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ДЕЦАТА БЕЗ РОДИ  

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Децата-младинци се 
пожалија на 
насилството кое го 
трпат од старателите 
во дом-семејствата, 
но и на игнорантскиот 
однос на дел од 
вработените во 
центрите за социјална 
заштита, кои не им 
давале поддршка за 
надминување на 
проблемите.

ДО КОГА ДРЖАВАТА 
ЌЕ БИДЕ "ГЛУВА" ЗА 

ЗАБОРАВЕНИТЕ ДЕЦА?
Во рамките на завршниот дел од 

проектот "Психосоцијална и еду-
кациска поддршка на децата без 

родители по напуштањето на домовите 
и дом-семејствата", организиран преку 
Првата детска амбасада во светот "Ме-
ѓаши", преку "Форум театар" децата без 
родители им се обратија на надлежните 
институции, посочувајќи ги проблемите 
со кои се соочуваат во својот живот, со 
акцент на оние кои ги имаат во дом-
семејствата. Проектот траеше 11 ме се ци, 
период во кој овие младинци се еду ци-
раа, се реализираа работилници за пси-
хосоцијална поддршка, четири се ми  на-
ри од кој последниот беше "Форум теа-

на возраст до 18 години, со оглед на 
негативните искуства кои некои од нив 
ги имале. Напуштањето на дом-семеј-
ството е критичен период за секој мла-
динец, затоа што иако претходната Вла да 
се обиде да им обезбеди станови, тие 
сепак се соочуваат со многу проблеми. 
Директорот на Меѓуопштинскиот цен тар 
за социјални работи од Скопје, Драг че 
Радичевски, ги поддржа нивните ба рања. 

"Моментно во педесеттина дом-се-
мејства се сместени осумдесеттина де ца. 

Десеттина поранешни штитеници 
на Домот за деца без родители "11 
Октомври" решиле да формираат 
ново здружение "За подобар жи-
вот", за сами да се обидат да си го 
подобрат животот. Сакаат сите доб-
ронамерни луѓе да им помогнат за 
тие сами да се грижат за својата ид-
нина, која макотрпно ја градат без 
помош на родителите.

наполнети 18 години. Децата без ро-
дители и родителска грижа бараат од 
државата да го реши прашањето со 
нивното сместување откако ќе напол-
нат 18 години, но и да внимаваат во как  ви 
дом-семејства ги сместуваат оние кои се 

Првата детска ам ба са-
да "Меѓаши" не пла ни ра да 
менува многу неш то, но е 
добар мост за ин тересите 
и за пот ре бите на оваа ка-
те го рија деца да ги арти-
кулира до др жавните инс-
титу ции кои не се амнес ти-
рани од од го вор носта, по-
сочува ди ректорот Драги 
Зми ја нац.

тар", за кој подготвија претстава, на чин 
на кој младинците сакаа да ги со општат 
своите проблеми и потреби. Она што се 
виде на импровизираната сцена не бе-
ше само игра, туку нешто што ре ално 
им се случува на децата без ро ди тели. 

РЕАЛНИ СИТУАЦИИ

"Форум театарот" се разликува од 
обичниот театар со тоа што публиката 
нема пасивна улога како набљудувач, 
туку има право во одреден момент од 
претставата, за кој ќе почувствува дека 
треба нешто да каже или да иско мен-
тира, слободно да се огласи и да ја 
прекине претставата, за да дебатира за 
непријатните и сосема деградирачки 
ситуации со кои се соочува оваа ка-
тегорија деца. Ова е истражување на 
реалните ситуации пренесени до јав-
носта преку драмска изведба на дел од 
штитениците на домот "11 Октомври", 
кои веќе не живеат таму. Цел е не само 
да се промовираат нивните проблеми, 
туку за нив и да се дискутира, при што 
особено внимание ќе им се посвети на 
табу темите. 

Преку овој "Форум театар" тие по ба-
раа од надлежните институции да водат 
поголема контрола во какви семејства 
се сместуваат децата без родители и да 
се погрижат за нивното сместување по 



 ТЕЛИ ПРОГОВОРИЈА

Избираме семејства за кои сметаме дека 
се соодветни но, за жал, тоа секогаш не 
е така. Немаме доволен број семејства 
кои сакаат да чуваат вакви деца, а оние 
кои се пријавуваат се семејства кои 
имаат потреба од пари, односно кои 

 

ДРЖАВЕН ПРОБЛЕМ

Во врска со решавањето на проб ле-
мот со сместувањето на децата по 18-
тата година, директорот Радичевски 
објасни дека тоа прашање е законски 
регулирано и оти за нив државата из-
најмува станови во кои сместува по 
четири деца, а за нив плаќа кирија и ги 
подмирува сметките за комуналии. 

"Со Правилникот од 21 јули, кој го 
донесе Министерството за труд и соци-
јална политика, децата кои се вработени 
треба да плаќаат половина од износот за 
комуналии. Многу е тешко во ист стан 
да сместите деца со различен ментален 
склоп. Можеби би било попаметно на 
оние деца кои сакаат самостојно да се 
снаоѓаат да им се даваат по 3.000 де-
нари за кирија и за комуналии, а сами 
да си избираат со кого ќе го делат ста-
нот за да нема расправии меѓу нив. 
Децата примаат и социјална помош во 
висина од 25 проценти од просечната 
плата, а оние кои се школуваат околу 35 
проценти од неа", објасни Радичевски.

Но, од друга страна, пак, иако др жа-
вата им обезбеди станови, сепак децата 
се прашуваат како да преживеат без ра-

бота и со социјална помош од само 3.000 
денари, при што се оставени сами да се 
соочуваат со животните проб леми.

Триесеттина деца, кои поради пол-
нолетност веќе не можат да прес то јуваат 
во Домот за деца без родители, живеат во 
седумте стана кои досега ги обезбедила 
државата. Во нив имаат право да прес-
тојуваат до наполнети 26 години. Некои 
сега заговараат таа гра ница да се намали 
за три години. Во становите живеат по 
четири-пет пора нешни штитеници, а мал-
кумина од нив нашле некаква работа во 
трговските фирми. 

немаат друга ег зистенција, бидејќи за 
секое дете тие добиваат по 5.000 де-
нари", истакна директорот Радичевски. 

Тој кажа дека секогаш немаат на 
располагање друго дом-семејство за да 
се тргне детето од она во кое трпи на-
силство, додавајќи дека се преземаат 
мер  ки таквите проблеми да се решат.

Но, не е сè така црно во дом-
семејствата. Пример е баба Цве-
та, како што ја викаат "нејзините 
деца". Таа досега згрижила трие-
сет деца за кои вели дека ги чув-
ствува како свои. 

"На сите им направив банкети, 
веридби, свадби... Тука е и Јас ми-
на за која можам да кажам дека е 
многу добра личност, и доколку 
некој побара да ја исечам раката 
за неа, воопшто не би се дво у-
мела", вели баба Цвета.


