом, без во да и стру ја, но се 
чув ству вам мно гу по си гур но од по ра но, ко га 
се се лев ме и жи ве ев ме под ки ри ја за што се га 
ба ра ка та е на ша“ – на ве ду ва ед на 22-го диш-
на со го вор нич ка. За тие, пак, што до му ва ат 
во при вре ме ни град би, при чи ни за гу бе ње 
на до мот би ле раз вод, се меј на си ро ма шти ја, 
смрт на ро ди те лот што бил но си тел на фи-
нан си и те во се мејс тво то или ури ва ње на не-
ле гал но из гра де ни те ку ќи. „Со ро ди те ли те 
жи ве ев ме под ки ри ја. Во бес па ри ца, та тко 
ми пре ста на да пла ќа ки ри ја, се раз бо ли и 
по чи на, па оста нав ме на ули ца. Не ус пе ав да 
се снај дам и та ка от то гаш сум без дом“ – на-
ве ду ва еден 47-го ди шен со го вор ник.

Си те, освен ед но ли це, се при ма те ли на 
па рич на со ци јал на по мош, на до мест за по-
ве ќе де ца или на до мест за са мо хра ни мај ки 
(по ра ди тоа, ед но ли це и ќе про дол жи да жи-
вее во вон брач на за ед ни ца). Фи нан си и те им 
се дви жат ме ѓу 1.200 и 5.000 де на ри ме сеч-
но. Нез на чи тел ни до пол ни тел ни фи нан сии 
за ра бо ту ва ат пре ку со би ра ње  пла стич ни 
ши ши ња, по вре ме на по мош на па за ри те, чи-
сте ње или про да ва ње на спи са ни е то „Ли це 
в ли це“. „Со со пру гот со би ра ме и пла стич ни 
ши ши ња. Од вре ќа до би ва ме по 100, 150 де на-
ри, а вре ќа та ја со би ра ме две до три не де ли“ 
– на ве ду ва ед на 22-го диш на со го вор нич ка. 
Сме та ат де ка со ци јал на та по мош не е до вол-
на за по кри ва ње на жи вот ни те по тре би на 
по ве ќеч ле ни те се мејс тва. Ед но ли це по ра ди 
хо но рар за при вре ме на ра бо та – чи сте ње го 
за гу би ло пра во то на па рич на со ци јал на по-
мош и на ве ду ва де ка „ар га ту ва ње то“ му е 
единс тве ни от из вор на фи нан сии и најм но-
гу што мо же да за ра бо ти на ме сеч но ни во се 
3.000 де на ри.

Нај го ле ми те проб ле ми со кои се со о чу ва-
ат ли ца та што жи ве ат во суп стан дард ни ус-
ло ви се не ма ње то фи нан си ски средс тва и 

ста бил ни ме сеч ни фи нан сии за да мо же да 
го по до брат сво јот дом и да жи ве ат по до сто-
инс твен жи вот. „Ко га имаш ра бо та е уба во, 
ко га не маш - се диш ка ко бу да ла. Не са кам да 
кра дам“ - на ве ду ва ед на 34-го диш на со го-
вор нич ка. „Ра бо та ми тре ба за да мо же ме 
да обез бе ди ме сè што ни е по треб но“ - об јас-
ну ва ед на 22-го диш на со го вор нич ка. Не кои 
има ат те шко тии во обез бе ду ва ње ре дов на 
ис хра на. „Има ме еден оброк днев но, ре тко 
се слу чу ва да има ме по ве ќе од еден“ - на ве-
ду ва дру га 22-го диш на со го вор нич ка. Иа ко 
се за до вол ни што има ат свој дом, се пак им 
се не оп ход ни ин фра стру ктур ни прик лу чо ци 
за стру ја, во да и од вод на ка на ли за ци ја. „Без 
стру ја и во да те шко се жи вее “ – рас ка жу ва 
22-го диш на та со го вор нич ка. 

До пол ни тел но, ли ца та што жи ве ат во при-
вре ме ни град би, по крај ло ши те ус ло ви за 
до му ва ње, се со о чу ва ат и со не мож ност да 
си обез бе дат днев на ис хра на. „Хра на та ми 
е нај го лем проб лем. Еве, и шпо рет не мам“ – 
на ве ду ва еден 53-го ди шен со го вор ник. Нај-
че сто со би ра ат хра на по кон теј не ри и по вре-
ме но по ма га ат, чи стат за одре ден на до мест, 
до де ка за одр жу ва ње на лич на та хи ги е на 
го ко ри стат пун ктот во Мо мин По ток, ка де 
што се ка пат и зе ма ат чи ста об ле ка. До би-
ва ле и по мош за прес пи ва ње кај при ја те ли, 
но, се пак, ре ша ва ат да жи ве ат во раз ур нат 
дом. „Се кој мо мент мо же да ми ре чат: Оди 
си! Мно гу лу ѓе сме и пре ку ноќ ме из бр ка ле 
на ули ца. Са кам да би дам ми рен“ – на ве ду ва 
еден 54-го ди шен со го вор ник.

Ли ца та што жи ве ат во суп стан дард ни ус-
ло ви со сво и те се мејс тва на ве ду ва ат де ка 
ре тко ја на пу шта ат на сел ба та и не по сред-
на та око ли на за да го по се тат гра дот. Нај че-
сто се дру жат со со се ди те и со род ни ни те. 
Ли ца та што жи ве ат во при вре ме ни град би, 
исто та ка, се со ци јал но изо ли ра ни и жи ве ат 
са мот нич ки жи вот. На ве ду ва ат де ка ре тко се 
дру жат со дру ги без дом ни ци, иа ко поз на ва-
ат мно гу без дом ни ци или ли ца во со ци ја лен 
ри зик. „Нај те шко ми па ѓа оса ме но ста. Са-
кам да збо ру вам со чо век. Ду ша та мал ку да 
ми се ус по кои“ – на ве ду ва еден 54-го ди шен 
со го вор ник.

Жи во тот во суп стан дард ни ус ло ви е обре-
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ме нет со не си гур ност, стрес и со стра во ви. 
Не кои сме та ат де ка ге то и за ци ја та во суп-
стан дард ни на сел би ги оне воз мо жу ва да ги 
ос тва рат сво и те по тен ци ја ли. Тоа е ма гич-
ни от круг на си ро ма шти ја та. „Ми се сма чи 
да жи ве е ме ва ка. Си те си оти доа. Са мо да 
из ле зе маж ми од за твор и ние си оди ме“ – 
на ве ду ва ед на 34-го диш на со го вор нич ка. 
Нив ни от нај го лем страв е здрав је то на де-
ца та. „Мис лам де ка од во да та не сме до бри. 
Бе бе то има проб лем со бу бре зи те“ – на ве ду-
ва ед на 22-го диш на со го вор нич ка. Исто то го 
на ве ду ва и ед на 34-го диш на со го вор нич ка: 
„Мно гу се пла шам за здрав је то на де ца та по-
ра ди ус ло ви те во кои жи ве е ме“. И ли ца та што 
жи ве ат во при вре ме ни град би спо де лу ва ат 
слич ни проб ле ми. „Пи јам ди ја зе пам. Мно гу се 
нер ви рам. Еден ден имаш да ја деш, друг – не“ – 
на ве ду ва еден 53-го ди шен со го вор ник.

Нив ни те по тре би се ед но став ни. По до-
бру ва ње на фи зич ки те ус ло ви, вра бо ту ва-
ње и ста бил ни фи нан сии. „Са мо ра бо та да 
нај дам“ – на ве ду ва ед на 34-го диш на со го-
вор нич ка. „Јас не мам шан са за го ле ма ку ќа, 
ама ба рем уште не ко ја со ба за ова го ле мо 
се мејс тво“ – на ве ду ва еден 61-го ди шен со-
го вор ник. 

Ни ед но од ли ца та не би ло згри же но во 
не ко ја уста но ва од со ци јал на за шти та. Са мо 
не кол ку ли ца до би ва ат до на ции и по мош од 
при ја те ли, род ни ни, од Цр ве ни от крст, Цен-
та рот за згри жу ва ње де ца од ули ца во Шу то 
Ори за ри, „Ме ѓа ши“, Ка то лич ка та цр ква во 
Скоп је и цр ква та „Св. Спас“.

Ли ца та што жи ве ат во суп стан дард ни ус-
ло ви не се чув ству ва ат ка ко без дом ни ци. 
„Жи ве е ме ло шо. Не ма ме ос нов ни ус ло ви во 
ку ќи те ка де што жи ве е ме“ – на ве ду ва ед на 
22-го диш на со го вор нич ка. Сме та ат де ка по-
кри вот над гла ва е раз ли ка та ме ѓу нив и без-
дом ни ци те, „ина ку исто ка ко без дом ни ци те, 
не ма ме ра бо та, во да, стру ја, хра на“ – про-
дол жу ва со го вор нич ка та. Тие што жи ве ат во 
ру и ни ра ни жи ве а ли шта по че сто се чув ству-
ва ат ка ко без дом ни ци, па „ду ри и по ло шо од 
без дом ник. Ова е ка ко да си на ули ца. Не се 
ви ка ’до ма‘“ - на ве ду ва еден 53-го ди шен со-
го вор ник.

Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју ре тко 

има ат кон такт со др жав ни те ин сти ту ции или 
со здру же ни ја на гра ѓа ни. По не ко гаш до би-
ва ат по мош во хра на и во об ле ка од род ни ни 
или гра ѓа ни. Ед но ли це на ве ду ва де ка ед на та 
се стра го фи нан си ра ла со цел да има по крив 
над гла ва, но таа под др шка е кра тко трај на. 
Сме та ат де ка и сре ди на та не ги по чи ту ва, ни-
ту, пак, има со ли дар ност ме ѓу лу ѓе то да им се 
по мог не. „Од лу ѓе то ни кој не по ма га. Ни кој не 
ве ли ни ту: Еве ти ед на ци га ра! Ако јас не се 
снај дам, ни кој не ми по ма га“ - на ве ду ва еден 
53-го ди шен со го вор ник.

