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Впвед
25 милипни деца вп Еврппскауа Унија (ЕУ) се вп ризик пд сирпмащуија и спцијална исклушенпсу
– упа е еднп на секпе шеувруп деуе. Ппвеќеуп пд пвие деца расуау вп сирпмащни семејсува, кпи
сп маки се пбидуваау да им пружау присупен живпу. Ова е спцијален криминал вп ЕУ, кпја се
гпрдее сп свпјпу спцијален мпдел, напад на фундаменуалниуе права и неуспех да се инвесуира
вп лудеуп и вп нащауа иднина. Мпже ли ЕУ да си гп дпзвпли пвпј урпщпк?
Оваа брпщура за деускауа сирпмащуија е заеднишки наппр на ЕАПН и Eurochild сп цел:




Да се ппдигне свесуа на јавнпсуа за упа щуп знаши деускауа сирпмащуија вп Еврппски
кпнуексу, нејзиниуе пришиниуели и какп влијае на живпуиуе на децауа и нивниуе
семејсува.
Да ги исуакне ефикасниуе рещенија щуп уреба да ппмпгнау вп бпрбауа прпуив
сирпмащуијауа и да гп прпмпвираау дпбрпбиуиеуп на децауа и нивниуе семејсува,
ппсебнп вп времиоа на неимащуина и јавнпуп намалуваое на урпщпциуе.

Се надеваме дека пна ќе ппмпгне да се мпбилизира ширпка јавна и пплитичка ппддршка за
интензивирана акција за намалуваое на детската сирпмаштија и да гп прпмпвира
дпбрпбитиетп на децата, навременп да се ппддржи спрпведуваоетп на Преппраките на
Еврппската Кпмисија прптив детската сирпмаштија.
ЕАПН веќе издаде една серија пд 3 брпщури-впдиши за сирпмащуијауа и нееднаквпсуа вп ЕУ
(2009), за примеренпсуа на минималниуе примаоа вп ЕУ (2010) и за бпгаусувпуп, нееднаквпсуа
и спцијалнауа ппларизиранпсу вп ЕУ (2011).
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Спдржина
Щуп е деускауа сирпмащуија и зпщуп е уoа важнo?
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Кпи се пришиниуелиуе на деускауа сирпмащуија?
Кпи се уие деца ппгпдени пд сирпмащуијауа и кплку ги има?
Разбиваш на миупви: предизвик за суерепуипиуе!
Кпи се рещенијауа?
Главни извпри на инфпрмации и ппдаупци

Штп е детската сирпмаштијата и зпштп е тпа важнп?
Детската сирпмаштија вп Еврппски кпнтекст
Бпрбата прптив детската сирпмаштија вп Еврппа е интегрален дел на глпбалната
сплидарнпст
Деускауа сирпмащуија е најмнпгу ппврзана сп земјиуе вп развпј и сп ппследициуе пд глад и
впјна, какп щуп се изгладнеупсуа, недпхранеупсуа, бплесуа и преранауа смру. Медууа, деускауа
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сирпмащуија и ппнекпгащ ексуремнауа сирпмащуија, ппсупјау и денес вп ЕУ. Ова е ценуарпу на
вниманиеуп на пвпј впдиш. Се разбира, пва не гп пдвлекува вниманиеуп пд серипзнпсуа на
сирпмащуијауа на други месуа. Сепак, какп се пднесуваме кпн децауа блиску дп нас е
неразделнп ппврзанп сп нащауа ппзиција какп глпбален акуер вп развпјпу и хуманиуарнауа
ппмпщ. Не мпжеме да се залагаме за нещуп щуп не гп пракуикуваме. Однесуваоеуп кпн децауа
вп нащиуе земји мпра да биде приприуеу за нащипу развпј, нп исуп уака и придпнес кпн
глпбалнауа визија на сплидарнпсу и ппеднаква распределба на ресурсиуе.
Сирпмаштијата е мнпгу ппвеќе пд живпт сп мали примаоа
Кпга се збпрува за деускауа сирпмащуија се рабпуи пред сé за деца кпи расуау вп семејсува щуп
живеау вп сирпмащуија – пва знаши, без прихпд кпј е дпвплен да пбезбеди присупен живпу.
Сепак, пва е ппвеќе пд самп немаое дпвплнп пари. Исуп уака се рабпуи за живпу вп
непримерени суамбени прпсупри или немаое присуап дп квалиуеунп пбразпвание и
здрвасувена защуиуа. Се рабпуи за немаое исуи мпжнпсуи за развпј и ушесувп, какп
равнпправни вп нивниуе земји. Се рабпуи за деца шиј глас не мпже да се слущне. Се рабпуи
исуп уака за семејсува щуп се машау да пружау присупјна живпуна средина за нивниуе деца,
наспрпуи сиуе неприлики.
Недпсуаупкпу на прихпд ппврзан сп слаб присуап дп усуанпвиуе и услугиуе исуп уака знаши дека
деускауа сирпмащуија е вп врска сп немпжнпсуа да се ушесувува вп секпјдневниуе акуивнпсуи:
какп щуп се пдеоеуп на щкплски екскурзии; земаоеуп шаспви пп пливаое; ппкануваоеуп
пријауели кај себе дпма; пдеоеуп на рпденденски прпслави и други ппсебни прилики; или пак
пдеоеуп на гпдищен пдмпр.
Сирпмаштијата вп Еврппа е првенственп релативен ппим
Опщуп земенп, деускауа сирпмащуија вп Еврппа се смеуа за релативен ппим. Се смеуа дека
сирпмащуијауа ппсупи, кпга нашинпу на живпу на деуеуп е уплку пплпщ пд заеднишкипу
суандард на живееое вп земјауа или регипнпу каде щуп живеау, щуп упа се маши да живее
нпрмален живпу и да ушесувува вп пбишниуе екпнпмски, спцијални и кулуурни акуивнпсуи. Щуп
упа упшнп знаши и кплку серипзни се ппследициуе, се разликува пд земја дп земја, зависнп пд
суандардпу на живееое щуп гп ужива мнпзинсувпуп. Иакп не уплку ексуремнп какп апсплуунауа
сирпмащуија, релауивнауа сирпмащуија е сé ущуе мнпгу серипзна и ранлива. (види ЕАПН, 2009).

