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ФЕНОМЕНОТ   

Душко МИНОВСКИ

“

”

Ni{to za nas 
bez nas

Некои од почесто користените оби-
ди за дефинирање на бездомните 
лица во светот се:

Бездомникот е лице кое нема пос то-
јано, соодветно и  адекватно мес то за но-
ќевање навечер; 

Бездомник е лице, чие што при мар-
но место за живеење се: јав ни или при-
ватно водени прифа ти лишта (центри), 
подложени на надзор, кои нудат при-
вре  мено сместување и жи веење, инс ти-
туции кои нудат привре ме но сместување 
на лица кои треба да би дат институ цио-
нализирани или јавни или приватни об-
јекти/места (железнички ста  ници, гара-
жи, подземни премини), кои не се наме-
нети како вообичаено место за спиење 
за луѓето.

Освен овие, постојат и одредени сте-
реотипни перцепции за бездомниците, 
како:

Невидливост (егзистенцијата на овие 
лица на улиците изгледа како неза бе леж-
лива за луѓето кои поминуваат крај нив),

ње во деликвентно однесување, заради 
потребата од обезбедување на средства 
за егзистенција итн.

Врз основа на претходно разгле да ни-
те ризици, критериумите, согласно кои 
на едно лице ќе му се додели ста тусот 
на лице - бездомник се: перманентното 
отсуство на дом и услови за ноќевање, 
подолго од 1 месец, отсуство на соци-
јална поддршка од блиски сродници, 
експлицитна сиромаштија, која може да 
се потврди преку отсуство на постојани 
извори на приходи по основ на вра бо-
теност или стекнато или наследено пра-
во на пензија, признавањето статус  на 
бездомно лице на корисникот е усло ве-
но со постоење на сите три наведени 
критериуми; Сепак, освен овие, не е ис-
клучено постоењето и на други ри зици 
по животот и здравјето на корисникот 
(старост, нарушена здравствена состој-
ба, физичка и/или интелектуална попре-
ченост, непланирана бременост кај ма-
лолетни девојки, непостоењето со од ве-

тен план за социјална интеграција и 
адаптација на младинци, кои се наоѓаат 
во фаза на отпуст, по долготрајна ин с-
титуционализација, како и на лица кои 
излегле од затвор по отслужувањето на 
затворската казна, итн).

Еден значаен чекор напред во оби-
дот да се подобри заштитата на оваа 
група на социјално исклучени граѓани, 
претставуваат новините кои со себе ги 
донесе Законот за изменување и до пол-
нување на Законот за социјална заш ти-
та, (Сл. весник на РМ, бр. 65/2004 год.). 
Имено, согласно член 6, став 8 и член 
71-Г, од истиот Закон, на оваа група на 
граѓани им беше овозможено правото 
на дневно и привремено прифаќање и 
згрижување на лица - бездомници, пре-
ку давање советодавни услуги, услуги 
во врска со исхрана, дневен престој, 
одржување на хигиена и културно - 
забавни активности. Согласно Законот 
за изменување и дополнување на За-
конот за социјална заштита - Службен  
весник на Република Македонија, бр. 65 
/ 2004 год, Центарот за лица бездомници 
обезбедува дневно и привремено при-
фаќање и згрижување на овие лица пре ку 
давање советодавни услуги, услуги во 
врска со исхрана, дневен престој, одр-
жување на хигиена и културно-забавни  
активности. 

Негова основна функција е да им по-
могне на лицата-бездомници, за одре-
ден краток период (до шест месеци, со 
можност за продолжување уште шест 
месеци) да добијат соодветни услови за 
домување, и да им се понудат различни 
форми и содржини на работа, заради 
нивно оспособување за социјални, жи-
вотни, хигиенски вештини, вештини за 

Изолација (бездомниците се исклу-
чени од повеќето социјални активности 
на луѓето кои имаат дом),

Имплицирана возрасна дигресија 
(по  веќето од луѓето ги третираат како 
деца или дури како деца со забавен 
интелектуален развој).

Согласно ваквите сваќања, "бездомни 
лица" се оние кои што спијат на улица, 
во влезови на станбени згради, под мос-
тови, на железничка станица, паркови, 
напуштени објекти.

Поаѓајќи од вака прифатените дефи-
ниции во светот, неопходно е да се изди-
ференцираат индикатори, врз основа на 
кои поконкретно би можело да се опи-
ше појавата во наши услови.

Освен перманентното отсуство на дом 
и услови за ноќевање, појавата на без-
домништвото во Македонија може да се 
поврзе и со уште неколку други инди-
катори: Отсуство на социјална под дрш-
ка од блиски сродници, експлицитна си-
ромаштија, очигледна преку отсуство на 
движен, недвижен имот, постојани из-
вори на приходи по основ на врабо те-
ност, стекнато или наследено право на 
пензија или други приходи, изложеност 
на ризик за, или фактичко влошување 
на здравствената состојба, поради дол-
готрајно изложување на субстандардна 
и недоволна исхрана, облека и недостиг 
на здравствена заштита, изложеност на 
ризик за неостварување на права од 
областа на социјалната и здравствената 
заштита, поради целосно отсуство или 
некомплетна лична документација.