кО РИС НИ уС лу гИ, Ре ше НИ јА 
И вИ зИ јА зА ИД НИ НА тА

За ко рис ни ги сме та ат по мо шта во хра на, 
об ле ка, огрев но др во, ос нов ни средс тва за 
нив ни те де ца и бе би ња. Им тре ба ат по ве-
ќе ин фор ма ции за при стап до ра бо та, при-
стап до ми кро кре ди ти ра ње или до на ции за 
са ни ра ње на до мо ви те, при стап до ин фра-
стру ктур ни прик лу чо ци за во да, стру ја и за 
ка на ли за ци ја. Од ор га ни за ции или ин сти ту-
ции ги спо ме ну ва ат Цр вен крст, Цен та рот за 
згри жу ва ње де ца од ули ца во Шу то Ори за ри, 
„Ме ѓа ши“, Ка то лич ка цр ква и цр ква та „Св. 
Спас“, кои им да ва ат до на ции во хра на и во 
ус лу ги.

Во сво ја та ви зи ја за ид ни на та си те се сог-
ла су ва ат де ка им тре ба по до бар дом. Не кои 
се под го тве ни да го по до брат мо мент но то 
жи ве а ли ште, до де ка дру ги, пак, са ка ат да ја 
на пу штат ге то и зи ра на та суп стан дард на сре-
ди на. „Тре ба жи ве а ли ште во да се сре ди, да 
мо же да се жи вее. Сту ди в зима“ – на ве ду ва 
еден 53-го ди шен со го вор ник. „Ние са ка ме 
да из ле зе ме од таа сре ди на, но не ма ме па ри. 
Ни кој не ра бо ти, освен та тко ми, по вре ме но. 
Брат ми ’ра бо ти‘ по кан ти, со би ра же ле зо, сè 
што мо же да про да де“ – на ве ду ва еден 18-го-
ди шен со го вор ник. Не кои по до бар жи вот 
гле да ат са мо во еми гри ра ње во странс тво. 
„Ов де не ма жи вот“ – на ве ду ва ед на 22-го-
диш на со го вор нич ка. Исто раз мис лу ва и дру-
га 22-го диш на со го вор нич ка. „Си те са ка ме 
по до бро, ама јас не ве ру вам де ка не ко гаш ќе 
би де по до бро“. „Зе мај де ца та и бе гај и ни ко-
гаш по ве ќе да не се вра тиш во Шу тка. Ов де 
ни ко гаш не ма да би де по до бро“ – лу то кон ста-

ти ра ше ед на 34-го диш на со го вор нич ка. Ре-
ше ни е то за ус ло ви те во кои жи ве ат сме та ат 
де ка е - по до бро жи ве а ли ште и вра бо ту ва ње. 
„Дом и ра бо та. По кри вот  е нај ва жен“ – на ве-
ду ва еден 54-го ди шен со го вор ник. 

 Ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју имаа 
уре ден над во ре шен изг лед и по ка жаа под го-
тве ност за со ра бо тка. За бе леж ли во е де ка 
ус ло ви те на жи вот оста ви ле свои тра ги врз 
фи зич ки от изг лед на ли ца та. 

зАк лу чОк 
Вра бо ту ва ње и уна пре ду ва ње на фи зич ки те ус ло ви за жи вот се ди рект на по тре ба на ли ца-

та што жи ве ат во не кон вен ци о нал ни об је кти во суп стан дард ни ус ло ви и во при вре ме ни стру-
кту ри. На ли ца та што се сопс тве ни ци на зем ји ште и / или дом што е во суп стан дард ни ус ло ви 
им се по треб ни до на ции и ми кро кре ди ти ра ње, ка ко во при ме рот на „Ха би тат Ма ке до ни ја“, 
кои со ште дил ни ца та „Мож но сти“ ини ци раа кре дит на ли ни ја што обез бе ду ва ма ли за е ми 
за ре кон струк ци ја и за ре но ви ра ње суп стан дард ни до мо ви. Овие ли ца има ат и по тре ба од 
не фи нан си ски ус лу ги во фор ма на со ве ти и на обу ка за тоа ка ко нај е фе ктив но, одрж ли во 
да ги ре но ви ра ат сво и те до мо ви. Ло кал на та са мо у пра ва има важ на уло га во обез бе ду ва ње 
суб вен ци о ни ран при стап до стру ја, во да и до ка на ли за ци ја на до мо ви те на овие ли ца и та ка 
да го по до брат ква ли те тот на жи вот. На ли ца та што жи ве ат во при вре ме ни стру кту ри им е 
по треб на ин фор ма ци ја и по мош за тоа кои ин сти ту ции мо же да им по мог нат во ос тва ру ва-
ње на сво и те со ци јал ни пра ва, ка ко при вре ме но ин сти ту ци о нал но до му ва ње, ед но крат на 
па рич на по мош и слич но. Исто та ка, не оп ход но е вклу чу ва ње на де лов ни от се ктор, гра ѓан-
ски те ор га ни за ции, цр ков ни те ин сти ту ции со цел ко хе рент ни ак ции на ова по ле, осо бе но во 
зим ски от пер и од.
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Во однос на примарната целна група - бездомници од сите утврдени профили (65 
испитаници), во рамки на истражувањето на бездомништвото во Македонија, беше применета 
квалитативна техника на структурирани интервјуа (qvasi case study ).

Квалитативните податоци  се трансформирани со помош на категоризација на дадените 
одговори во квантитативен облик.

VI
Бездомништвото низ БРоЈКи

Бездомништвото во 
Македонија

Бездомништвото во 
Македонија 
- родова застапеност

Бездомништвото во Македонија
- степен на образование
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безДОмНИштвОтО вО мАкеДОНИјА 
- СемееН СтАтуС

безДОмНИштвОтО вО мАкеДОНИјА 
- вОзРАСНИ гРупИ
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РОДОвА зАСтАпеНОСт 
вО јАвНОтО безДОмНИштвО
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вОзРАСНИ гРупИ 
- јАвНО безДОмНИштвО
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јАвНО безДОмНИштвО
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СемееН СтАтуС 
- јАвНО безДОмНИштвО

СтепеН НА ОбРАзОвАНИе 
- јАвНО безДОмНИштвО
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РОДОвА зАСтАпеНОСт 
- СкРИеНО безДОмНИштвО

вОзРАСНИ гРупИ 
- СкРИеНО безДОмНИштвО
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СкРИеНО безДОмНИштвО
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СтепеН НА ОбРАзОвАНИе 
- СкРИеНО безДОмНИштвО

СемееН СтАтуС
- СкРИеНО безДОмНИштвО 
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РОДОвА зАСтАпеНОСт 
- пОтеНцИјАлНО безДОмНИштвО

вОзРАСНИ гРупИ 
- пОтеНцИјАлНО безДОмНИштвО

пОтеНцИјАлНО безДОмНИштвО
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СтепеН НА ОбРАзОвАНИе 
- пОтеНцИјАлНО безДОмНИштвО

СемееН СтАтуС 
- пОтеНцИјАлНО безДОмНИштвО
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1. ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА + КА ТЕ ГО РИ ЗА ЦИ ЈА
2.ИНСТ РУ МЕНТ ЗА МЕ РЕ ЊЕ ДЛА БО ЧИ НА НА БЕЗ ДОМ НИШ ТВО ТО
3.СИ СТЕМ ЗА ПО МОШ НА БЕЗ ДОМ НИ ЛИ ЦА
4.СТРУЧ НИ УПАТ СТВА ЗА ЛИ ЦА ШТО РА БО ТАТ СО БЕЗ ДОМ НИ ЦИ
5.КРЕ И РА ЊЕ ПЛА ТФОР МА ШТО ГИ ОБЕ ДИ НУ ВА ТЕ О РИ ЈА ТА И ПРА КСА ТА 

www.bezdomnistvo.mk

VIII

ГЛав ни ПРи до Би вКи  
од иСт Ра жУ ва Ње то
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Без дом ниш тво е про цес што по ми ну ва низ фа зи, кои има ат раз лич но ни во на за гро зу ва ње 
на по е ди не цот. Пра гот или ни во то на за гро зу ва ње оз на чу ва сте пен на кој се на со бра ни не-
га тив ни те еле мен ти или вли ја ни ја на сре ди на та во ко ја жи вее един ка та.Син дро ми те што го 
отс ли ку ва ат без дом ниш тво то има ат раз лич ни ин ди ка то ри.

Сред на та арит ме тич ка сре ди на на си те син дро ми ќе да де сли ка на кој праг при па ѓа одре-
де ни от без дом ник.  

бор динг (гра ни чен) праг / по ве ќе од 3,5    
за гри жу вач ки праг / 2,5 - 3,5   
и  кри ти чен  праг / по мал ку од 2,5 / на за гро зу ва ње на нив на та со стој ба

Без дом ниш тво то е про цес што оп фа ќа ли ца со огра ни че на вклу че ност во оп штес тве ни от 
жи вот, кои има ат проб ле ми со сопс тве ни от иден ти тет и се без жи ве а ли ште, жи ве ат во не си-
гур ни и/или не со од вет ни ус ло ви или, пак, се при вре ме но згри же ни во при фа ти ли шта или во 
ин сти ту ции.

јАв НОTO без ДОм НИш твО 
оп фа ќа ли ца кои се без кров над гла ва и се без под др шка во обез бе ду ва ње то жи ве а ли ште. 