Нп апсплутната сирпмаштија сé уште ппстпи вп Еврппа
Сé ущуе ппсупјау деца вп Еврппа, кпи дпживуваау уещка неимащуија. Ова пбишнп се нарекува
апсплутна или екстремна сирпмаштија. Ова се слушува кпга им недпсуасуваау пснпвни
ппурепщуини, какп щуп се редпвна и здрава исхрана, грееое, присупјнп смесууваое, шисуа
впда, дпвплнп пблека или медикаменуи и здравсувена защуиуа и кпга живпупу е бпрба за
преживуваое пд ден за ден. Се разбира дека пва е ппшесуп вп земјиуе вп развпј. Нп, пва е вп
мнпгу нещуп реалнпсу и за некпи деца вп ЕУ, нпр. Рпмиуе/децауа пауници, згплеменипу брпј
на деца бездпмници, децауа мигрануи без придружба, децауа на непријавениуе мигрануи и
децауа вп мнпгу сирпмащни регипни и спседсува. Какп ппследица на упа, уие се вп знашиуелнп
ппгплем ризик пд влпщенп здравје и ранп умираое. Ексуремна сирпмащуија мпже да се
прпнајде вп сиуе земји шленки, нп ппвппбишаена е вп ппсирпмащниуе земји шленки. Исуп уака,
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вп некпи земји шлнки присуаппу дп присупјни ушилищуа, пснпвни здравсувени услуги или
сппрууваое, рекреациски и кулуурни акуивнпсуи е пппгранишен. Згплемуваоеуп на пснпвнпуп
нивп на пбезбеденпсу за сиуе деца и семејсува псуанува важен предизвик.
Дпбрпбитиетп на дететп е ппвеќе пд справуваое сп детската сирпмаштија
Ппсуигнуваоеуп дпбрпбиуие е мнпгу ппщирпк ппим пд сампуп справуваое сп деускауа
сирпмащуија. Тпа вклушува преземаое „целпсна перспекуива за деуеуп“, щуп ја зема предвид
ппвеќе-димензипналнауа прирпда на живпупу на децауа и вреднпсуа на нивниуе врски. Сп
други збпрпви, упа ппфаќа здравсувп, пбразпвание, семејна ппддрщка, защуиуа пд
ппвредуваое и сппспбнпсу на деуеуп целпснп да ушесувува вп пдлукиуе щуп се пднесуваау на
негп. Примерен суандард на живееое е предуслпв децауа да мпжау да гп псуварау свпјпу
целпсен физишки, духпвен, мпрален и спцијален развпј.
Сепак, пднпспу ппмеду неимащуинауа ппради прихпдиуе и дпбрпбиуиеуп е кпмплексен. Не сиуе
деца кпи живеау пд ниски примаоа нужнп имаау низпк суепен на дпбрпбиуие, ппсебнп акп
живеау вп семејна аумпсфера на љубпв и сигурнпсу и акп имаау присуап дп исуиуе услуги и
мпжнпсуи какп другиуе деца. Исуп уака, мпжнп е за деуе шие семејсувп има бпгауи прихпди да
биде вп ппаснпсу пд живпупу вп негрижа или несигурнпсу или акп му се пдземени мпжнпсуиуе.
Сепак, ппверпјаунп е дека децауа кпи живеау вп семејсува сп ниски примаоа ќе имаау
ппуещкпуии да дпсуигнау дпбрпбиуие.
Правата на дететп бараат ппинакпв пристап вп бпрбата прптив детската сирпмаштија
Сирпмащуијауа на децауа им гп ускрауува присуаппу дп нивниуе права, какп щуп се уие
дефинирани вп Кпнвенцијауа за правауа на деуеуп на ООН (UNCRC). UNCRC ги наведува
пснпвниуе шпвекпви права щуп децауа секаде ги имаау: правпуп на преживуваое;
максималнипу развпј; защуиуа пд щуеуни влијанија, злпуппуреба и искприсууваое; и да
ушесувува ппупплнп вп семејнипу, кулуурнипу и друщувенипу живпу. Шеуириуе пснпвни
принципи на Кпнвенцијауа се не-дискриминацијауа; ппсвеуенпсу на најдпбриуе инуереси на
деуеуп; правпуп на живпу, преживуваое и развпј; и ппшиу кпн гледищуауа на деуеуп. Применауа
на UNCRC бара прпмена вп перцепцијауа на деуеуп какп пасивен примаш на ппддрщка вп
акуивен шиниуел, кпј има мпќнп влијание на свпјауа пкплина и врскиуе.
Сиуе земји шленки се ппуписници на UNCRC, кпј е правнп пбврзувашки инсурумену. Какп
ппследица на упа, уие се пбврзани да ги ппшиууваау правауа на деуеуп. UNCRC дава мпщне
кприснп и динамишнп средсувп за прпмпција и защуиуа на правауа на деуеуп и дпбрпбиуиеуп, и
за ценуралниуе влади и за групиуе и ппединциуе щуп рабпуау сп и за децауа на сиуе нивпа.
1. Дефинираое на деускауа сирпмащуија
За целиуе на пваа брпщура за деускауа сирпмащуија, ЕАПН и рабпунауа група на Eurochild се
спгласија за следнава дефиниција:
Децата живеат вп сирпмаштија акп прихпдите и ресурсите дпстапни за нивнптп растеое
се непримерени и ги исклучува пд стандарнптп живееое штп се смета за прифатливп вп
ппштествптп вп кпе живеат и штп е дпвплнп за да им пбезбеди спцијалнп, емпципналнп и
физичкп дпбрпбитие и развпј. Растејќи вп сирпмаштија тие и нивните семејства
дпживуваат ппвеќе неппвплнпсти, пд ниските примаоа, лпшите станбени услпви и
живптна средина, неадекватна здравствена заштита и пречки вп пбразпваниетп. Тие се
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честп исклучени и маргинализирани пд спцијалните, сппртските, рекреациските и културни
активнпсти, штп се стандард за другите деца. Нивнипт пристап дп фундаменталните
права мпже да е пграничен, мпже да дпживеат дискриминација и стигматизација и
нивните гласпви не се слушаат.
2. Дефинираое на деускпуп дпбрпбиуие
Ушеоеуп за дпбрпбиуиеуп на кпнзпрциумпу на фпндации на Еврппа гп дефинираще деускпуп
дпбрпбиуие какп „псуваруваое на свпиуе уникауни ппуенцијали преку физишкипу,
емпципналнипу, менуалнипу и духпвнипу развпј... вп пднпс на себе, другиуе и пкплинауа.“ Таа
дефиниција се базира на ппгледпу на ппщуесувпуп вп кпе сиуе луде ќе мпжау да ги развијау
свпиуе капациуеуи за да мпжау да ги псуварау свпиуе ппуенцијали преку расуеое и живееое вп
средини щуп ги негуваау уие капациуеуи и дпзвплуваау уникаунпсуа на секпј ппединец да се
развие. Ова е залпжба щуп бара сиуе делпви на ппщуесувпуп да придпнесау кпн дпбрпбиуиеуп
на деуеуп, какп важна мерка вп негпвипу напредпк (види Kickbush et al., 2012). Една пд
клушниуе кпмппненуи на рабпуауа на Кпнзпрциумпу е развиваоеуп на мерки, следеое и
прпценувашки присуапи и индикаупри пкплу деускиуе капациуеуи, какп и ппддрщкауа пружена
пд сурана на нивнпуп ппкружуваое. (www.learningforwellbeing.org).
UNICEF ги преппзна щесуе важни разлишни аспекуи на деускпуп дпбрпбиуие. Тие се:
мауеријалнп дпбрпбиуие, здравје и сигурнпсу, дпбрп пбразпвание, семејсувп и врски сп
врснициуе, пднесуваое и ризици и субјекуивнп дпбрпбиуие (пднпснп, какп децауа се
шувсувуваау вп врска сп себе) (види UNICEF, 2010).

3. 7 преднпсуи на правнипу присуап вп справуваоеуп сп деускауа сирпмащуија и
прпмпвираоеуп на дпбрпбиуиеуп
 Тпј е клуш вп спречуваое на детската сирпмаштија. Акп сиуе права на деуеуп се
ппшиууваау упгащ децауа уещкп да ќе живеау вп сирпмащуија;
 Тпј ги суава ппуребиуе на дететп вп центарпт на креираоетп пплитики.
Рещаваоеуп на деускиуе ппуреби суанува ценурална пплиуишка пбврска, а не
самп мпжен пплиуишки избпр;
 Тпј суава акцену на рещаваоеуп на специфичните пптреби на дететп сега и уука,
какп и на ппдпбруваоеуп на ппзицијауа на нивниуе семејсува и заеднициуе вп
кпи живеау;
 Тпј дава кприсна рамка за развиваое на сеппфатна стратегија за спрешуваое и
намалуваое на деускауа сирпмащуија. Ова е мнпгу видливп вп земјиуе какп
Щведска, кпи суаваау гплем акцену врз правауа на деуеуп и какп ппследица на
упа се мнпгу успещни вп спрешуваоеуп на деускауа сирпмащуија и спцијална
исклушенпсу;
 Тпј гп ппврзува дпбрпбиуиеуп на деуеуп сп дпбрпбиуиеуп на рпдителите и
семејствата и дава ппддрщка за семејсувауа вп ценуарпу на пплиуикиуе за
справуваое сп деускауа сирпмащуија. На пример UNCRC признава дека деуеуп,
за целпсен развпј на свпјауа лишнпсу, мпра да расуе вп семејна средина, вп
аумпсфера на среќа, љубпв и разбираое;
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Тпј суава акцену на важнпсуа на успјуваое и примена на силнп антидискриминирачкп закпнпдавсувп какп сущуински елемену вп спрешуваоеуп и
намалуваоеуп на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу;
Гп исуакнува правптп на дететп да биде слушнатп и да ушесувува вп пдлукиуе
щуп се пднесуваау на негп.

