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Јас. Ти. Сите ние имаме моќ 
да фрлиме светлина врз 
насилството!
Одбери живот полн со љубов, поддршка и 
внимание, а не со насилство!  

Сите ние сме родени слободни и рамноправни 
и никој, под ниту еден изговор, не смее да ни ги 
загрози, ниту да ни ги одземе тие права. Доколку 
тоа се случи – постојат институции, стручни лица и 
граѓански организации, кои можат да ти помогнат 
да се справиш со овој проблем.

Ако се вклучиме сите ЗАЕДНО можеме да го 
запреме семејното насилство. 

Излези од мракот! Јави се на 02 15 700 и  
02 15 315, во најблиската полициска станица или 
во Центарот за социјални работи.



Програма за економско 
зајакнување на жртвите
Програмата на ООН за Зајакнување на 
националните капацитети за превенција на 
семејното насилство помогна да се создаде првиот 
механизам за економско зајакнување на жртвите, 
кој успешно се спроведува од 2010 година. 

До сега, овој механизам поддржа 57 жртви на 
семејно насилство, помагајќи им да отворат свој 
сопствен бизнис, да добијат субвенционирано 
вработување или да ги подобрат своите 
професионални квалификации. Жртвите исто така 
добиваат соодветна психо-социјална поддршка за 
да ја надминат траумата, како и обука за јакнење 
на кариерата за да ја подобрат својата положба на 
пазарот на трудот. 

Биди и ти дел од оваа програма и излези полесно 
од мракот на насилството. 

За повеќе информации и учество во економските 
програми, обратете се во најблискиот центар за 
социјални работи.



Побарај бесплатна правна 
помош
Не сте сами ! За поддршка на жртвите е формирана 
„Национална мрежа против насилство врз жените и 
семејно насилство “. Во рамките на мрежата, девет 
организации со свои центри низ земјата ви нудат 
бесплатна правна помош: 

•	Женски Форум – Тетово  044 343 410  

•	Шелтер Центар –Скопје  02 2772-400 / 070 520-639

•	ЕХО – Штип  032 384-143 

•	Хелсиншки Комитет за Човекови Права Скопје  02 3119-073 
/ 02 3290-469 

•	ОЖ – Свети Николе  032 444-620  

•	Флоренс Најтингел – Куманово  031 414 291 

•	Национален Совет на Жени во канцелариите во:  
Велес  043 212 324  
Кавадарци  043 523 676   
Кривогаштани   048 525 875

Или посетете ги советувалиштата:
•	Советувалиште за третман на сторители на семејно 

насилство во рамки на Универзитетската клиника за 
психијатрија  02 3112 579

•	Советувалиште за родители и деца  02 3214 338