СкРИ е НОTO без ДОм НИш твО 
оп фа ќа ли ца со (вон)ин сти ту ци о нал но под др жа но жи ве е ње од ка де што тре ба да из ле зат 

во за кон ски пред ви ден рок: же ни згри же ни во шел три за жр тви на се меј но на силс тво, ими-
гран ти сме сте ни во цен три / при фа ти ли шта та / со ци јал ни ста но ви за ими гран ти, ли ца та кои 
што тре ба да из ле зат од за твор, од здрав стве ни или од дру ги ин сти ту ции, а не ма ат рас по лож-
ли во жи ве а лиштe.

пО теН цИ јАл НОTO без ДОм НИш твО 
оп фа ќа ли ца што жи ве ат во не си гур но сме сту ва ње (кај род ни ни и при ја те ли, во узур пи ра но 

жи ве а ли ште или во дом из гра ден на узур пи ра но зем ји ште), ли ца што жи ве ат под за ка на од 
исе лу ва ње  (по ра ди хи по те ка или по ра ди не на ми ре ни тро шо ци во из нај ме но жи ве а ли ште, а 
од лу ка та за исе лу ва ње е вле зе на во си ла), ли ца што жи ве ат под за ка на од на силс тво и  ли ца 
што жи ве ат во при вре ме ни, не кон вен ци о нал ни жи ве а ли шта.  

8.1. 
де фи ни ци Ја + Ка те Го Ри за ци Ја

8.2. 
ме Ре Ње дЛа Бо чи на  

на Без дом ниш тво то

          5 - не упо тре бу ва ал ко хол, дро га и дру ги 
         пси хо троп ни суп стан ции
                                            4 - пу ши ци га ри во зго ле ме на до за
                                           3 - ин ци дент но упо тре бу ва ал ко хол/дро га
                                            2 - че сто упо тре бу ва ал ко хол/дро га
                                        1 - по сто ја но упо тре бу ва ал ко хол/дро га

       5 - скро мен ,чист
                        4 - скром но об ле чен, из вал кан 
                                      3 - чист, не со од вет но об ле чен  
                                      2 - вал кан, не со од вет но об ле чен, за пу штен 
                                      1 - крај но не хи ги ен ски, пар та лав изг лед     

                   5 - ре дов но по се ту ва и е по се ту ван од род ни ни и од
                                            при ја те ли и ре дов но ги по се ту ва ин сти ту ци и те за по мош
                                   4 - род ни ни те и при ја те ли те го по се ту ва ат ли це то, но не и 
         тоа нив, а ли це то ре дов но ги по се ту ва ин сти ту ци и те за по мош
                                   3 - по вре мен кон такт со род ни ни, при ја те ли или 
         со ин сти ту ции
                                    2 - кон такт со дру ги во иск лу чи тел ни си ту а ции
                                    1 - не ма кон такт

     5 - здрав стве но оси гу рен,
                                             4 - ко ри сти здрав стве ни ус лу ги на Цр вен крст  
                                             3 - ко ри сти здрав стве на ус лу га са мо во ур гент ни си ту а ции
                                             2 - са мо стој но се ле ку ва 
                                            1 - не се ле ку ва   

При мер: Во Цен та рот за со ци јал на ра бо та се ја ву ва без дом но ли це, при ма тел 
на со ци јал на по мош (3), ги ко ри сти ус лу ги те на пун ктот на Цр вен крст (2) не се ле-
ку ва(1), ин ци дент но упо тре бу ва ал ко хол/дро га (3), вал кан, не со од вет но об ле чен, 
за пу штен (2), кон такт со дру ги во иск лу чи тел ни си ту а ции (2).Ре зул тат: 13 : 6 = 2,1 
што оз на чу ва кри ти чен праг

                               5 - по сто ја но вра бо тен
                                 4 - се зон ска ра бо та 
                                            3 - со ци јал на по мош, по мош во на ту ра од НВО, 
          вер ски ор га ни за ции и биз нис се ктор
                                            2 - ин ци дент ни ан гаж ма ни                                                                                      
    1 - не ра бо ти

* Во се зон ска ра бо та вле гу ва и про даж ба та на улич но то спи са ние „Ли це  в ли це“)

СИН ДРОМ ИН ДИ КА ТО РИ СО СКА ЛА

Материјални услови

     5 - суп стан дард ни ус ло ви                                         
    4 - со за ка на од исе лу ва ње или сме сту ва ње 
          кај род ни ни и при ја те ли
                                             3 - сме сту ва ње во при фа ти ли ште / цен тар, 
                                              2 - жи вее на ули ца и ги ко ри сти ус лу ги те на пун ктот 
          на Цр вен крст
                                              1 - жи вее на ули ца и не ги ко ри сти ус лу ги те 
          на пун ктот на Цр вен крст    

Жи ве а ли ште                     

Здрав је

Кон та кти 

По ро ци

Над во ре шен изг лед
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4. меР кИ вО зА вИС НОСт ОД пРА гОт 
НА ДлА бО чИ НА НА без ДОм НИш твО тО

Гра ни чен (бор динг) праг 1. Пре вен тив ни те 
фор ми на дејс тву ва ње кон без дом ни ци те се 
од не су ва ат  на па за рот на тру дот и на до му ва-
ње то. На ли ца со симп то ми за влез во без дом-
ниш тво, вед наш тре ба да им се по ну ди не кој 
вид ра бо та. По себ но вни ма ние тре ба да се 
обр не на се мејс тва та што  жи ве ат во суп стан-
дард ни ус ло ви, во не ле гал ни жи ве а ли шта, 
од нос но на се мејс тва кај кои по стои ри зик да 
го за гу бат сво јот сопс твен или из нај мен дом.

За гри жу вач ки праг - иден ти фи ка ци ја на ри-
зич ни гру пи ли ца и пре зе ма ње на си те мож ни 
мер ки во слу ча и те ка де што се за бе ле жу ва-
ат симп то ми на вле гу ва ње во без дом ниш тво. 
По себ на уло га ов де има ат  цен три те за со ци-
јал на ра бо та, па тро наж на та служ ба, па трол-
ни те со ци јал ни ра бот ни ци на Град Скоп је и 
вер ски те за ед ни ци. (Глав ни те актив но сти се 
од не су ва ат на де та лен прег лед на при хо ди те, 
жи ве а ли ште то, имот на та со стој ба, ра бо та та, 
се мејс тво то, здрав стве но то оси гу ру ва ње).

Кри ти чен праг - обез бе ду ва ње жи ве а ли-
ште,(Цен тар за без дом ни ци со но ва кон цеп-
ци ја  или тре нинг-жи ве а ли ште со под др шка 
- те ра пев тска за ед ни ца)

 Обез бе ду ва ње хра на, об ле ка, здрав стве-
на за шти та 

 Во ин сти ту ци и те за без дом ни ци за дол жи-
тел но тре ба да се ор га ни зи ра еду ка ци ја – со 
про фе си о нал на и со пси хо ло шка  ди мен зи ја. 

 На жи те ли те во цен три те и во тре нинг-
жи ве а ли шта та тре ба да им се обез бе ди ра бо-
тен ан гаж ман (кур се ви, ра бо тил ни ци, обу ки), 
тре нин зи што ќе им ги по до брат нив ни те ра-
бот ни на ви ки што ќе им овоз мо жи да би дат 
по кон ку рент ни на па за рот на труд.

 Спо ред пра кти ка та во дру ги зем ји за без-
дом ни ци те мо же да се обез бе ди ли чен аси-
стент, кој од по зи ци ја на дру гар и по мош ник 
го вра ќа без дом ни кот во оп штес тве но то жи-
ве е ње.

1.прв раз го вор и ин терв ју со без дом ни ци
За вре ме на пр ви от кон такт на ста пу ва 

прет ста ву ва ње, обид да се утвр ди  исто ри ја-
та на жи вот (нај че сто таа за вре ме на пр ви от 
кон такт не е се ко гаш ре ал на) и ин тер вен ци ја 
до кол ку по стои криз на си ту а ци ја (на при мер, 
се гле да де ка ли це то е бол но).

Интервју
Влез ни те пра ша ња за си те ви до ви про-

фи ли без дом ни ци (без по крив, без дом, не-
си гур ни жи ве а ли шта и не со од вет ни жи ве а-
ли шта) се исти – име, пре зи ме (пре кар), пол, 
во зраст, на ци о нал ност, др жав јанс тво, лич ни 
до ку мен ти, обра зо ва ние.

Пра ша ња та што сле ду ва ат се по вр за ни со 
акту ел на та си ту а ци ја на ли це то.

Ли ца што жи ве ат на ја вен про стор или 
на отво ре но / приб лиж но ме сто на пре стој, 
ме сто на им про ви зи ра но до му ва ње, са мо 
или во друш тво / кол ку дол го ли це то жи вее 
на ули ца / при чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се 
наш ло ли це то / ви зи ја за ид ни на та

3.2. Ли ца сме сте ни во при фа ти ли шта за 
при вре ме но сме сту ва ње без дом ни ци / вре ме  
на пре стој во при фа ти ли ште то / да ли пре-
сто ју ва са мо или со се мејс тво то, актив но сти 
што ли це то ги има во при фа ти ли ште то / при-
чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се наш ло ли це то 
/ ви зи ја за ид ни на та

4.1. Же ни сме сте ни во при фа ти ли шта 
или во шел тер цен три / прет ход на по мош / 
проб лем што акту ел но е нај го лем за ли це то / 
при чи ни за со стој ба та во ко ја се наш ло ли це-
то / ви зи ја за ид ни на та

5.1 Ли ца сме сте ни во при фа ти ли шта за 
еми гран ти / од ка де по тек ну ва ли це то, да-
ли во Ма ке до ни ја е са мо или со се мејс тво-
то, при чи ни за на пу шта ње на сво ја та зем ја, 
ус ло ви на пре стој во Ма ке до ни ја / ви зи ја за 
ид ни на та

6.1. Ли ца со акту е лен пре стој во каз не но-
по прав ни уста но ви што не ма ат дом пред 
из ле гу ва ње од уста но ва та / при чи ни за за-
твор ска та каз на, ка ко ли це то жи ве е ло пред 
сме ту ва ње во за тво рот / ви зи ја за ид ни на та 
по на пу шта ње на уста но ва та