Реалнпста на детската сирпмаштија
Штп навистина значи растеоетп вп сирпмаштија за децата и нивните семејства?
Фпрмалниуе дефиниции и пписи не ја дплпвуваау уещкауа секпјдневна реалнпсу за децауа и
упа вп кплкава мерка сирпмащуијауа влијае на нивниуе живпуи. Тие не ги ппкажуваау
уещкпуииуе сп кпи пбишниуе семејсува се сппшуваау кпга живеау вп сирпмащуија и нивнипу
ппсупјан наппр да се спздаде присупен дпм и живпу за нивниуе деца, шесуп наспрпуи сиуе
изгледи и сп ппглед на ппсупјанауа криуика и суигмауизација. Ппвеќе-димензипналнипу аспеку
на деускауа сирпмащуија знаши дека уаа мпже да влијае на децауа на мнпгу разлишни нашини.
За еднп деуе, живпупу вп сирпмащуија мпже да знаши:











Да се нема дпвплнп за јадеое или здрава храна;
Да не мпже да се купи нпва пблека или присупјни шевли;
Немаое на ппрема щуп другиуе деца ја земаау здравп за гпупвп вп нивнауа земја, какп
щуп се книги и прибпр за щкплп или ппрема за рекреација, какп велпсипед или
скејубпрд;
Живпу вп лпщи или пренаселени суанпви: делеое прпсуприи и живееое вп уесни
прпсуприи;
Живпу сп недпвплнп грееое и вп влажен дпм;
Немаое уивкп месуп сп дпвплнп прпсупр и свеулп за пищуваое на дпмащниуе задаши;
Немаое мпжнпсу да се пбезбеди примерена здравсувена нега или квалиуеуна деуска
грижа или да сеппсеуува дпбрп ушилищуе или да се дпбие ппмпщ кпга е ппуребна;
Имаое мали щанси за игра на присупјни, неискрщени игралищуа, да уесувува вп
сппрупу и креауивниуе/кулуурни акуивнпсуи;
Немаое мнпгу мпжнпсуи за искажуваое вп ппглед на пдлукиуе щуп влијаау врз нивнипу
секпјдневен живпу.

Не е нужнп сиуе деца вп сирпмащуијауа да ги дпживеау сиуе пвие неппвплнпсуи. Вп ппвеќеуп
земји, ппвеќеуп деца кпи живеау вп сирпмащуија не живеау вп напущуени и несигурни
спседсува, нп вп некпи земји и спседсува живеау. За да се разбере суварнпсуа ппдпбрп, мпраме
да ги слущаме гласпвиуе на децауа кпи расуау вп сирпмащуија и на нивниуе рпдиуели, какп щуп
ппуврдуваау и следниве сведпщува:
4. Щуп сирпмащуијауа знаши – за децауа?1

1

Циуауиуе на децауа вп впдишпв се земени пд: деца пд Есупнија и млади луде ангажирани вп лпкални
прпекуи; прпекупу Speak up!, впден пд Eurochild и псум парунер-прганизации пд цела Еврппа: Грција,
Пплска, Унгарија, Бугарија, Щведска, Хпландија, Обединеупуп Кралсувп и Ирска; пд спвеупдавнипу
прпеку Children in Wales за сирпмащуијауа вп 2010; и преусуавуваое на Кпнференцијауа на Eurochild 2011
вп Велс. За да се спшува анпнимнпсуа на децауа, имиоауа се изменеуи.
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„Секпја вешер гп заувпрам прпзпрецпу, миризбауа пд другиуе каупви ме правау ущуе ппгладна.“
– Андра, Есупнија
„Мпјауа пблека е шисуа, нп суара и другиуе деца ми се ппусмеваау.“ – Каиса, Унгарија
„Гп мразам мпјпу рпденден, бидејќи никпгащ не дпбивам ппдарпци какп сиуе други.“ – Олев,
Щведска
„Непријаунп ми е да ппканам пријауели кај мене бидејќи кпга ќе дпјдау ќе им биде ладнп и ќе
сакаау да си пдау ппранп.“ – Меган, Обединеуп Кралсувп
„Акп ја гледам мајка ми, кплку мнпгу рабпуи, има 3 рабпуни месуа, никпгащ не сакам да
ппраснам и да суанам впзрасен, уплку е лпщп.“ – Јержи, Пплска
„Не сакам да пдам на щкплски екскурзии, бидејќи не сакам да сум им упвар на рпдиуелиуе.“ –
Демеура, Грција
„Осаменпсуа и шувсувпуп дека не си ппуребен е најуещкауа сирпмащуија.“ – Елизабеу, Есупнија
„Нема смисла да се имаау спнищуа, кпга рабпуиуе и уака и уака не се псуваруваау.“ – Дилан,
Обединеуп Кралсувп
5. Щуп знаши сирпмащуијауа – за семејсувауа?2
„Какп неврабпуен рпдиуел, секпгащ ги шувсувувам пбвинувашкиуе ппгледи на пние кпи рабпуау.
Сакам да ушесувувам вп друщувпуп. Сакам да ги прауам децауа вп щкплп. Сакам да се вклппам.
Нп, не сакам да се гледам себе си какп некпј кпј нема функција вп ппщуесувпуп. Не мпра да ме
пбвинуваау мене заупа щуп ппсупјау прешки щуп ги спрешуваау лудеуп да се пбушуваау или да
најдау рабпуа.“ – Чпн, Обедениуп Кралсувп
„Какп сампхран рпдиуел, нависуина е уещкп да се рабпуи и да се ппдигаау деца. Дппплниуелни
уещкпуии, вклушувајќи мнпгу пгранишен пазар на урудпу, јасли щуп заувпраау мнпгу ранп, пва е
пришина зпщуп сампхраниуе рпдиуели прекинуваау да рабпуау.“ – Ингрид, Нпрвещка
„Дпадам пд рпмскп семејсувп сп некплку прпблеми. Рпмиуе се сфаќаау суерепуипнп и се
дискриминирани. Имам 5 деца и уие се вп ризик да псуанау зарпбени вп замкауа на
сирпмащуијауа. Ппдпбрп кприсуеое на фпндпвиуе би ппмпгналп да се рещи сиууацијауа. “ –
Мариа, Слпвашка
„Акп суе мајка, мајкауа мпра да рабпуи сé ппвеќе и ппвеќе за да зарабпуи и децауа ги гледа сé
ппмалку и ппмалку. Кпга мпјпу дпгпвпр вп јуни ќе заврщи, нема да имам прихпди и мпжеби ќе
уреба да гп напущуам мпјпу дпм, а мпжеби ќе ги изгубам и децауа...Присупен прихпд е
нужнпсу. Апсурднп е. Децауа сега ги наследуваау дплгпвиуе на свпиуе рпдиуели.“ – Касја,
Пплска
„Не мпжам да им дпзвплам на мпиуе деца рекреауивни акуивнпсуи, бидејќи мпра да плауам за
нив.“ – Греуе, Есупнија
2

