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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 89 став 6 и член 147-а став 2 од Законот за социјалната заштита
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и
79/13), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОСТОР, ОПРЕМА, СТРУЧНИ КАДРИ И
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА КОИ
УПОТРЕБУВААТ, ОДНОСНО ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДРОГА И ДРУГИ
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРЗОРИ И ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ЗА
НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СОЦИЈАЛНА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ВО ТЕРАПЕВТСКАТА ЗАЕДНИЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема,
стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на Центар за
социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и
други психотропни супстанции и прекурзори (во натамошниот текст: терапевтската
заедница) и поблиските услови за начинот на остварување и спроведување на програмата
за социјална ресоцијализација во терапевтската заедница.
I. ПРОСТОР
Член 2
Терапевтската заедница обезбедува простор, во сопственост или изнајмен од основачот,
сместен во близина на населено место, со приклучок на електрична и телефонска
инсталација, водоводна и канализациона мрежа, со развиени сообраќајни врски и друга
инфраструктура и со можност за користење на обезбеден јавен превоз.
Член 3
Во објектот на терапевтската заедница во зависност од бројот на лицата вклучени во
третманот, се обезбедува соодветен број на простории за непречено одвивање на дејноста.
Во една просторија за спиење, се сместуваат четири кревети, односно најмногу осум
кревети, со минимум од 5 м2 по корисник, во која има обезбедено природно проветрување
и осветлување.
За женските, односно машките корисници или сместување на семејствата, неопходно е
да се обезбедат одвоени простории за спиење.
Член 4
Во објектот потребно е да има кујна за подготвување на храната и миење на садовите,
како и одвоен простор за складирање на намирниците.
Во објектот е потребно да има и посебна просторија за послужување на оброците.
Во објектот потребно е да има просторија за дневен престој, за работни и терапевтски
активности и за користење на слободното време.
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Во објектот треба да има санитарни простории, одделно за машки и женски лица, како
и за вработените во терапевската заедница. Во санитарните простории, подовите и
sидовите во височина од 2 метра треба да бидат обложени со керамички плочки и да
имаат:
- претпростор за миење раце (мијалник),
- WC кабина,
- туш славина со топла и ладна вода и
- простор за организирање на перење и сушење на постелнината и личната гардероба на
корисниците.
Во објектот, потребно е да има работна просторија за стручните и другите помошни
вработени лица во терапевтската заедница, во која се чува службената документација,
димензионирана од најмалку 12 м2.
II. ОПРЕМА
Член 5
Во терапевтската заедница, треба да има опрема која одговара на потребите за
секојдневно живеење на корисниците.
Во просторијата за дневен престој, треба да има доволен број на маси, столови односно
фотелји, витрини или полици за книги, ТВ апарат, ДВД и радио апарат.
Во собите за спиење се обезбедува опрема и тоа: кревети за спиење, ормани за чување
на лична гардероба, по можност одделно за секое лице, ќебиња, постелнина, пешкири и
слично, во количина во зависност од бројот на корисниците.
Во трепезаријата или посебниот простор за таа намена, се обезбедува маса и столови,
соодветно на бројот на корисници.
III. СТРУЧЕН КАДАР
Член 6
Во терапевтската заедница се обезбедува соодветен број на стручен кадар, и тоа
најмалку две стручни лица (социјален работник и/или психолог за работа со корисници на
дрога). Според потребите, може да се вклучи и медицинска сестра, доктор по општа
медицина, психијатар, работен терапевт и друг соодветен кадар и волонтери.
Во терапевтската заедница треба да се обезбеди присуство на стручно лице во текот на
24 часа.
Стручните лица треба да се обучени и за терапевтската работа со корисниците на дрога,
познавање на методи, техники на работа во терапевтските заедници или соодветна
едукација за методите и техниките на терапевтската работа со корисниците на дрога, за
што приложуваат потврда од соодветна стручна/научна установа.
Член 7
Поранешните зависници можат да се вклучат како волонтери во терапевтската