6.2. Без дом ни ци со акту е лен (про дол жен) 
пре стој во здрав стве ни уста но ви / вре ме 
на пре стој, прет хо ден пре стој во ин сти ту-
ци ја, вид здрав стве ни проб ле ми, при чи ни за 
со стој ба та во ко ја се наш ло ли це то / ус ло ви 
за вра ќа ње во сво ја та сре ди на, ви зи ја за ид-
ни на та

6.3.Ли ца сме сте ни во ин сти ту ции за де ца 
/ до мо ви, кои по из ле гу ва ње то од ин сти ту ци-
ја та се со о чи ле со проб ле мот без дом ниш тво 
/ кол ку дол го ли це то е без дом / при чи ни по-
ра ди кое ли це то оста на ло без дом / проб ле-
ми со кои се со о чу ва, ви зи ја за ид ни на та

8.1. Ли ца при вре ме но сме сте ни кај род ни-
ни и бли ски при ја те ли  / кол ку дол го ли це то 
пре сто ју ва во до мот на род ни ни / при ја те ли, 
ка де жи ве е ло пред да би де вдо ме но во до-
мот на при ја те ли / род ни ни / при чи ни за си-
ту а ци ја та во ко ја се наш ло ли це то /ви зи ја за 
ид ни на та

8.2. Ли ца - пот ста на ри без до го вор за ле-
га лен за куп / кол ку дол го ли це то жи вее во 
жи ве а ли ште то без до ку мен ти за (под)за куп / 
во ка кви ус ло ви жи вее / проб ле ми со кои се 
со о чу ва / при чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се 

8.3. 
СтРУч ни УПат Ства за Ли ца  

што Ра Бо та ат Со Без дом ни ци

ПРИН ЦИ ПИ НА РА БО ТА:  

 не  не ги рај ни ту еден исказ,  
 по ве ќе слу шај, 
 по мал ку збо ру вај, 
 ни што не ве ту вај,
 об јас ни за што са каш 

да му по мог неш на ли це то.
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наш ло ли це то / ви зи ја за ид ни на та
8.3.Ли ца што из гра ди ле дом на узур пи ра-

но зем ји ште / кол ку дол го ли це то жи вее во 
до мот из гра ден на не ле га ли зи ра но зем ји ште 
/ зо што ре ши ло да из гра ди дом на ва ков на-
чин / да ли под не ло ба ра ње за ле га ли за ци ја / 
при чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се наш ло ли-
це то / ви зи ја за ид ни на та

9.1. Ли ца што жи ве ат во из нај ме но жи ве-
а ли ште за кое е до не се на за кон ска од лу ка за 
исе лу ва ње / кои се при чи ни те за исе лу ва ње 
од из нај ме ни от дом / ка ко и ка де жи ве е ло 
ли це то пред да се все ли во ова жи ве а ли ште / 
при чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се наш ло ли-
це то / ви зи ја за ид ни на та

9.2 Ли ца за чиј што дом да ден под хи по те ка 
до ве ри те лот има за кон ски до не се на од лу ка 
да ја пре зе ме сопс тве но ста / кои се при чи ни 
за ста ва ње на до мот под хи по те ка / ви зи ја за 
ид ни на та

10.1. Ли ца што жи ве ат под за ка на од на-
силс тво, а по ли ци ја та по ста пу ва со цел 
обез бе ду ва ње без бед но сме сту ва ње за жр-
тва та на се меј но на силс тво / кол ку па ти ли-
це то при ја ву ва ло се меј но на силс тво и ка де 
/ што пре зе ла по ли ци ја та за да го за шти ти 
ли це то / при чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се 
наш ло ли це то / ви зи ја за ид ни на та

11.2. Ли ца што жи ве ат во не кон вен ци о-
нал ни об је кти (за сол ни шта, суп стан дард ни 
ба ра ки) / кол ку дол го ли це то жи вее во суп-
стан дард ни ус ло ви (опис на ус ло ви те) / при-
чи ни за си ту а ци ја та во ко ја се наш ло ли це то 
/ ви зи ја за ид ни на та

11.3. Ли ца што жи ве ат во при вре ме ни 
стру кту ри (ша то ри, ко ли би) / кол ку дол го 
ли це то жи вее во суп стан дард ни ус ло ви (опис 
на ус ло ви те) / при чи ни за си ту а ци ја та во ко ја 
се наш ло ли це то / ви зи ја за ид ни на та.

На та мош ни те пра ша ња се од не су ва ат на 
здрав стве но то оси гу ру ва ње, прег ле ди (ре-
дов ност), бо ле сти, кон такт со сре ди на та, ме-
сеч ни при хо ди, искус тва од прет ход но сме-
сту ва ње во уста но ви за со ци јал на за шти та, 
ка ко и ко ја е не го ва та ви зи ја за ид ни на та.

Ли це то што го спро ве ду ва ин терв ју то тре-
ба да го оце ни и пси хо фи зич ки от ста тус на 
без дом ни кот (над во ре шен изг лед, хи ги е на, 
не вер бал на ко му ни ка ци ја, ја зич на ко му ни ка-
ци ја, под го тве ност за со ра бо тка)

2. уло га та на струч ни те ли ца од 
раз лич ни про фи ли во ра бо та та со 
без дом ни ци 

(скра те на и мо ди фи ку ва на вер зи ја од 
тру дот на За во дот за со ци јал ни деј но сти, 
струч но-ме то до ло шки упат ства и при рач-
ни ци; Кни га 1, Скоп је 2007 стр 26-28)

СО цИ јА леН   РА бОт НИк
Во фа за та за по чет на та про це на (анам-

не за) со ци јал ни от ра бот ник го утвр ду ва  со-
ци о е ко ном ски от ста тус на ко рис ни кот, го 
наб љу ду ва и раз го ва ра со не го, со би ра и 
ана ли зи ра ин фор ма ции од раз лич ни из во ри, 
го опи шу ва ри зи кот.

Во фа за та на ди јаг но за со ци јал ни от ра-
бот ник е вклу чен во под го тву ва ње на ин ди-
ви ду ал на и на збир на оце на на струч ни от тим 
(на од и мис ле ње). 

Во фа за та на пла ни ра ње (со ци јал на прог-
но за), со ци јал ни от ра бот ник учес тву ва во:
под го то вка на мер ки за по мош и за за шти та 
за ин ди ви ду ал на ра бо та со ко рис ни кот,
ана ли за на ре сур си те од по тес на та и од по-
ши ро ка та со ци јал на сре ди на.

Во фа за та на трет ман со ци јал ни от ра-
бот ник е вклу чен во си те актив но сти пред-
ви де ни во сог лас ност со пла нот за ин ди ви-
ду ал на ра бо та зе мај ќи ги пред вид ста вот на 
ко рис ни кот кон проб ле мот и мож но сти те 
што ги има ко рис ни кот за над ми ну ва ње на 
проб ле мот.  

Во фа за та на ева лу а ци ја и ре ви зи ја со-
ци јал ни от ра бот ник е вклу чен во: ре ви зи ја 
на по стиг на ти те ре зул та ти од актив но сти те 
спро ве де ни во рам ки те на трет ма нот на ко-
рис ни кот.   

  пСИ ХО лОг
Во ди јаг но стич ка та фа за на ра бо та со ко-

рис ни ци те, уло га та на пси хо ло гот е да:
- го утвр ду ва пси хо фи зич ки ста тус на ко-

рис ни кот во од нос на:
 ин те ле кту ал ни от ста тус (ни во на функ ци-

о ни ра ње на оп шти и на по себ ни спо соб но сти)
 емо ци о нал ни от ста тус (ни во и функ ци о-

ни ра ње на мен тал но то здрав је)
 со ци ја лен ста тус (про це на на адап та ци ја 

и на ко ри сте ње на ка па ци те ти те)

- го утвр ду ва ста ту сот на од но си на ни во 
на функ ци о ни ра ње на се меј на гру па во од-
нос на:

 од но си те на член од се мејс тво то / до ма-
ќинс тво то со со ци јал на та сре ди на

 ди на ми ка та на од но си те во рам ки те на 
се меј на та гру па 

 ква ли тет на од но си те и нив но то вли ја ние 
за на ста ну ва ње и ре ша ва ње на проб ле ми те

- под го тву ва ин ди ви ду ал на и збир на оце на 
во рам ки на струч ни от тим (на од и мис ле ње)

Во фа за на пла ни ра ње (со ци јал на прог но-
за), пси хо ло гот учес тву ва во:

 под го то вка на мер ки за по мош и за за-
шти та за ин ди ви ду ал на ра бо та со ко рис ни-
кот 

 де фи ни ра ње на по тен ци ја ли те, мож но-
сти те, сла би те стра ни и на за ка ни те во од нос 
на ко рис ни кот .

 пред ви ду ва ње те ра пев тски тех ни ки и 
функ ци о ни ра ње на мен тал но то здрав је. 

Во фа за на трет ман пси хо лог е вклу чен во:
 си те актив но сти пред ви де ни во сог лас-

ност со пла нот за ин ди ви ду ал на ра бо та зе-
мај ќи ги пред вид ста вот на ко рис ни кот кон 
проб ле мот и мож но сти те што ги има ко рис-
ни кот за над ми ну ва ње на проб ле мот

 Во фа за на ева лу а ци ја  и на ре ви зи ја пси-
хо лог е вклу чен во:

 ре ви зи ја на по стиг на ти те ре зул та ти од 
актив но сти те спро ве де ни во рам ки те на 
трет ма нот на ко рис ни кот.     