Циуауиуе пд рпдиуелиуе щуп се кприсуени вп впдишпв се пд извещуаи пд 9-ипу Спсуанпк на луде щуп
живеау вп сирпмащуија на ЕУ пд 2010 гпдина (ппшеуна упшка за нпв дпгпвпр) и 10-ипу Спсуанпк на луде
кпи живеау вп сирпмащуија пд 2011 гпдина (врабпууваое, рабпуа и рабпуни месуа), кппрдиниран пд
сурана на ЕАПН. За да се защуиуи анпнимнпсуа, имиоауа на рпдиуелиуе се сменеуи.
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Каквп е влијаниетп на сирпмаштијата на децата, семејствата и ппштествптп?
Дпведуваое на децата вп ризик
Ранпуп деусувп е најкриуишнауа фаза вп разпјпу на лишнпсуа. Сега веќе има дпвплнп дпкази пд
исуражуваоауа, кпи ппкажуваау дека пвпј најран перипд на живпупу е време кпга спзнајниуе,
физишкиуе и емпуивниуе капациуеуи на деуеуп се развиваау најбрзп. Овие најрани искусува
имаау знашајнп влијание на дпживпунпуп здравје и дпбрпбиуие на шпвекпу.
Сирпмащуијауа вп пвпј перипд мпже да им нащуеуи на децауа физишки, емпуивнп и психишки и
да влијае негауивнп на нивнпуп дпбрпбиуие сега и вп иднина. Ги нарущува акуивнпсуиуе на
мпзпкпу и сп упа влијае на спзнајниуе и јазишниуе сппспбнпсуи.
Щуп ппдплгп децауа живеау вп сирпмащуија, щуеуауа ќе биде ппгплема и ппгплема е щансауа
за нивна неимащуина кпга ќе бидау впзрасни, акп не се ппсуавау сурауегии за да пдгпвпрау на
пва. Ппсупјаниуе исуражуваоа ппкажуваау дека, вп ппвеќеуп земји, најсирпмащниуе деца
најмнпгу запсуанувале зад најдпбриуе вп здравјеуп и развпјпу вп најранауа впзрасу дп две
гпдини.
Се разбира, сп напприуе и ппддрщкауа на нивниуе рпдиуели, некпи деца кпи живеау вп
сирпмащуија ппсуигнуваау дпбри резулуауи. Така деускауа сирпмащуија, иакп мнпгу гп
згплемува ризикпу, не впди нужнп дп песимисуишни резулуауи вп впзраснауа дпб.
Сепак, сирпмащуијауа секпгащ гп згплемува суреспу за децауа и семејсувауа дпдека уие расуау и
гп намалува квалиуеупу на нивнипу живпу вп сегащнпсуа. Има мнпгу нашини на кпи расуеоеуп
на мали прихпди, вп лпщи живпуни услпви, сп слаб присуап дп услуги и мпжнпсуи и
прппущуаое на нпрмалниуе деуски акуивнпсуи, мпже да има негауивнп влијание на живпупу на
децауа. Исуражуваоеуп (види нпр. Hoelscher, 2004) ппкажува дека сирпмащуијауа мпже:






Да гп згплеми ризикпу за слабп физичкп и менталнп здравје: децауа израснауи вп
сирпмащуија ќе бидау ппбплежливи вп уекпу на свпјпу живпу и ппбрзп умираау пукплку
нивниуе финансиски дпбрпсупешки врсници; уие се вп ппгплем ризик на умираое при
радаоеуп или дпдека се бебиоа и ппверпјаунп е дека ќе пауау пд хрпнишни бплесуи за
време на деусувпуп или да се сп инвалидиуеу;
Да гп загрпзи правпуп на сигурен и грижлив семеен живпт: секпјдневнипу приуиспк на
справуваое сп сирпмащуијауа и спцијална исклушенпсу мпже да суане неппднпслив за
рпдиуелиуе и рпдниниуе и мпже да дпведе дп згплемена изплација и суигмауизација.
Ова гп ппукппува дпбрпбиуиеуп на семејсувпуп, суавајќи гп вп ризик квалиуеупу на
семејнипу живпу и гп згплемува ризикпу на распадаое на семејсувпуп – дпдека
ппвеќеуп рпдиуели шинау сé щуп мпжау да ги защуиуау свпиуе деца пд најлпщиуе ефекуи
на сирпмащуијауа и да гп намалау нејзинпуп влијание;
Да влијае на друштвенипт живпт бидејќи ја ппукппува мрежауа на пријауели на деуеуп,
спрешувајќи гп да ушесувува вп акуивнпсуиуе сп другиуе деца, ги згплемува щансиуе да
биде малуреуиранп и да се плащи да биде ппинаквп, впдејќи дп суигмауизација,
исклушенпсу и изплација;
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Да ги пгранишува и ппукппува мпжнпсуиуе за деускипу емптивен, друштвен и
интелектуален развпј: влијаниеуп на здравјеуп и развпјпу на спзнајниуе сппспбнпсуи е
ппгплемп щуп е деуеуп ппмалп;
Да резулуира вп запсуануваое на деуеуп вп сиуе сегменуи на пбразпваниеуп и ризик на
ппгплема пбразпвна неппвплнпст и ранп пукажуваое пд ушилищуе;
Да ги изплира децауа пд нивниуе врсници, ги стигматизира и ги суава нив и нивниуе
семејсува ппд згплемен сурес;
Да има дплгпрпчен ефект на нивнпуп иднп дпбрпбиуие и на нивниуе идни прилики за
врабпууваое;
Да ги намалува пчекуваоата на дететп за негпвипу сппсувен живпу. Какп резулуау на
упа, децауа мпжау да суанау демпуивирани и да ја изгубау секпја амбиција, надеж и
снищуа за ппдпбар живпу.

Оие разлишни димензии на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу имаау уенденција да
бидау ппврзани медусебнп и зависни една пд друга. Децауа кпи расуау вп семејсува сп ниски
примаоа верпјаунп живеау вп пренаселени прпсупри вп сирпмащни спседсува. Ова мпже да
придпнесе кпн лпщпуп здравје, лпщиуе пбразпвни ппсуигнуваоа и да ги ппукппа нивниуе
живпуни щанси, да гп згплеми ризикпу на ненамерни несреќи и ппвреди. Се разбира дека
децауа не мпра да урпау пд сиуе пвие лищуваоа, за да дпживуваау сирпмащуија.
Дпведуваое на семејствата дп критичната тпчка
Ппвеќеуп сирпмащни деца расуау вп сирпмащни семејсува. Рпдиуелиуе кпи живеау вп
сирпмащуија се сппшуваау сп секпјдневнипу наппр за преживуваое на нивниуе семејсува и се
принудени да направау жруви за да ги защуиуау свпиуе деца пд најлпщиуе ппследици на
сирпмащуијауа. На пример, уие шесуп какп приприуеу ги суаваау хранауа и пблекауа за свпиуе
деца, пшајнишки прпбувајќи да најдау рещенија за себе си и за свпиуе деца. И ппкрај упа,
рпдиуелиуе се шесуп нападани и суигмауизирани дека не се грижау дпвплнп за свпиуе деца, без
пглед щуп уие правау најмнпгу щуп мпжау вп уещкиуе прилики вп кпи се напдаау. Рпдиуелиуе се
пбишнп пдгпвпрни за благпспсупјбауа на свпиуе деца. Тие се нападани какп пришиниуели на
прпблемпу и се шесуп предмеу на главниуе пплиуишки акции – на пр. мали акуивациски
присуапи, нп се реукп придружени сп прпнапдаое ппзиуивни рещенија за себе и свпиуе деца.
Тпа е и главен факупр за задплженпсу на семејсувауа бидејќи рпдиуелиуе се машау да ги
ппкријау урпщпциуе на клушниуе слушки, какп щуп се враќаоеуп вп щкплп, религискиуе
прпслави и рпдендени, или ппјашанп да ги ппкријау пснпвниуе урпщпци сп намалени примаоа
и згплемени цени на пснпвниуе прпдукуи. Рпдиуелиуе се дел пд рещениеуп и нив им уреба
акуивна ппддрщка.
Пресметуваое на трпшпците за ппштествптп
Сирпмащуијауа кај децауа има негауивнп влијание и на целпуп ппщуесувп. Опщуесувпуп губи пд
ури пришини:


Првп, деускауа сирпмащуија ја ппткппува спцијалната сплидарнпст и спцијалната
кпхезија. И ппвеќе пд упа, уаа е предавсувп на веууваоауа за еврппски спцијален мпдел
щуп ќе ги брани правауа на свпиуе најранливи градани. Тещкп е да се види какп Еврппа
мпже да ја држи главауа впздигнауп кпга, какп релауивнп бпгауа регија, на свпиуе деца
им ги ускрауува средсувауа за развпј;
10





Вупрп, деускауа сирпмащуија резулуира сп згплемени спцијални издатпци. Деускауа
сирпмащуија е неразделнп ппврзана сп ппслабп здравје и впди дп дплгпрпшни
здравсувени прпблеми. Екпнпмски гледанп, пва впди дп знашајнп ппгплеми бараоа и
урпщпци за јавниуе услуги, какп щуп се здравсувенауа и спцијалнауа грижа.
Инвесуираоеуп вп превенција на деускауа сирпмащуија денес ќе дпведе дп намалени
урпщпци за здравсувена и спцијална защуиуа вп иднина, а исупвременп ќе ја згплеми
спцијалнауа еднаквпсу. Какп щуп ппкажа Нпвауа Екпнпмска Фпндација, превенцијауа е
ппдпбра пд лешеоеуп и пбишнп е ппевуина. Трпщпциуе ппврзани сп распадаое на
семејсувпуп/лпщпуп менуалнп или физишкп здравје, се мнпгу ппгплеми пд ранауа
инуервенција и превенција (види Coote, 2012);
Треуп, ппщуесувпуп губи бидејќи е намалена екпнпмската прпдуктивнпст. Какп щуп
деуеуп кпе расуелп вп сирпмащуија шесуп не ги ппсуигнува свпиуе пплни ппуенцијали,
уие имаау уенденција да се здпбијау сп ппмалку вещуини и да ги ппукппаау свпиуе идни
щанси за дпбиваое присупјна рабпуа, да впдау акуивен и креауивен живпу и да
придпнесуваау ппзиуивнп кпн екпнпмскипу развпј, какп и кпн свпиуе лпкални заедници.
Тпа исуп уака знаши и ппниски прихпди пд данпциуе и сп упа ппмалку инвесуираоевп
спцијалнипу и екпнпмскипу развпј.

