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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 89 став 6 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на
РМ“ број 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРОСТОР, ОПРЕМА,
СТРУЧНИ КАДРИ И СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ
СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-СОВЕТУВАЛИШТЕ
ЗА ИЗВРШИТЕЛИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
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 установата за
социјална заштита - советувалиште за извршители на семејно насилство (во натамошниот
текст: советувалиште).
I. Простор
Член 2
Советувалиштето се организира во објект во населено место, со развиени сообраќајни
врски и друга инфраструктура, со обезбеден пристап до основните институции како што
се центар за социјална работа, здравствени институции и полициска станица.
Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа и
да има приклучено телефонска линија.
Околу објектот треба да има изведен приод до објектот, кој овозможува непречен
пристап за пешаци и возила и непречено движење на лице во инвалидска количка и други
потешко подвижни лица.
Член 3
Советувалиштето треба да има просторија за индивидуална и групна работа со
минимум 15 м2, просторија за стручните лица и санитарен чвор.
Во просториите треба да се обезбеди природна светлина и редовно проветрување.
II. Опрема
Член 4
Советувалиштето треба да има опрема која ќе одговара за спроведување на програмата
за психо-социјални услуги и психо-социјален третман и тоа:
- просторијата групна работа со корисниците се опремува со 10 столици и работна маса
за состаноци, а доколку во истата просторија се спроведува и индивидуална работа и со
работно биро, клуб маса и две столици,
- доколку индивидуална работа се спроведува во посебна просторија, истата се
опремува со работно биро, клуб маса и две столици и
- просторијата за стручните лица се опремува со 2 бироа, столици, персонален
компјутер, штампач и орман за стручна документација.
Во санитарната просторија подовите и sидовите во висина од 2 м треба да бидат
обложени со керамички плочки и да има претпростор за миење раце (мијалник) и по една
WC кабина, одделно за машки и женски лица.
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III. Потребен стручен и друг кадар
Член 5
Во советувалиштето се обезбедува соодветен број на стручен кадар и тоа најмалку две
стручни лица од профилите: социјален работник, психолог или педагог, а по потреба може
да вклучуваат и психијатар, работен терапевт и друг соодветен кадар и волонтери, кои
имаат потврда за завршена терапевтска програма за работа со извршители на семејно
насилство.
Стручните лица во советувалиштето работат според програма за психо-социјални
услуги и психо-социјален третман, изготвена од страна на Заводот за социјални дејности.
Член 6
Советувалиштето во спроведувањето на програмата, остварува соработка со
релевантни надворешни институции кои делуваат на подрачјето на превенција, лекување,
ресоцијализација и третман на лица – извршители на семејно насилство, за што го
известува надлежниот центар за социјална работа.
IV. Средства
Член 7
Основачот обезбедува потребни средства за работа, во обем и на начин за
обезбедување на одржливо ниво за спроведување на програма за психо-социјални услуги
и психо-социјален третман за извршители на семејно насилство во период од шест месеци,
согласно со елаборатот за основање на советувалиштето.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 10-3715/1
30 мај 2012 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.
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