 пРАв НИк
1.Утвр ду ва ње на ствар на  и мес на над леж-

ност на ко рис ни кот 
 2. Утвр ду ва ње на прав ни от ста тус на ко-

рис ни кот: ли чен и се меј но-пра вен  ста тус, 
ра бо тен ста тус, ста нар ски  ста тус, имо тен 
ста тус,  здрав ствен ста тус  (здрав стве но оси-
гу ру ва ње и по тре ба од пре зе ма ње одре ден 
об лик на за шти та врз ос но ва на здрав стве на-
та со стој ба )

3.Утвр ду ва ње обе леж ја за кон крет на та жи-
вот на со стој ба (вклу чу вај ќи ја и ма те ри јал на-
та со стој ба)

4. Под го тву ва ње ин ди ви ду ал на и збир на 

оцен ка во рам ки на струч ни от тим (на од и 
мис ле ње) со упо тре ба на след ни ве по стап ки: 
увид во до ку мен ти - јав ни и при ват ни, ве шта-
че ње, со ра бо тка со фи зич ки, со струч ни ли-
ца и со ве шта ци, увид (во ме сто на жи ве е ње)

 тРИ јА ЖеР - СтРу чеН РА бОт НИк зА пРИ ем
1.При ем на  со ци ја лен слу чај во ЦСР
    - при фа ќа ње под не сок 
при ем на те ле фон ски по вик со пра ве ње 

бе ле шка во бе леж ни кот
или ли чен кон такт со ли це што го при ја ви-

ло слу чај
2.По мош во со ста ву ва ње со од ве тен под-

не сок 
3.Да ва ње  по треб ни ин фор ма ции за под-

но си те лот во од нос на по стап ка та за не го ви-
от слу чај 

4.По пол ну ва ње ини ци ја лен лист
5.Упа ту ва ње во над леж ни те од де ле ни ја
6.Упа ту ва ње  во дру ги ин сти ту ции во слу-

чај  на дру га ствар на над леж ност
7. Пре зе ма ње ит на ин тер вен ци ја во по себ-

ни си ту а ции што го за гро зу ва ат ко рис ни кот
8. При мар но ука жу ва ње на сте пе нот на 

при о ри те ти на по ста пу ва ње
   (не од лож но, ит но, ре дов но)

СО цИ О лОг
Учес тву ва во те рен ски те актив но сти за 

еви ден ти ра ње без дом ни ци и ор га ни зи ра 
пре вен тив ни актив но сти за по диг ну ва ње на 
све ста кај на се ле ни е то за при сут но ста на 
без дом ниш тво то.

Ја сле ди фе но ме но ло ги ја та на по ја ва та 
и за си те про ме ни го ин фор ми ра струч ни от 
тим.

Ор га ни зи ра сме сту ва ње на без дом ни ци те 
во со од вет ни ин сти ту ции (цен тар за без дом-
ни ци, здрав стве ни уста но ви, стар ски до мо ви)

Со ра бо ту ва со дру ги ин сти ту ции и ор га ни-
за ции што се за ни ма ва ат со без дом ниш тво.



203202

Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално Бездомништвото околу нас - јавно   скриено   потенцијално

8.4. 
Си Стем за По мош на Без дом ни ци

Си сте мот за по мош на без дом ни ци те 
тре ба да се со стои од 4 (че ти ри) фор ми:
1 - Пре вен ци ја
2 - Ра на ин тер вен ци ја
3 - Ин тер вен ци ја во кри за
4 -Со ци јал на и про фе си о нал на ин те гра ци ја

По мо шта тре ба да се ре а ли зи ра во со ра-
бо тка та на вла ди ни от, нев ла ди ни от и со де-
лов ни от се ктор. Ов де свој при до нес мо же да 
да дат и вер ски те за ед ни ци.

1.Пре вен тив ни те фор ми на 
дејс тву ва ње кон без дом ни ци те се со фо-

кус на вра бо ту ва ње и на до му ва ње. На ли ца 
со симп то ми за вле гу ва ње во без дом ниш тво 
тре ба вед наш да им се по ну ди ра бо тен ан-
гаж ман. Осо бе но вни ма ни е то тре ба да обр не 
на се мејс тва што жи ве ат во суп стан дард ни 
ус ло ви, не ле гал ни жи ве а ли шта и се мејс тва 
кај кои по стои ри зик да го за гу бат сопс тве-
ни от дом или из нај ме но то жи ве а ли ште.

2.Ра на та ин тер вен ци ја се ре а ли зи ра пре-
ку иден ти фи ка ци ја на ри зич ни гру пи ли ца 
и со пре зе ма ње на си те мож ни мер ки за ли-
ца та / се мејс тва та ка де што се за бе ле жу ва ат 
симп то ми на вле гу ва ње во без дом ниш тво. 
По себ на уло га во овој вид актив но сти има ат 
Цен три те за со ци јал на ра бо та, па тро наж ни-
те служ би,  па трол ни те со ци јал ни ра бот ни ци 
на Град Скоп је и  вер ски те за ед ни ци. (Глав-
ни те актив но сти се од не су ва ат на де та лен 
прег лед на при хо ди, жи ве а ли ште, имот на со-
стој ба, ра бо та, се мејс тво, здрав стве но оси гу-
ру ва ње)

3. Ин тер вен ци ја та во кри за се од не су ва 
на ли ца што нав лег ле во без дом ниш тво. 
Актив но сти те  се со ак цент на:  

 обез бе ду ва ње жи ве а ли ште (цен тар/при-
фа ти ли ште за без дом ни ци со но ва кон цеп-
ци ја  или тре нинг-жи ве а ли ште со под др шка 
- те ра пев тска за ед ни ца)

 обез бе ду ва ње  хра на, об ле ка, здрав стве-
на за шти та 

По треб ни  се:
- актив но сти на па трол ни со ци јал ни ра бот-

ни ци 
- пун кто ви за прес пи ва ње
-пун кто ви за ит на по мош (пун кто ви за не-

га и за ле ку ва ње, на род ни куј ни, пун кто ви за 
лич на хи ги е на, ин фор ма ци ски пун кто ви)

4. Со ци јал на и про фе си о нал на 
ин те гра ци ја
Со ци јал на та ин те гра ци ја  се од не су ва на 

ли ца со без дом нич ки ста тус. Неј зи на цел е 
по втор но вклу чу ва ње во оп штес тво то (инк лу-
зи ја ) и обез бе ду ва ње жи вот на  са мо стој ност. 
Со ци јал на та ин те гра ци ја  има раз лич ни ди-
мен зии (еко ном ска, пси хо ло шка, со ци јал на, 
прав на)

По ра ди го ле ма та раз но вид ност на без дом-
ни ци те се пред ла га и раз но вид ност во од нос 
на ин сти ту ци и те за без дом ни ци, ка де што 
по мо шта ќе би де прис по со бе на кон ни во то 
на мо ти ви ра ност на ли ца та за из лез од без-
дом нич ка со стој ба. 

По стиг ну ва ње то инк лу зи ја (ра бот ни, 
спорт ски, кул тур ни, обр за зов ни актив но сти) 
и са мо стој ност мо же да се слу чи и во ин сти-
ту ции што ги згри жу ва ат без дом ни ци те.
Нај по вол ни за тоа се за сол ни шта та или тре-
нинг-жи ве а ли шта та по ра ди нив на го ле ми на 
и по ма ли от број шти те ни ци  Спо ред ма ке-
дон ски от За кон за со ци јал на за шти та, тре-
нинг–жи ве а ли ште то мо же да ли чи на те ра-
пев тска за ед ни ца

За кон за со ци јал на за шти та, чле нот 147-а 
/09.2015

Те ра пев тска та за ед ни ца обез бе ду ва при-
вре ме но при фа ќа ње и згри жу ва ње на 

ли ца та што упо тре бу ва ат, од нос но зло-
у по тре бу ва ат дро га и дру ги пси хо троп ни 
суп стан ции и пре кур зо ри, спро ве ду ва ње со-

ци јал на ре со ци ја ли за ци ја пре ку ор га ни зи-
ран пси хо со ци ја лен трет ман во те кот на 
одре ден вре мен ски пер и од, пре ку про гра ма и 
ме тод на са мо по чи ту ва ње и актив но вклу чу-
ва ње на ко рис ни кот во те ра пев тска та про-
гра ма, ус лу ги во вр ска со ис хра на, пре стој, 
згри жу ва ње, одр жу ва ње хи ги е на и кул тур но-
за бав ни актив но сти. Поб ли ски те ус ло ви за 
на чи нот на ос тва ру ва ње и на спро ве ду ва ње 
на про гра ма та за со ци јал на ре со ци ја ли за-
ци ја во те ра пев тска за ед ни ца ги про пи шу ва 
ми ни сте рот.

Нај че сто без дом ни ци те мо ра ат да учес тву-
ва ат во ре жи ски те тро шо ци за те ра пев тски те 
за ед ни ци . Тоа е еден од на чи ни за уче ње на 
са мо стој ност и на од го вор ност.

Во ин сти ту ци и те за без дом ни ци за дол жи-
тел но тре ба да се ор га ни зи ра еду ка ци ја – со 
про фе си о нал на та и пси хо ло шка та ди мен зи-
ја. Пси хо ло шка та под др шка тре ба да би де 
ор га ни зи ра на од про фе си о нал ци, но и од 
са ми те без дом ни ци, кои во те ра пев тска та 
за ед ни ца го при ме ну ва ат груп ни от ме тод на 
те ра пи ја, а са ми те офор му ва ат  гру пи за за-

ем на по мош т.н mutual help groups.1. Во те-
ра пев тски те за ед ни ци без дом ни ци те тре ба 
да учес тву ва ат во груп ни от жи вот ка ко рам-
но прав ни парт не ри.

На жи те ли те на цен три те и на тре нинг-жи-
ве а ли шта та тре ба да им се обез бе ди ра бо-
тен ан гаж ман (ра бо тил ни ци, кур се ви, обу ки), 
а во исто вре ме и по до бру ва ње на нив ни те 
ра бот ни на ви ки за да мо жат да ста нат по кон-
ку рент ни на па за рот на труд. 