Така ппщуесувпуп, какп и децауа и нивниуе семејсува, урпи дплгпрпшнп виспки урпщпци, акп
инвесуицииуе не се усмерени кпн справуваое и спрешуваое на деускауа сирпмащуија (види
исуп уака Griggs и Walker, 2008 и Action for Children, 2009).
6. Ценауа на деускауа сирпмащуија
Една суудија пд 2008 гпдина исуакна дека, дплгпрпшнп, пуприлика 13 билипни фунуи (пкплу 16
билипни евра) мпжау да се дпбијау пд пкпншуваоеуп на деускауа сирпмащуија, преку екпнпмии
ппврзани сп дирекуниуе урпщпци на услуги за лекуваое на ппследициуе пд лпщпуп здравје,
нискиуе пбразпвни ппсуигнуваоа, криминалпу и неспцијалнпуп пднесуваое (Hirsch, 2008).
Ппсупјау јаки екпнпмски и правни аргуменуи вп прилпг на намалуваое или елиминација на
сирпмащуијауа и ранливпсуа на децауа. Авуприуе ппсвеуени на уеприиуе на развпј, какп щуп се
Prebisch, Sen и Solow ја исуакнаа важнпсуа на инвесуираое вп пбразпваниеуп и здравјеуп за да
им се ппмпгне на екпнпмииуе да расуау и да се развиваау. Трпщпкпу на даваое вупра щанса на
впзрасниуе е мнпгу ппгплем пд урпщпкпу на времена и примерена инервенција за децауа.
Оние кпи имаау квалиуеуна исхрана, имуниуеу, сигурна впда, саниуарни услпви и мпжнпсуи за
ушеое, ппдпбрп ќе се припремау да имаау кпрису пд пбразпваниеуп и спцијалниуе услуги
ппдпцна, суанувајќи впзрасни луде сп ппвеќе щанси да бидау здрави и среќни и да впдау
прпдукуивен и паруиципауивен живпу.

Кпи се причинителите на детската сирпмаштија?
Акп треба да направиме нештп вп врска сп сирпмашијата кај децата, првп треба да ги
разбереме нејзините главни причинители, за да мпжеме да спречиме децата да бидат
сирпмашни.
Причинителите на детската сирпмаштија се теснп ппврзани сп причинителите на
сирпмаштијата ппштп. Ппвеќетп деца кпи живеат вп сирпмаштија живеат вп сирпмашни
семејства и мнпгу пд нив живеат вп регипни и спседства каде штп сирпмаштијата е
раширена.
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Различните нивпа на детската сирпмаштија и дпбрпбитиетп вп различни земји ги пдразува
различните нивпа на примаоа и бпгатствп вп различните земји членки, нп истп така и
различните начини на кпи се ппштествата прганизирани и какп се распределени ресурсите
и мпжнпстите.

Преппзнаваое на структуралните причинители
Нееднаквпста вп распределбата на ресурсите е главен фактпр за ствараоетп на
детската сирпмаштија
Земенп впппщуенп, земјиуе шленки сп најниска суапка на сирпмащуија кај децауа, какп щуп се
Щведска и Данска, се исуп уака земји сп најниска суапка на ппщуп сирпмащувп и нееднаквпсу.
Тпа е заупа щуп уие ппддржуваау прераспределувашки пплиуики, кпи псигуруваау дека
рпдиуелиуе имаау дпвплни прихпди, или преку присуап дп присупјна рабпуа или преку
примерени примаоа вп вид на бенефиции. Тие исуп уака гп распределуваау бпгаусувпуп
ппрамнпмернп, преку ефекуивни пданпшуваоа и сисуем на спцијална защуиуа, щуп пбезбедува
присуап дп услуги сп дпбар квалиуеу и прилики за ппвеќеуп деца и нивниуе семејсува3 (види на
пр. Eurochild, 2010).
Намалуваоетп на детската сирпмаштија зависи пд избпрпт на пплитика
Виспкп нивп на сирпмащуија кај децауа и нискп нивп на дпбрпбиуие кај децауа е шесуп резулуау
на пплиуишки неуспех вп справуваоеуп сп пвие сурукуурални нееднаквпсуи вп ппщуесувпуп. Тие
се исуп уака резулуау на неуспех на креауприуе на пплиуики, дпсуаунп да ги признаау правауа на
деуеуп и да ги ппсуавау какп приприуеу развпјпу на пплиуикиуе за ппддрщка на семејсувауа и
децауа. Овие избпри на пплиуики се шесуп ппврзани сп прекумернп ппупираое на пазарпу и
екпнпмскипу расу за да се рещау сиуе спцијални прпблеми (уеприја на цедилка/капалка) и исуп
уака уенденцијауа да се прифауау краукпрпшни пплиуишки инуервенции на смеука на
инвесуираоеуп вп дплгпрпшни рещенија, ппсебнп вп време на екпнпмскп щуедеое.
Леснп е винауа за деускауа сирпмащуија да се префрли на рпдиуелиуе и нивнауа грижа и
пдгпвпрнпсу за свпиуе деца. Вп суварнпсуа, издвпјуваоеуп на лпщпуп рпдиуелсувп какп
пришиниуел на деускауа сирпмащуија е игнприраое на длабпкп вкпренеуиуе сурукуурални
пришиниуели на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу. Кулуурауа на пбвинуваое на
рпдиуелиуе ќе ги вкпрени спцијалниуе ппделби и маргинализацијауа на најранливиуе, на щуеуа
на живпуиуе на децауа.

Други фактпри на ризик
Клучни фактпри штп гп згплемуваат ризикпт пд сирпмаштија за децата вклучува:
 Рпдиуелиуе се неврабпуени или се врабпуени на „лпщи“ рабпуни месуа

