ЗНАЕТЕ ЛИ:
• дека децата нејчесто на питачење ги
присилуваат членовите на нивните
семејства
• дека некои деца со питачење го откупуваат
или одработуваат долгот на нивните
родители
• дека деца понекогаш организирано се
носат на некое место за да просат
• дека ги казнуваат доколку не заработат
доволно
• дека присилувањето на децата на просење
претставува трговија со деца, бидејќи
организаторите на просењето всушност ги
изнајмуваат или купуваат децата, и за тоа
постои прецизна тарифа
Страшно е и само едно дете да мора да работи
на улица, а уште е пострашно на просење да
го тераат неговите родители или блиските
сродници

КОИ ПРАВА НА ДЕТЕТО СЕ ПОВРЕДЕНИ:
• правото на детето на здрава животна
средина;
• право на детето на живот, опстанок и
развој;

НЕ Е ХУМАНО ДАВАЊЕ ПАРИ
НА ДЕТЕ КОЕ ПИТАЧИ

• право на адекватна родителска заштита;
• право на неповредливост и заштита на
детето;
• право на образование;

Ако Ти не го спречиш ова...

Тогаш кој?

• право на игра и дружење со врсниците

15 505
ПРИЈАВИ ДЕТЕ НА УЛИЦА!
ПРЕКИНИ ГО КРУГОТ НА
ЗЛОУПОТРЕБА
ХУМАНО Е ДА ГО ПРИЈАВИТЕ ДЕТЕТО,
ЗА ДА ДОБИЕ СООДВЕТНА ГРИЖА И
ЗАШТИТА ОД НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ?
За да ги заштитиме децата ги ПОВИКУВАМЕ
ГРАЃАНИТЕ кои ќе видат деца кои питачат
сами или во придружба на полнолетно лице
на јавни места, а особено на раскрсниците,
пред угостителските објекти, плоштадите и
трговските центри, да го пријават истото на
бесплатниот телефонски број 15 505 или во
најблискиот центар за социјална работа или
полициска станица.

Често сме во ситуација да видиме деца
како питачат, одејќи од маса на маса
во угостителските објекти, стоејќи на
раскрсниците, седејќи на тротоарите,
свирејќи на музички инструменти по
улиците, покажувајќи различни документи
за нивната наводна или вистинска тешка
здравствена или социјална состојба.
Гледаме и мали
деца, честопати
од предучилишна возраст, облечени
несоодветно со временските прилики,
како на улиците бараат пари од возачите
на автомобилите кои стојат на семафорите.
Многу често и возрасните кои питачат на
раскрсниците во прегратките држат многу
мали деца, дури и новороденчиња, кои
на тој начин се изложени на отровните
издувни гасови од автомобилите и на
потенцијалната опасност од удар од
автомобил.

ТОА НЕ Е САМО ВАШЕ ПРАВО, ТУКУ И
ВАША ОБВРСКА:
Секој граѓанин, орган и правно лице,
должен е да го извести центарот за социјална
работа веднаш штом дознае дека родителот
не го врши родителското право или дека
од други причини е потребна заштита на
личноста, правата и интересите на детето
(член 84 од Законот за семејство).

Питачењето е прекршок согласно со
Законот за прекршоците против јавниот
ред и мир, а за прекршокот се одговорни
и родителите и старателите на детето или
малолетникот коj проси.
Присилувањето малолетно лице на
работа што не одговора на неговата возраст
и физичка сила или од користољубие, го
наведува на питање, е грубо занемарување
на родителската должност и претставува
казнено дело за запоставување на
родителската должност и злоставување на
малолетното лице (член 201 од Кривичниот
законик).

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ СО ДЕТЕТО ДОКОЛКУ ГО
ПРИЈАВАМ ?
Ќе биде известен центарот за социјална
работа, кој ќе преземе мерки за заштита на
детето:
• ќе му обезбеди згрижување во Дневен
центар
• ќе ги утврди семејните состојби заради
заштита на детето
• ќе преземе мерки против родителите на
детето и
• ќе преземе мерки за заштита на детето