Спо ред пра кти ка та во дру ги зем ји, за без-
дом ни ци те мо же да се обез бе ди и ли чен аси-
стент, кој од по зи ци ја на дру гар и на по мош-
ник го вра ќа без дом ни кот во оп штес тве но то 
жи ве е ње.

Mutual helps groups - гру пи за за ем на по-
мош со учес тво на те ра певт. Лу ѓе со слич ни 
проб ле ми  се ор га ни зи ра ат за ед но, си да ва ат 
под др шка во ре ша ва ње то на проб ле мот (са-
мо хра ни мај ки, ро ди те ли на де ца бол ни од 
не ко ја бо лест...) 

јАв НО без ДОм НИш твО
Пре по ра ки за јав ни те ин сти ту ции, гра-

ѓан ски от се ктор и биз нис-за ед ни ца та:
Обез бе ду ва ње до му ва ње: ко ри сте ње јав-
но-при ват но парт нерс тво за обез бе ду ва-
ње до му ва ње; отво ра ње пре но ќе ва ли шта и 
днев ни цен три; уна пре ду ва ње на ус ло ви те 
во ин сти ту ци о нал но то ко ле ктив но жи ве е ње; 
де кон цен тра ци ја на ус лу ги те за до му ва ње и 
во дру ги гра до ви во зем ја та; овоз мо жу ва ње 
ко ри сте ње на др жав ни от имот за до му ва ње 
на оваа цел на гру па.

8.4.1  
СУ ми Ра ни ПРе По Ра Ки за По мош на  

Без дом ни ци од Ра Бо та та во ГРУ Пи на  
Кон фе Рен ци Ја та „Без дом ниш тво то оКо ЛУ 

наС - Јав но, СКРи е но, По тен ци ЈаЛ но“

Овоз мо жу ва ње вра бо ту ва ња: раз ви ва ње 
про гра ми за до ква ли фи ка ци ја или за пре ква-
ли фи ка ци ја, мож но сти за суб вен ци о ни ра но 
вра бо ту ва ње, или ди ре ктен при стап (вра бо-
ту ва ње) до др жав ни и при ват ни ком па нии.
Раз вој на сер ви си за здрав стве но и за пси-
хо ло шко со ве ту ва ње: про гра ми за со о-
чу ва ње со за вис но сти; про гра ма за про-
ме на на жи вот ни те сти ло ви; си стем ски 
ре ше ни ја за се кун дар на и за тер ци јар на 
здрав стве на за шти та; овоз мо жу ва ње се којд-
нев на ра бо та на пун ктот за без дом ни ци. 
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Ин сти ту ци о нал ни про ме ни: до е ки пи ра ње на 
струч ни те служ би во цен три те за со ци јал на 
ра бо та, кои би ра бо те ле на оваа проб ле ма-
ти ка; раз вој на по ли ти ка зас но ва на на до ка зи 
пре ку утвр ду ва ње на бро јот на без дом ни ци 
што спи јат на ули ца и ме ре ње на дла бо чи на-
та на без дом ниш тво то; за кон ски из ме ни за 
по лес но до би ва ње до ку мен ти; олес ну ва ње 
на по стап ка та за сме сту ва ње во цен та рот за 
без дом ни ци во Чи чи но Се ло; по го ле ма прис-
по соб ли вост во ко ри сте ње на на род ни те куј-
ни; раз ви ва ње јас но де фи ни ран си стем за 
со ци јал на и за про фе си о нал на ин те гра ци ја, 
а пре ку со ра бо тка и ко хе рен ци ја на раз лич-
ни те за сег на ти стра ни (ин сти ту ции, гра ѓан-
ски се ктор, биз нис-за ед ни ца, без дом ни ци).
ме ѓу се ктор ска со ра бо тка и ко хе рен ци ја 
ме ѓу вла ди ни от и гра ѓан ски от се ктор: со ци-
јал ни до го во ри ме ѓу вла ди ни от и нев ла ди ни-
от се ктор; по стру кту ри ра но вклу чу ва ње на 
вер ски те за ед ни ци и на биз нис-за ед ни ца та; 
под др шка на актив ни те здру же ни ја на гра ѓа-
ни со со ци јал на ми си ја; фор ми ра ње ти мо ви 
од здру же ни ја на гра ѓа ни, ин сти ту ции и од 
дру ги за сег на ти стра ни за ра бо та на те рен; 
пот тик ну ва ње гра ѓан ски ор га ни за ции во 
дру ги те гра до ви во зем ја та што би ра бо те ле 
на оваа проб ле ма ти ка; по го ле мо учес тво на 
оп шти ни те.
 
СкРИ е НО без ДОм НИш твО

Пре по ра ки за јав ни те ин сти ту ции, гра-
ѓан ски от се ктор и за биз нис-за ед ни ца та:
по до бру ва ње на ин фор ми ра но ста и на ус ло-
ви те во во нин сти ту ци о нал но то ко ле ктив но 
жи ве е ње: ди се ми на ци ја на ин фор ма ци ја та 
за ус лу ги те и за на чи ни те на (вон)ин сти ту ци-
о нал на по мош; раз вој на па ке ти со ци јал на 
па рич на по мош и ус лу ги што  им се до стап-
ни на ко рис ни ци те на во нин сти ту ци о нал но 
згри жу ва ње; до е ки пи ра ње на во нин сти ту-
ци о нал ни те згри жу ва ња со струч ни ка дри, 
по сто ја но до стап ни за ко рис ни ци те; раз вој 
на про гра ми за пси хо-со ци јал на по мош и 
ин ди ви ду ал на ра бо та со ли ца та што би ле 
жр тва на се меј но на силс тво или се бо рат со 
за вис но сти; ини ци ја ти ви за по вр зу ва ње со 
ло кал на та сре ди на и раз вој на чув ство то на 
при пад ност кон за ед ни ца та

Овоз мо жу ва ње вра бо ту ва ња: раз ви ва ње 
про гра ми за до ква ли фи ка ци ја или за пре-
ква ли фи ка ци ја, мож но сти за суб вен ци о ни-
ра но вра бо ту ва ње, или ди ре ктен при стап 
(вра бо ту ва ње) до др жав ни и при ват ни ком-
па нии; раз вој на ал тер на тив ни мер ки за 
вра бо ту ва ње; пот тик за про дол жу ва ње на 
обра зо ва ни е то пре ку сти пен дии и суб вен ци-
о ни ра но ко ри сте ње на ус лу ги те на сту дент-
ски те до мо ви.
Раз вој на про гра ми за зац вр сту ва ње на ка-
па ци те ти те за са мо стој но жи ве е ње и ре ин-
те гра ци ја: да ва ње мож ност за са мо стој но 
или спо де ле но до му ва ње, кое це лос но или 
де лум но би би ло по кри е но од др жав ни /
ло кал ни фон до ви; до пол ни тел на не га во се-
којд не ви е то и по сте пе но зго ле му ва ње на ка-
па ци те ти те за упра ву ва ње на до ма ќинс тво то; 
наб љу ду ва ње на на чи нот ка ко ли ца та се со-
о чу ва ат со пре диз ви ци те во но во на ста на та 
си ту а ци ја (ра бот на и со ци јал на ин те гра ци ја). 
Ин сти ту ци о нал ни про ме ни: за ли ца та што ја 
на пу шти ле уста но ва та за згри жу ва ње де ца 
без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа по треб на 
е прис по соб ли вост во од нос на ин сти ту ци о-
нал на та по ста ве ност на си сте мот на еви ден-
ти ра ње не вра бо те ни ли ца од оваа ран ли ва 
ка те го ри ја, ка ко и во од нос на ло ка ци ја та 
за ко ри сте ње со ци јал ни ста но ви; раз вој на 
ме ха низ ми за кон тро ла на изре че ни мер ки, 
осо бе но во слу ча и те на се меј но на силс тво; 
бесп лат на прав на по мош.
ме ѓу се ктор ска со ра бо тка и ко хе рен ци ја ме-
ѓу вла ди ни от и гра ѓан ски от се ктор: де цен-
тра ли за ци ја на ус лу ги те; по го ле мо вклу чу-
ва ње на ло кал на та са мо у пра ва во си сте мот 
на со ци јал на за шти та и со ци јал но до му ва ње; 
раз вој на мер ки за по е фе ктив на пре вен ци ја 
и за на вре ме но и бр зо ре а ги ра ње во кри за 
пре ку си стем на па тро наж ни служ би и па-
трол ни со ци јал ни ра бот ни ци.