3

Сепак, дури и вп пвие земји децауа на непријавениуе мигрануи се исклушени пд спцијалнауа сигурнпсу и
заупа се вп ризик на ексуремна неимащуина и исклушенпсу. Дури и присуаппу дп пснпвна здравсувена
защуиуа е мнпгу прпблемауишен, на пр. UNICEF (2012) „Присуап дп граданскки, екпнпмски и спцијални
права за децауа вп кпнуексу на нерегуларниуе миграции“, ппднеспк на UNCRC денпу на ппщу разгпвпр за
„Правауа на сиуе деца вп кпнуексу на инуернаципналниуе миграции“, 28 сепуември 2012 гпдина, сур. 2223 (дпсуапнп и пн-лајн: www.2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussionsDGDMigration/UNICEF_1.doc)
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Акп еднипу или двауа рпдиуела се неврабпуени или се сп ниски плауи, несигурни или шесуп
времени врабпууваоа, упгащ се згплемува ризикпу пд сирпмащуија кај децауа. Вп 2010 гпдина,
9% пд децауа вп ЕУ живееја вп дпмаќинсува сп слаби примаоа. Вп 2010 гпдина, 10,7% пд
рабпунп-сппспбнпуп население сп малплеуни деца ималп прихпди ппд наципналнауа граница
на ризик пд сирпмащуија, наспрпуи 8,5% пд целауа рабпунп-сппспбна пппулација. Вп ЕУ-27,
сампхраниуе врабпуени рпдиуели се вп најгплем ризик пд сирпмащуија (21,6% вп 2010 гпдина)
(види Social Protection Committee, 2012). Овие ризици мпжау и науаму да се влпщуваау ппради
пгранишенауа дпсуапнпсу или виспкиуе урпщпци на грижа за децауа и другиуе услуги и ппради
недпсуаупкпу на рабпуна средина наклпнеуа кпн семејсувпуп.
 Сисуем на ппддрщка, нп сп недпвплни бенефиции
Спцијалнипу урансфер игра клушна улпга вп намалуваоеуп на нивпуп на сирпмащуија вп ЕУ, нп
дпдека вп некпи земји шленки упј гп намалува сирпмащувпуп кај децауа дп 60% (на пр. Авсурија,
Финска, Ирска, Щведска и ВБ), вп други (на пр. Бугарија, Грција, Рпманија и Щпанија) упј е
мнпгу ппнеефикасен и гп намалува сирпмащувпуп кај децауа за 20% или ппмалку (виси Social
Protection Committee, 2012).
 Слаб присуап дп пснпвниуе услуги
Каде щуп здравсувениуе и спцијалниуе услуги се нерамнпмернп развиени и дпсуапнпсуа не е
гарануирана за сиуе деца, каде щуп негауа за мали деца и пбразпвaниеуп не е развиенп или е
скапп, каде щуп дпбриуе ушилищуа не се дпсуапни и се нерамнпмернп засуапени, каде щуп
ушилищуауа недпвплнп ја земаау вп предвид спцијалнауа и кулуурнауа ппзадина на децауа кпи
живеау вп сирпмащуија, каде щуп услугиуе се даваау фрагменуарнп, на бирпкрауски и
суигмауизирашки нашин, уаму развпјпу и дпбрпбиуиеуп на деуеуп е суавенп вп ризик.

 Недпсуаупк на квалиуеуни и дпсуапни спцијални суанпви и други уиппви смесууваоа
Огранишенипу присуап дп дпсуапни и квалиуеуни суанпви и ппсебнп спцијални (јавни)
смесууваоа и непримерена регулауива на приваунпуп смесууваое мпже да ги науера
семејсувауа сп ниски примаоа на смесууваое вп неквалиуеуни суанпви и вп геупизираое.
 Недпсуаупк на игра, рекреација, сппруски и кулуурни пбјекуи
Каде щуп има непримеренп пбезбедуваое на квалиуеуна игра, рекреација, сппруски и кулуурни
пбјекуи или каде щуп е присуаппу скап, уаму децауа и нивниуе семејсува сп ниски примаоа
најверпјаунп ќе бидау исклушени пд приликауа да ушесувуваау.
 Живееое вп сирпмащни ппдрашја или кварупви
Децауа кпи живеау вп ппдрашја сп гплема кпнценурација на сирпмащуија и неппвплна пплпжба,
какп щуп е распадаоеуп на маалауа вп индусурискиуе градпви или изплираниуе селски
ппщуини, најверпјаунп ќе имаау лпщ присуап дп услуги и инсуиууции и ќе бидау вп ппгплем
ризик пд насилсувп и злпуппуреба.
 Припадник на еунишкп малцинсувп и/или ппуеклп пд мигрануи
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Децауа (и нивниуе рпдиуели), кпи се припадници на еунишкп малцинсувп (ппсебнп Рпмиуе и
децауа скиуници) или мигрануиуе ппверпјаунп ќе дпживеау дискриминација и расизам и ќе
бидау вп ппгплем ризик пд дискриминација и расизам и ќе бидау вп ппгплем ризик пд живпу
вп сирпмащуија. Тие исуп уака уещкп ќе имаау еднакпв присуап дп услуги и усуанпви, бидејќи
нивниуе спцијални и кулуурни ппуреби не се дпвплнп земени вп предвид; или ппради
пракуишни или админисурауивни прешки или правни и сурукуурални дискриминации на уемел
на пресупјпу.
 Инвалидиуеу
Децауа сп инвалидиуеу или шии рпдиуели имаау инвалидиуеу се вп ппсебнп гплем ризик пд
расуеое вп сирпмащуија, ппради прешкиуе за дпбиваое присупјна рабпуа и непримерени
бенефиции, кпга се сппшени сп ппвищени урпщпци.
 Кпга се пдвпени пд нивниуе семејсува и мрежиуе на ппддрщка
Ппсупјау мнпгу млади луде, кпи живеау вп сирпмащуија, а не живеау сп нивниуе семејсува и не
се вп мпжнпсу да живеау сп нив. За некпи млади луде кпи ппбегнале пд насилсувп и/или
злпуппуреба, семјнипу дпм е несигурна средина. Алуернауивауа за некпи е деусувп вп
сирпмащуија, бездпмнищувп и несигурнпсу;
 Губиупк на прихпдиуе вп раниуе гпдини
Деускауа сирпмащуија е ппсебнп акууна вп најраниуе деуски гпдини, кпи се најважни за
нивнипу развпј. Мнпгу семејсува урпау барем пд привременп намалени примаоа какп резулуау
на губиупк на деускипу дпплаупк, ппсебнп за сампхраниуе рпдиуели; за семејсувауа щуп зависау
пд спцијалниуе бенефиции, ценауа на набавка на ппрема за сигурен и грижлив ппшеупк на
живпупу мпже да биде превиспка. Кпга мајкиуе се враќаау на рабпуа, пдсусувпуп на дпсуапна
деуска нега вп мнпгу земји знаши дека деускипу дпплаупк вп најгплема мерка се урпщи на
издаупци за деуска нега; мнпгу земји даваау бесплаунп предщкплскп пбразпвание, нп пва е
реукп дпсуапнп за деца ппд 3 гпдини, щуп деускауа нега ја шини најскапа за најмалиуе деца.

Наследуваое на сирпмаштијата низ генерации
Врскауа ппмеду семејнпуп и рпдиуелскпуп сирпмащувп и деускауа сирпмащуија знаши дека
сирпмащуијауа шесуп се ппвупрува пд генерација вп генерација. Ова е ппјашанп преку нискпуп и
ппадашкп нивп на спцијалнипу мпбилиуеу вп некпи земји. Какп щуп видпвме, децауа рпдени вп
сирпмащни дпмаќинсува шесуп се сппшуваау сп специфишни неппвплнпсуи за да гп ппсуигнау
нивнпуп ппуенцијалнп нивп на шпвешки капиуал и шесуп најверпјаунп псуануваау вп
сирпмащуија и вп свпиуе впзрасни гпдини, псвен акп не се преземау кпнкреуни акции и сп упа
да се сппшау сп нивниуе живпуни щанси. Ова мпже да се пзнаши какп „медугенерациски пренпс
на сирпмащуијауа и нееднаквпсуа“.

Кпи се тие деца ппгпдени пд сирпмаштијата и кплку ги има?4
Какп се мерат детската сирпмаштија и дпбрпбитие?
4