Изложеност на бројни други ризици, 
поради континуираниот престој на ули-
ца: ризик од злоставување, насилство, 
зависност од дроги, алкохол, вовле ку ва-
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За бездомниците постојат 
бројни предрасуди и 
стереотипи во јавноста, па 
можеби тоа и било причина да 
бидат оставени подолго време 
на маргините на нашето 
граѓанско општество. Така, 
постои мислење дека 
бездомниците се сами 
виновни за својата состојба, 
дека всушност сакаат да бидат 
бездомници, дека не работат 
затоа што не сакаат да работат 
или да се обидат да најдат 
работа, дека се ментално 
болни, дека се зависници од 
дрога, алкохол, итн.

Без оглед на причините кои 
ги довеле до состојбата да 
немаат дом, за сите нив е 
заедничко тоа што немаат 
услови за адекватно и 
соодветно домување, немаат 
сопствени извори на приходи, 
со кои би си овозможиле 
минимум егзистенција, 
делумно или целосно ги имаат 
прекинато врските со 
семејната и социјалната 
средина и живеејќи како 
бездомници, изложени се на 
бројни ризици по сопственото 
здравје и живот. 
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барање работа и задржување на ра бот-
ното место, итн., кои ќе им помогнат во 
нивната понатамошна социјална реин-
теграција. Истовремено, стручните ра-
бот ници од ЦСР ќе работат на решавање 
на нивниот проблем и наоѓање соод-
ветно место за домување.

Согласно спомнатите измени во За-
конот за социјална заштита и согласно 
професионалната етика на стручните 
работници во социјалните дејности, не-
опходно е и понатаму да работат на из-
наоѓање начин за насочување на со ци-
јализација, општественото поведение и 
интеграцијата на овие лица, кон опш-
тествено прифатливи модели на одне-
сување. Со тоа, ќе се направи обид за 
планирање на иднината, полесно интег-
рирање и трансформација на бездом-
ните лица во полезни граѓани на ова 
општество. Дотолку повеќе, што на тоа 
нè обврзува и политиката на Минис-
терството за труд и социјална политика, 
според која заштитата на оваа група 

ранливи лица претставува една од прио-
ритетните задачи во претстојниот пе-
риод.

Заштитата на лицата бездомници во 
системот на социјалната заштита се реа-
лизира, пред сè, согласно: Законот за 
социјална заштита, Законот за изме ну-
вање и дополнување на Законот за со-
цијална за[тита, Законот за семејството, 
како и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за семејство. Сепак, 
одделни аспекти на оваа проблематика 
се третираат и во рамките на областа на 
здравствената дејност и МВР, согласно 
законите според кои тие службено по-
стапуваат. 

Оттука, се потенцира важноста за 
мулти-секторскиот приод во трети ра-
њето на оваа група социјално - исклу-
чени граѓани.

Мрежа на партнерство во работата 
со бездомните лица 

Стручните работници од ЦСР, при 
реализацијата на стручната работа во 

поглед на намалување на бројот на 
бездомниците изложени на влијанието 
на улица, соработува со други поединци, 
организации, институции и здруженија 
на ниво на локална заедница и во таа 
смисла презема низа мерки и актив нос-
ти за развивање на мрежа за соработка 
со локалните партнери.

Воспоставувањето соработка со ло-
калните партнери е потребно во сите 
фази од работата со лицата бездомници: 
организирање и реализирање на пре-
вентивната работа (на сите нивоа на 
превенција), реализација на стручната 
работа со лицата бездомници, како и 
работа во областа на ресоцијализација 
и вклучување на лицата бездомници во 
општеството, со паралелна работа на 
намалување/отстранување на штетните 
влијанија и ризици кои доаѓаат од прес-
тојувањето на улица.

Во таа смисла, ЦСР соработува со 
следните партнери од локалната заед-
ница:

ПЕ (Подрачна единица) на Минис тер-
ството за внатрешни работи или по ли-
циска станица: Кога ЦСР има потреба од 
асистенција од полицијата при реа ли-
зирање на теренска активност за еви-
дентирање на лицата бездомници, кога 
полицијата треба да го информира ЦСР 
за новооткриени лица бездомници, за-
ради водење заедничка евиденција за 
лица бездомници, во поглед на ма ни-
фестираното однесување за време на 
престојот на улица и други податоци од 
заеднички интерес.

Јавни и приватни установи за здрав-
ствена заштита: Заради обезбедување 
примарна, ургентна или друг вид здрав-
ствена заштита, невладини организации, 
кои можат да реализираат проектни ак-
тивности - како поддршка на ЦСР во 
однос на третманот на одредени аспек ти 
од проблематиката на лицата - без дом-
ници и од кои можат да бидат анга жи-
рани волонтери за помош во реали за-
ција на определени заеднички актив-
ности со ЦСР, средства за јавно инфор-
мирање, со кои ЦСР можат да сора бо-
туваат заради: анимирање на населе-
нието за основање и подигнување на 
свес носта за бездомништвото, откри-
вање и пријавување на лицата без дом-
ници.

Соработката може да се реализира 
меѓу поединци од разни институции, на 
ниво на служби или институции, со при-
мена на разни форми на соработка (фор-
мирање на иницијативни или коорди-
нативни тела, комисии, заеднички мулти-
професионални стручни тимови, итн.).