пО теН цИ јАл НО без ДОм НИш твО
Пре по ра ки за јав ни те ин сти ту ции, гра-

ѓан ски от се ктор и за биз нис-за ед ни ца та:
Ди се ми на ци ја на ин фор ма ции за кој / за што 
/ ка ко мо же да им по мог не:  со вет ка ко да 
ги ле га ли зи ра ат град би те / до мо ви те; по мош 
ка ко да ги ос тва рат сво и те со ци јал ни пра ва 

(ка ко, на при мер: со ци јал на па рич на по мош, 
ап ли ци ра ње за со ци јал ни ста но ви); здо би ва-
ње лич ни до ку мен ти; струч ни со ве ти за пра-
ва та на за куп ци те, бесп лат на прав на по мош 
во слу чаи на за ста пу ва ње на нив ни те пра ва 
пред суд.
уна пре ду ва ње на фи зич ки те ус ло ви за жи-
вот: суб вен ци о ни ра на / кре дит на по мош за 
по до бру ва ње на ква ли те тот на до мот (гра-
деж ни ма те ри ја ли, при стап до стру ја, во да, 
ка на ли за ци ја); со ци јал ни па ке ти за суб вен-
ци о ни ра но тро ше ње ус лу ги за стру ја, во да и 
ка на ли за ци ја.
Овоз мо жу ва ње вра бо ту ва ња: раз ви ва ње 
про гра ми за до ква ли фи ка ци ја или пре ква-
ли фи ка ци ја, мож но сти за суб вен ци о ни ра но 
вра бо ту ва ње, или ди ре ктен при стап (вра бо-
ту ва ње) до др жав ни и при ват ни ком па нии; 
раз вој на ал тер на тив ни мер ки за вра бо ту ва-
ње.
Раз вој на про гра ми за со ци јал на пре вен ци ја 
и за ра на ин тер вен ци ја од стра на на мул ти-
дис цип ли нар ни ти мо ви, со оп фа те ност на 
те ми ка ко: жи вот ни ве шти ни за ре ша ва ње на 
се којд нев ни те проб ле ми, фи нан си ска пис-
ме ност, раз вој на ра бот ни на ви ки, со о чу ва ње 

со се меј но на силс тво и за вис но сти; бе ле же-
ње / иден ти фи ка ци ја ри зич ни гру пи ли ца и 
да ва ње на вре ме на аси стен ци ја пре ку си стем 
на па трол ни со ци јал ни ра бот ни ци.
ме ѓу се ктор ска со ра бо тка и ко хе рен ци ја 
ме ѓу јав ни от и гра ѓан ски от се ктор: по го ле-
мо вклу чу ва ње на ло кал на та са мо у пра ва во 
си сте мот на со ци јал на за шти та на овие ли-
ца и кре и ра ње ло кал ни про гра ми за по мош 
ба зи ра ни на парт нерс тва со гра ѓан ски от 
се ктор и со биз нис-за ед ни ца та; по го ле ма ко-
хе рен ци ја и ко ор ди на ци ја ме ѓу гра ѓан ски от 
се ктор и ло кал на та са мо у пра ва; по стру ктур-
но вклу чу ва ње на биз нис-се кто рот и на вер-
ски те за ед ни ци; ор га ни зи ра ње ху ма ни тар ни 
ак ции (по куќ ни на, ме бел, гра деж ни ма те ри-
ја ли) за по до бру ва ње на жи вот ни те ус ло ви. 

Ос нов ни на че ла:  
*Вклу чу ва ње цел на гру па со свои пред ло зи.
*Кре и ра ње не фор мал на мре жа - пла тфор-

ма што ќе ло би ра за по го ле ма вид ли вост и 
при о ри тет ност на без дом ниш тво то во јав на-
та со ци јал на аген да.

*По че сти ди ску сии и три би ни ме ѓу раз лич-
ни те за сег на ти стра ни.
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ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ
Во рамки на Црвениот крст на град 

Скопје постојат две програми за помош на 
бездомниците, од кои едната е директно 
насочена исклучително кон бездомниците и 
кон задоволување на дел од нивните потреби 
преку Пунктот за бездомници, а другата 
опфаќа поширока група ранливи лица, меѓу 
кои и бездомниците.

 
ПУНКТ ЗА БЕЗДОМНИЦИ

Пунктот за бездомници во Момин Поток 
работи секој петок, а во понеделниците 
тој е отворен само за хигиенски услуги за 
корисниците.

Редовно го посетуваат 65 бездомници, 
а во петоците, во просек, се присутни 45 
бездомници. Од  основањето на пунктот во 
2008 година досега, евидентирани се 170 
бездомници што користат услуги овде. 

Најголем број од нив живеат во паркови, 
напуштени згради, железнички / автобуски 
станици, подруми, гаражи и сл.

 Хигиенски услуги
Една од основните причини поради која 

бездомниците го посетуваат пунктот се 
хигиенските услуги. Пред да добијат која 
било од другите услуги, бездомниците можат 
да се искапат и да добијат чисти алишта. 
Воедно, своите валкани алишта можат да ги 
остават и да ги подигнат испрани наредниот 
петок.

 Примарна здравствена заштита
Лицата во пунктот добиваат и бесплатна 

примарна здравствена заштита и бесплатни 
лекови. Доколку се потребни дополнителни 
лекувања на секундарно и на терцијарно 
ниво, тимот на Црвен крст се ангажира 
во изнаоѓање соодветни и алтернативни 
решенија за покривање на трошоците и за 
институционално сметување на овие лица од 

страна на државата како одговорен субјект во 
овие ситуации. 

Во овој дел сѐ уште нема системско 
решение за лекување на лицата што не се 
здравствено осигурени и кои немаат лична 
документација.

 Психолошка асистенција
Целта на психолошката асистенција е да 

ја зголеми  свеста за личната одговорност 
кон сопственото секојдневие, донесување 
одлуки што можат да влијаат позитивно на 
нивата личност, а најмногу зголемување на 
личната активност за преземање активности 
што би можеле да им бидат од корист на 
бездомниците.  

 Социјална работа
Социјалниот работник подготвува 

социјални анамнези за новите бездомници, 
како и ажурирање на веќе постојните досиеја, 
реализирање стручно-советодавни разговори, 
вадење лични документи, издавање потврди 
за сите корисници на пунктот, помош и 
поддршка при пишување / пополнување 
документи, формулари кај неписмените 
бездомници, обезбедување бесплатни услуги 
од донатори како стоматолошки, правни 
услуги, како и поддршка при вработување 
на работоспособните лица, организирање 
редовна продажба на уличното списание  
„Лице в лице“, придружба на лицата до 
соодветни институции кога е потребно. 

 Привремено прифатилиште
Привременото прифатилиште е подготвено 

во секое време да прими бездомник што е 
во тешка здравствена состојба, а за кој нема 
итно решение за сместување во соодветна 
институција.

 Исто така, за зимскиот период е подготвен 
план за дејствување во екстремно студени 
денови. Прифатилиштето се отвора кога 
температурата е пониска од -10 Целзиусови 
степени, кога се воспоставуваат 24-часовни 

9.  
инициЈативи за ПоддРшКа за 

Бездомните Лица во маКедониЈа

Веб-стра ни ца та Bezdomnistvo.mk  да ва 
ин те гри ран при каз на со стој ба та со без дом-
ниш тво то во Ма ке до ни ја во сог лас ност со на-
о ди те на истра жу ва ње то на „Паб лик“. 

 Де фи ни ци ја та за без дом ниш тво то соз-
да де на во рам ки те на ова истра жу ва ње, за-
ед но со ба зич ни те те о рет ски ас пе кти пре-
зен ти ра ни на бев-стра ни ца та, има ат цел да 
ја про ши рат рам ка та во ко ја во о би ча е но се 
пер це пи ра без дом ниш тво то од стра на на јав-
но ста.

 Име ну ва ње то и опи сот на ка те го ри и те 
без дом ни ци иден ти фи ку ва ни во Ма ке до ни ја 
во сог лас ност со европ ска та  (ЕТ ХОС) ка те го-
ри за ци ја на без дом ниш тво то, вос по ста ву ва-
ат „за ед нич ки ја зик“ за си те за сег на ти стра-
ни што се за ни ма ва ат со овој оп штес твен 
фе но мен во на ша та зем ја. Од дру га стра на, 
но менк ла ту ра та и сог лас но ста за сег на ти те 
стра ни да ја ко ри стат ЕТ ХОС ја ста ва ат Ма-
ке до ни ја на ма па та европ ски зем ји што ко ор-
ди ни ра но му при ста пу ва ат на овој проб лем.

 Реферирањето на мапираните 
институционални или вонинституционални 
иницијативи што симптоматски или помалку 

или повеќе организирано го адресираат 
овој проблем во Македонија, сведочи за 
реалниот капацитет во земјава за соочување 
со овој проблем. Од дру га стра на, пак, ука-
жу ва на евен ту ал ни парт нерс тва што мо же 
да тра си ра ат на ред ни че ко ри во со о чу ва ње 
со без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја.

 Упат ства та - кон крет ни пре по ра ки, ме-
тод ски па кет за ра бо та со без дом ни ци, зач-
ну ва ат ини ци ја ти ва на соз да ва ње ре сурс од 
не про цен ли ва ко рист за ин сти ту ци и те и за 
ор га ни за ци и те што ра бо тат со оваа ран ли ва 
ка те го ри ја. 

На ме ра та на пла тфор ма та „Без дом ниш-
тво“ е да се над гра ду ва со ин пу ти од стра на 
на ин сти ту ци и те и на ор га ни за ци и те што ра-
бо тат со без дом ни ци и од прет став ни ци на 
ака де ми ја та.

На овој на чин, пла тфор ма та ста ну ва ко му-
ни ка ци ски ка нал ме ѓу те о рет ски те соз на ни ја 
и до бра та свет ска пра кти ка, и ре ал на та сли-
ка со без дом ниш тво то во Ма ке до ни ја со си те 
пре диз ви ци и проб ле ми спе ци фич ни за ло-
кал ни от кон текст во од нос на пра ша ње то за 
без дом ниш тво то. 

8. 5. 
КРе и Ра Ње ПЛа тфоР ма што Ги  

оБе ди нУ ва те о Ри Ја та и ПРа Кти Ка та
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дежурства на екипи на Црвен крст и возило 
што на повик дејствува на терен.
патролна социјална служба

Во Црвениот крст на град Скопје се 
ангажирани тројца патролни социјални 
работници што откриваат  лица и семејства 
во ризик, а меѓу нив е и категоријата 
бездомници. Нивната улога е преку средби 
со лицата и со семејствата во ризик да се 
препознаат проблемите со кои се соочуваат и 
потоа да ги упатат кон сите постојни ресурси 
во заедницата и во градот.

Во акциите на Црвен крст за згрижување 
на бездомниците можат да се вклучат 
и  граѓаните со донирање облека, храна, 
средства за хигиена и ќебиња. Донациите 
можат да ги остават во магацинот на Црвен 
крст на град Скопје, во Момин Поток. 
граѓаните можат и да пријават 
бездомници на тел. 02/3139 578. 