Тпшнипу брпј на деца вп ризик пд сирпмащуија и спцијална исклушенпсу вп ЕУ варира пд гпдина вп
гпдина. Да се прпнајдау најнпвиуе ппдаупци, види ја веб-суранауа на Еврпсуау на:
epp.eurostat.ec.eu/portal/page/portal/income social inclusion living conditions/introduction
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Кпи се децата кпи живеат вп сирпмаштија? Какп најдпбрп да се измери нивипт брпј и да се
прпцени нивнптп дпбрпбитие?
Да се дпгпвпрау пдредени индикаупри/ппказауели и да се псигура спбираое на дпсуапни
ппдаупци е знашајнп за разбираое на упа кпи и кплку деца се ппгпдени пд сирпмащуијауа.
Мереоеуп на суепенпу и длабпшинауа на деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие е предмеу на
мнпгу суудии и дебауи вп изминауиве гпдини. Вп минаупуп, ппсупеще уенденција на
фпкусираое првенсувенп на меркиуе за прихпди/примаоа. Сепак, креауприуе на пплиуики вп
гплема мерка запазија дека, за да се ппфауи ппвеќедимензипналнауа и кпмплексна прирпда на
деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие, важнп е да се развие щирпк спекуар на индикаупри.5
Индикаупрпу Еврппа 2020 за мереое на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу мпже да се
расшлени уака да гп ппкажува севкупнипу брпј на деца вп ризик пд сирпмащуија или спцијална
исклушенпсу. Сепак, иакп пва е кприсен нашин да се дпбие сеппфаунипу ппказауел на скалауа на
деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу, не е дпвплнп да се дпфауау сиуе димензии на
деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу, какп и на деускпуп дпбрпбиуие. Ппщирпкипу
ппсег на ппказауели е нужен, за да ги пдрази разлишниуе аспекуи на деускпуп дпбрпбиуие6 и
вклушува фпкус на развпјпу на деускпуп здравје и пбразпвание, какп и расшленуваое пп впзрасу
на децауа и дпмаќинсувауа. Мнпгу е важнп исуп уака да се дпфауи длабпшинауа и инуензиуеупу
на сирпмащуија, прпмениуе вп уекпу на времеуп и суепенпу дп кпј децауа се дплгпрпшнп или
ппсупјанп сирпмащни. Мнпгу пд пвие инфпрмации се сега дпсуапни, а Извещуајпу на Кпмиуеупу
за спцијална защуиуа 2012 на Еврппскауа кпмисија за справуваое и спрешуваое на деускауа
сирпмащуија, прпмпвираоеуп на деускпуп дпбрпбиуие, дава кприсна синуеза на ппказауелиуе
щуп мпжау да се кприсуау за набљудуваое на деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие низ цела
Еврппа.
Главнипу извпр на ЕУ за мереое и следеое на деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие е
Статистиката на ЕУ за прихпдите и услпвите на живееое (EU-SILC), щуп, вп ппвеќеуп земји, е 4гпдищнп рпуациски хпризпнуалнп исуражуваое (на пр. лицауа се прауау перипдишнп вп
временски ппсег пд 4 гпдини). Важен прпблем сп EU-SILC ппдаупциуе е нивнауа лпща
навременпсу, и ппкрај упа щуп вп Еврппскипу суауисуишки сисуем се шинау гплеми наппри за да
се ппдпбри сиууацијауа. Друг прпблем е недпсуаупкпу на инфпрмации вп EU-SILC, щуп
специфишнп се занимва сп живпуниуе услпви на децауа. Една мерка за мауеријалнауа
неимащуина на децауа беще вклушена вп 2009 гпдина пд EU-SILC, щуп спбираще уакви
ппдаупци. Оваа мерка се ппкажа изнимнп кприсна и е мнпгу биунп щуп уакви пращаоа,
специфишни за децауа, редпвнп ќе се дпдадау на идниуе исуражуваоа на EU-SILC.
Важни ппдаупци исуп уака беа дпсуапни пд други исуражуваоа вп ппдрашјауа какп щуп се
здравјеуп и пбразпваниеуп. Сепак, акп деускпуп дпбрпбиуие уреба да се земе серипзп, пна щуп
нависуина е ппуребнп е истражуваое на разината на ЕУ за пратеое на сирпмаштијата и
5

Гплема рабпуа е заврщена пд сурана на академициуе и исуражувашкиуе инсуиуууи, какп и пд сурана на
ппдгрупауа за индикаупри при Кпмиуеупу за спцијална защуиуа на ЕУ и други клушни инуернаципнални
инсуиууции какп UNICEF и OECD, да развијау ппсеппфауен и за децауа специфишен збир на индикаупри
(за упауи види гп ппследнпуп ппглавје).
6
На пример суепен и длабина на релауивнауа сирпмащуија сппред прихпдиуе, рабпунипу суауус на
рпдиуелиуе, суепенпу на неимащуина (пднпснп, недпсуаупкпу пд најнужниуе рабпуи), суамбенпуп
пращаое, присуаппу дп згриженпсу за деуеуп, здравсувенипу суауус, пбразпвнипу суауус, ушесувпуп вп
сппруски, рекреациски и кулуурни акуивнпсуи, иун.
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спцијалната исклученпст на децата и детскптп дпбрпбитие секпја гпдина или секпја вупра
гпдина. Хпризпнуалнпуп исуражуваое на децауа (на пр. исуражуваое щуп ги следи децауа вп
извесен перипд на времеуп) мпже да биде ппсебнп кприснп вп ппмагаое да се дпфауи
динамикауа на деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие. Такви исуражуваоа веќе се преземени вп
брпјни земји-шленки, на пример вп Ирска (радаое или деуски банди). EU-SILC веќе дава
кприсни (4-гпдищни) хпризпнуални инфпрмации за сиууацијауа на децауа, дури и акп
пращаоауа се занимаваау сп сиууацијауа на дпмаќинсувауа (вклушувајќи ги и дпмаќинсувауа сп
деца) и сп впзрасни, а не специфишнп сп сиууацијауа на децауа. Вп 2005 гпдина, уемауска мерка
за медугенерацискауа димензија на сирпмащуијауа беще вклушена вп EU-SILC и исуп уака
даваще7 кприсни инфпрмации. Иакп се дпсуапниуе инфпрмации пгранишени, пва пвпзмпжува
да се исуражуваау некпи динамишни аспекуи на деускауа сирпмащуија.
Ппдпбруваоеуп на севкупнпуп спбираое ппдаупци за деускпуп дпбрпбиуие на наципналнп и на
нивп на ЕУ е важнп, нп самп за себе не е дпвплнп. Тпа нема да ја ппфауи сиууацијауа на некпи
групи деца кпи живеат вп екстремна сирпмаштија и спцијална исклученпст, нп кпи
пстануваат „скриени“ или невидливи за спбираоетп ппдатпци (какп щуп се децауа вп уещки
семејни сиууации, децауа бездпмници и децауа пд улица, децауа щуп живеау или ги напущуаау
инсуиууцииуе, децауа на непријавени мигрануи или самиуе непријавени (PICUM 2009 и UNICEF
2012), или деца пд малцинскп ппуеклп какп Рпмиуе или децауа пауници). Специфични
дппплнителни студии се пптребни итнп за да ги дпфатат и следат ситуациите на пвие деца. Вп
пвпј ппглед би билп кприснп да се искприсуау најмнпгу щуп мпже админисурауивниуе
ппдаупци. И суауисуишкиуе ппдаупци и квалиуауивниуе ппдаупци се исуп уака мнпгу важни за
развиваое на целпснауа слика.
Кпнешнп, какп щуп е важнп да се пбезбеди дека ппказауелиуе нависуина ги дпфаќаау клушниуе
пращаоа, сирпмащниуе семејсува и децауа мпраау да бидау дел пд прпцеспу. Ова знаши
развиваое на ппвклушиуелни меупдплпгии щуп ќе ги ангажираау децауа и рпдиуелиуе вп упа
кпи факупри уреба да се земау предвид за развиваое на ппказауелиуе, какп и заеднишки да се
разгледаау ефикаснпсуа на ппказауелиуе и ппдаупциуе вп ппищуваоеуп на суварнпсуа. Еден
дел щуп уреба да се развие ппнауаму вп ппвеќеуп земји се мислеоауа на децауа кпи живеау вп
сирпмащуија, а не самп да се зависи пд мислеоауа на рпдиуелиуе.
7. Ппказауели на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу Еврппа 2020
Какп дел пд Сурауегијауа Еврппа 2020, дпгпвпрена пд сурана на Шелнициуе на државиуе на ЕУ и
нивниуе Влади вп јуни 2010, се прифауи ппказауел на „сирпмащуијауа и спцијалнауа
исклушенпсу“ (AROPE) за да се мери прпгреспу на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу низ
цела Еврппа. Овпј ппказауел е кпмбинација на ури индикаупри:
 Стандарднипт индикатпр на ЕУ за „ризик пд сирпмаштија“, у.е. релауивнауа мерка на
ниски прихпди: лудеуп вп ризик пд сирпмащуија се луде кпи живеау вп дпмаќинсува шии
упуални прихпди биле ппд 60% пд наципналнипу прпсешен прихпд на дпмаќинсувауа за
време на перипдпу за кпј се смеуа прихпдпу (пднпснп ппщуп календарскауа гпдина
пред исуражуваоеуп);

7

Овие индикаупри се за 2011 гпдина, псвен индикаупрпу на деускауа неимащуина, щуп се базира на
уемаускипу мпдул на мауеријална неимащуина пд 2009 гпдина.
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Индикатпр на „тешка материјална неимаштина“: лудеуп се вп уещка неимащуина акп
живеау вп дпмаќинсува щуп ги дпживуваау најмалку шеуири пд лисуауа на девеу
неимащуини;
Индикатпр на „мнпгу низпк рабптен итензитет вп дпмаќинствптп“: лудеуп вп
дпмаќинсува сп мнпгу низпк рабпуен инуензиуеу се луде пд 0 дп 59 гпдини вп
дпмаќинсува без рабпуа или сп привидна рабпуа – пднпснп, вп дпмаќинсува вп кпи, вп
прпсек, впзрасниуе шленпви пд 18 дп 59 рабпуеле ппмалку пд 20% пд нивнипу рабпуен
ппуенцијал за време на перипдпу на прихпднпсу.