заедница во третманот на корисниците, доколку поминат определена едукација или ако
успешно ја завршиле програмата во терапевтската заедница.
IV СРЕДСТВА
Член 8
Основачот обезбедува потребни средства за работа, во обем и на начин за
обезбедување на одржливо ниво за спроведување на Програмата за социјална
ресоцијализација во терапевтската заедница во период од 18 месеци, согласно со
елаборатот за основање на терапевтска заедница.
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V. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СОЦИЈАЛНА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРАПЕВТСКАТА ЗАЕДНИЦА
Член 9
Програмата за социјална ресоцијализација на терапевтската заедница (во натамошниот
текст: Програмата за работа со корисниците), се спроведува во терапевтската заедница
организирана самостојно или во соработка од:
- Министерството за труд и социјална политика,
- единица за локалната самоуправа,
- здруженија, регистрирани во Регистарот на Министерството за труд и социјална
политика,
- верски заедници,
- домашни и странски физички лица.
Корисниците се вклучуваат во терапевтската заедница за обезбедување на социјална
ресоцијализација со решение на центарот, по претходна согласност од корисникот,
изготвен наод и мислење на стручниот тим од центарот и добиено мислење од
соодветната здравствена установа, по спроведна програма за детоксикација.
Член 10
Програмата за работа со корисниците опфаќа програма и метод на самопочитување и
активно вклучување на корисникот во терапевтската програма.
Терапевтската заедница го известува надлежниот центар за социјална работа, за
постигнатиот резултат од психосоцијалниот третман на сместеното лице.
Член 11
Програмата за работа со корисниците, користи интервенции за промена на
индивидуалното однесување на корисникот, поврзано со користење на дроги
(психоактивни супстанции), а во насока на менување на однесувањето и ставовите кон
семејството, личното образование и професионалниот ангажман, со цел за олеснување на
индивидуалното одвојување на лицето од терапевтската заедница и успешно
реинтегрирање во семејството и општеството.
Програмата за работа со корисниците се спроведува со структуриран постојан дневен
распоред на групни и индивидуални активности, работна терапија, методи, активности и
време на траење на секоја поединечна фаза и тоа:
1. Заедницата, треба да има терапевтска програма со структуриран постојан дневен
распоред на групните и индивидуалните активности,
2. Работната терапија, треба да има терапевстка цел и да биде поврзана со
терапевтската програма на заедницата,
3. Сите фази на програмата, треба да имаат јасно дефинирана цел, методи, активности,
очекувани резултати и време на траење на секоја поединечна фаза во програмата, како и
дефинирано време на траење на целата програма,
4. За секој индивидуален корисник, се изработува индивидуален план за грижа во
писмен облик,
5. Терапевтската заедница, усвојува правила на однесување за време на престојот и
истите се истакнати на видливи места, како стандардна оперативна постапка,
6. Терапевтската заедница, треба да развие систем за наградување и казнување, со
почитување на личноста и достоинството на корисникот на услугите на терапевтската
заедница,
7. Терапевтската заедница, промовира систем на лично напредување на корисникот низ
хиерархија на личните улоги и положбата во заедницата,
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8. Дел од терапевтската програма во терапевтската заедница, се спроведува според
стручен и научен докажан метод на индивидуалната и групната терапевтска работа,
9. Терапевтската заедница, треба да ги подготви поранешните зависници од дрога за
самостоен живот во широката општествена заедница,
10. Терапевтската заедница, треба да им овозможи на корисниците превентивна
едукација, со цел спречување на рецидиви.
Член 12
Програмата за работа со корисниците, се спроведува на начин што средствата добиени
од работната терапија на корисникот, се користат исклучиво за унапредување на
работењето, грижата и третманот на сместените лица.
При спроведување на Програмата за работа со корисниците, особено се води сметка
корисниците да не злоупотребуваат алкохол, дрога и медикаменти, единствено
медикаменти препишани од лекар.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 13
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 10-4208/5
19 август 2013 година

Министер за труд и
социјална политика,

Скопје

Диме Спасов, с.р.
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