пунктови за облека за бездомници и 
за други социјално ранливи категории 
сограѓани - Во јуни 2014 година Црвен крст 
на град Скопје отвори пункт за облека во која 
социјалнозагрозените категории сограѓани 
може да дојдат до половна облека, и тоа 
преку ваучери што ги издава ЦК врз основа на 
процена.
Бездомниците, пак, оваа услуга можат да ја 
користат во пунктот за бездомници во Момин 
Поток.

Исто така, во Скопје се поставени и осум 
контејнери за донирање облека, а такви има 
и во Битола, Охрид и во Струга.

Проектот за донирање облека се реализира 
со поддршка на Алфа банка а.д. Скопје.  

УЛИЧНО СПИСАНИЕ „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“- 
Списанието излегува од септември 2012 
година, а го промовира моделот на социјално 
претприемаштво. Негови продавачи се 
претставници од најранливите слоеви во 
општеството, меѓу кои и бездомници, при 
што една половина од продажната цена оди 
директно за продавачот, а втората половина 
се користи за печатење и за активности што го 
подобруваат животот на маргинализираните 
лица што се дел од програмата на „Лице в 

лице“. 
Освен што се вклучуваат во продажбата, 

лицата поминуваат и низ едукативна програма 
за подобрување на нивните комуникациски и 
продажни вештини, за зголемување на нивната 
самодоверба и мотивација, а вклучувањето во 
неа за нив овозможува и директни средби со 
претставници на компании каде што се одвива 
организирана продажба на списанието.

Во исто време, некои од компаниите 
и вработуваат продавачи на списанието 
што ги имаат потребните квалификации во 
согласност со отвореното работно место.

Досега преку програмата се вработени 
тројца продавачи на „Лице в лице“.

Со цел да се нагласи овој горлив општествен 
проблем во Македонија, „Лице в лице“ посвети 
и издание посветено на бездомништвото, а 
редовно како содржина ја третира и во секое 
ново издание на списанието.

Акција „еден ден во друштво на бездомник“ 
- Во оваа акција на „Лице в лице“ се 
приклучија неколку македонски уметници, од 
различни сфери, кои по еден ден поминат со 
бездомник продуцираа дела, (расказ, песна, 
фотографија, цртеж), кои потоа беа и јавно 
презентирани, а беа публикувани и во бројот 
на списанието посветено на оваа тема.
Предизвикот што го носеше оваа иницијатива 
безрезервно го прифатија ликовниот уметник 
Атанас Ботев, фотографите Томислав 
Георгиев и Елена Димитриевска и писателите 
Иван Шопов и Николина Андова - Шопова..

 
„РЕТВИТНИ ОБРОК“ И „ВИСТИНСКИ 

ДЕЛА НА ЉУБЕЗНОСТ“
 - Топла манџа, ориз и месо е најчесто 

храната што активистите од иницијативата 
„Ретвитни оброк“ им ја делат на луѓето што 
ја немаат. Секоја сабота, точно напладне, на 
платото на АРМ кај куќата на Мајка Тереза, 
доаѓаат бездомници и социјално загрозени 
лица, кои не можат да си дозволат топол 
оброк. Тој им е овозможен од организацијата 
„Вистински дела на љубезност“ и од акцијата 
на „Твитер“. Постои и група на „Фејсбук“, 
од отворен тип, на која секој е добредојден 

доколку сака да даде идеја, предлог, да 
помогне со логистика, продукти... 

Хуманитарниот проект „Вистински дела на 
љубезност“ почна со своите активности во 
2013 година и, освен храна, донира и облека, 
постелнина, покуќнина, благодарение на 
донациите на граѓаните. Првиот организиран 
настан за делење седмичен оброк на 
бездомниците од Скопје беше организиран 
на 29 декември 2013 година, пред спомен-
куќата на Мајка Тереза, каде што редовно се 
спроведува секоја сабота до денес. 

„ФРЕШИС“ 
Прв ресторан со социјален деловен 

модел во земјава, чијашто идеја е 34 отсто 
од профитот да оди во општествени цели. 
Постои од мај 2015 година и соработува со 
„Вистински дела на љубезност“, каде што на 
неделно ниво донира храна, (супи, овошје, 
лепчиња), кои потоа преку оваа организација 
стигнуваат до крајните корисници. Во исто 
време „Фрешис“ соработува и со граѓанската 
иницијатива „Ретвитни оброк“, и сите 
заедно успеваат секоја сабота да подготват 
/ обезбедат оброци за околу 150 луѓе.  
Храна од „Фрешис“ се донира и во народната 
кујна во црквата во Ѓорче Петров, „Св.Петар 
и Павле“ кога е отворена за посетителите од 
ранливите групи.

 
НАРОДНИ КУЈНИ - 

МТСП - Од 2007 година, Министерство 
за труд и за социјална политика (МТСП) го 
воведе проектот „Народни кујни“. Според 
официјалните податоци на МТСП, на 
територијата на Македонија функционираат  
49 народни кујни во кои се опфатени околу 
4.000 лица што ги користат услугите. 

Народни кујни под капа на МТСП има во 
следниве општини: Штип, Велес, Неготино, 
Берово, Пехчево, Крива Паланка, Струмица, 
Куманово, Свети Николе, Битола, Делчево, 
Радовиш, Струга, Гевгелија, Валандово, 
Крушево, Виница, Кратово, Прилеп, 
Македонски Брод, Шуто Оризари, Кочани, 
Тетово, Бутел, Македонска Каменица, Кисела 
Вода, Чаир, Гази Баба, Кавадарци, Кичево, 
Пробиштип, Чашка, Центар, Дебар, Охрид, 
Злетово, Црник, Старо Нагоричане, Конче, 
Градско, Василево, Карбинци, Чешиново 
– Облешево (населено место Чешиново и 
населено место Облешево), Ранковце, Центар 
Жупа, Демир Капија, Другово (Кичево) и 
Зрновци.

мпц и католичка црква
Во Скопје има две народни кујни отворени 
од страна на Македонската православна 
црква - „Св.Петар и Павле“, која функционира 
во рамки на хуманитарната организација 
„Ѓаконија“, и една во „Св.Петка“. Услугите што 
ги нудат овие две кујни често се случува да се 
и недостапни, доколку не се исполнети сите 
услови за работа (достапност до намирници, 
исклучена електрична енергија и слично). 
Народна кујна под капата на МПЦ постои и во 
Велес. 
Услуги за бездомниците нуди и Католичката 
црква во Скопје.

БАНКА ЗА ХРАНА НА МАКЕДОНИЈА 
Оваа непрофитна организација ја собира 
храната, чијшто рок на траење е при крај, 
а продавачите не можат да ја продадат, со 
цел да ја дистрибуира до тие на кои им е 
најпотребна преку народните кујни, или, пак, 
преку организации што работат со ранливи 
групи. 
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Анекс 1

ИН СтИ ту цИИ / ОР гА НИ зА цИИ (екСпеРтСкИ ИН теРв јуА) 
 

*Ми ни стерс тво за труд и со ци јал на по ли ти ка 

*При фа тен цен тар за без дом ни ци – Чи чи но Се ло 

* Од дел за се меј но на силс тво при ЈУ МЦСР, Скоп је 

*Пси хи ја три ска бол ни ца – Бар дов ци, Скоп је 

*Град Скоп је 

*На ци о нал на мре жа за бор ба про тив се меј но на силс тво 

*СОС Дет ско се ло 

*Цр вен крст на Град Скоп је (2) 

*Здру же ние на со ци јал ни ра бот ни ци на Град Скоп је 

*Ин сти тут за со ци јал на ра бо та и за со ци јал на по ли ти ка 

*Ин сти тут за јав но здрав је 

*На род на куј на при цр ква та „Св. Пе тар и Пав ле“ во Ѓор че Пе тров 

*Цен тар за со ци јал на ра бо та Скоп је 

*Цен тар за со ци јал на ра бо та Ку ма но во 

*ЦСР Го сти вар 

* АД за сто па ни су ва ње со стан бен и де ло вен про стор

*Аген ци ја за ка та стар и нед виж но сти

*ЦСР Би то ла 

*ЦСР Штип

*ЦСР Све ти Ни ко ле
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За „Паблик“...

„Паблик“ е независна асоцијација за истражување, комуникации и за развој, 
која аналитички ги следи настаните од полето на социјалната инклузија, 
социјалното претприемаштво и социјалната иновација, социјалниот импакт, 
како и медиумите и медиумска култура со посебен акцент на социолошките 
феномени во процесите на демократизација на општеството. 

Во септември 2012 година „Паблик“ го издаде првиот број на уличното 
списание „Лице в лице“, што како организација ни овозможи да добиеме јасна 
слика за реалните проблеми на маргинализираните групи во Македонија и нè 
стави во позиција да ја утврдиме потребата за нивно подетално истражување 
преку научен пристап.  Денес, секоја од групите што се во фокусот на списанието 
„Лице в лице“ (бездомници, социјално загрозени сограѓани, лица со посебни 
потреби, жени што се жртви на насилство, бегалци...) го дефинира правецот 
на нашите истражувања и ни осигурува фокус на вистинските проблеми и на 
причините за нивното создавање и постоење. 

Тековни проекти на „Паблик“ се регионалните проекти „Предизвиците 
и можностите од вработувањето на маргинализирани лица во социјалното 
претприемаштво“, „Социјалните услуги и миграцијата: интеграција и 
кохерентност меѓу стекхолдерите за подобра услуга на eмигрантите, бегалците 
и на барателите на азил во Македонија, Србија и во Хрватска“ и „Медиумски 
круг - одговор на граѓаните кон корупцијата и клиентелизмот во медиумите“, 
како и проектот „Граѓанското општество - активен или пасивен фактор во 
општествените промени“ што се спроведува на национално ниво. 
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