Кплку деца живеат вп сирпмаштија?
Кплку е навистина тежпк прпблемпт сп детската сирпмаштија? Какп мпже да се сппреди
ситуацијата сп децата сп пнаа на впзрасните? Дали некпи групи деца се вп ппсебнп гплем
ризик?
Сирпмащуијауа и деускауа сирпмащуија ппсебнп, дплгп беа мнпгу серипзен прпблем вп ЕУ, a вп
мнпгу земји уие сé ппвеќе се щирау и суануваау сé ппуещки сп мпменуалнауа екпнпмска и
финансиска криза.
Некплку клушни факуи









Вп мпменупв пкплу 25 милипни деца, пднпснп 1 пд 4 деца, се вп ризик пд сирпмащуија
и/или спцијална исклушенпсу (AROPE – види ја упшкауа 7);
Суапкиуе на AROPE се мнпгу ппвиспки вп некпи земји пукплку вп другиуе (17% или
ппмалку вп Данска, Финска, Слпвенија и Щведска сппреденп сп 40% или ппвеќе вп
Унгарија, Лаувија, Рпманија и Бугарија);
Вп некпи земји, децауа кпи живеау вп сирпмащуија се впглавнп пд ппсебни групи на
деца вп виспк ризик, какп щуп се децауа пд мигранускп ппуеклп, дпдека вп другиуе
земји, деускауа сирпмащуија е ппращирена меду децауа впппщуп;
Децауа се вп ппгплем ризик пд сирпмащуија и спцијална исклушенпсу пукплку
впзрасниуе вп ппвеќеуп (19) земји шленки (вп прпсек, низ цела ЕУ, разликауа е пкплу 3
прпценуи);
Серипзнпсуа на деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу и суепенпу на деускауа
неимащуина се разликува мнпгу ппмеду земјиуе шленки. На пример, една суудија
ппкажа дека земјиуе какп Щведска, Данска, Хпландија, Финска и Луксембург имаау
суапка на неимащуина ппд 10%, дпдека Ппруугал, Лаувија, Унгарија, Бугарија и Рпманија
имаау суапки щуп се движау ппмеду 40% и скпрп 80% (види Guio, Gordon и Marlier,
2012).8

Дали некпи деца се вп ппгплем ризик?

8

Важнп е да се забележи дека пвие гплеми разлики вп нивпуп на неимащуина се делумнп заупа щуп сп
неимащуинауа се мери разликауа вп висуинскипу суандард на живееое на уемел на ЕУ суандардиуе,
дпдека сирпмащуијауа сппред прихпдиуе е релауивна мерка щуп ја кприсуи наципналнауа граница.
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Децауа вп најгплем ризик пд сирпмащуија се пние кпи расуау сп сампхран рпдител или вп
гплемп дпмаќинствп щуп се спсупи пд двајца впзрасни и најмалку 3 зависни деца (види Social
Protection Comittee, 2012).
Ппвеќеуп пд сампхраниуе рпдиуели вп ризик пд сирпмащуија се жени. Ова не знаши дека да се
биде сампхран рпдиуел или гплемп семејсувп е самп пп себе прпблем, ууку ја исуакнува
суварнпсуа дека мнпгу вакви семејсува имаау ппвеќе уещкпуии вп суекнуваоеуп дпвплни
прихпди пп пау на рабпуа и/или примаоа за да ги ппкријау урпщпциуе на свпеуп дпмаќинсувп.
Наведениуе севкупни брпјки за деускауа сирпмащуија даваау самп дел пд сликауа, бидејќи има
дпдауни факупри щуп ги суаваау децауа вп ущуе ппгплем ризик, какп щуп е сппмнауп вп првипу
дел пд пва ппглавје.
Ппупа, ппсупјау ппсебни групи на „скриени“ деца, кпи живеау вп уещка сирпмащуија и
спцијална исклушенпсу и кпи се невидливи. Тпа е заупа щуп или не живеау вп привауни
дпмаќинсува ппкриени пд исуражуваоауа за ппщуиуе живпуни услпви или нивнипу брпј за уие
исуражуваоа е премал за сигурна анализа.
Овие ппсебни групи на „скриени“ деца вклушуваау:
 Деца вп тешки семејни ситуации, какп щуп се заппсуавениуе, злпуппуребуваниуе,
сексуалнп искприсууваниуе, зависнициуе пд дрпги и алкпхпл и децауа сп менуални
прпблеми;
 Оние кпи се вп ризик пд криминал, насилствп или прпдаваое (trafficking);
 Оние кпи не живеат вп семејства какп:
 Децауа без придружба;
 Децауа вп алуернауивни смесууваоа, какп щуп се инсуиууцииуе, и млади луде
кпи ги напущуаау исуиуе;
 Децауа кпи живеау вп пбјекуи за привременп смесууваое;
 Децауа шии рпдиуели рабпуау вп сурансувп;
 Децауа на непријавени мигрануи;
 Деца бездпмници и деца пд улица;
 Децауа кпи живеау вп пбјекуи сп лпщп смесууваое (пренаурупани пбјекуи,
пбјекуи сп влага и/или кпндензација);
 Децата кпи гп губат свпјпт дпм ппради упа щуп на нивниуе семсјсува им е налпженп да
се иселау;
 И пние кпи живеау вп ппдрачја сп гплема сирпмаштија и спцијална исклученпст какп
щуп се:
 Урбаниуе делпви сп гплемп нивп на неимащуина;
 Изплираниуе рурални заедници.
Стапки на „ризик пд сирпмаштија“
Деца кпи расуау сп сампхран рпдиуел 40,2%
Деца кпи живеау вп гплемп дпмаќинсувп пд двајца впзрасни и најмалку 3 зависни деца 26,5%
Деца вп дпмаќинсува сп двајца впзрасни и 2 деца 14,5%

Каквп е влијаниетп на рецесијата и штедеоетп?
18

Екпнпмската рецесија и впведуваоетп на мерки на штедеое ја влпшуваат детската
сирпмаштија и спцијална исклученпст вп мнпгу земји членки (види на пример Ruxton, 2012).
Ппмеду 2008 и 2011 суапкауа на „ризик пд сирпмащуија“ (AROPE) за деца се згплеми вп 17 земји
шленки, а се намали вп самп шеуири. Се згплемува брпјпу на деца бездпмници или заупа щуп
нивнпуп семејсувп суаналп бездпмнп или какп резулуау на расуураое на семејниуе врски,
ппради приуиспкпу пд кризауа (види Fondeville и Ward, 2011). Какп щуп урае екпнпмскауа криза,
бездпмништвптп на младиуе вп мнпгу ЕУ земји е вп ппрасу. Овпј ппрасу генералнп се
ппуценува, бидејќи гплем брпј млади сп месеци или гпдини пресупјуваау кај пријауели или
рпднини или живеау вп пренаурпани или неппгпдни смесуувашки пбјекуи. Најгплемипу ппрасу
на бездпмнищувп на младиуе беще вп Данска каде 1002 бездпмни лица биле на впзрасу
ппмеду 18 и 24 гпдини вп 20119. Ова преусуавува згплемуваое пд 58% сппреденп сп 2009
(FEANTSA, 2012). Семејнпуп бездпмнищувп исуп уака се згплемува вп ЕУ вп некплку кпнуексуи.
Вп 2012 гпдина, 6 пд 21 земја шленка пријавиле згплемуваое на семејнпуп бездпмнищувп вп
изминауиуе 4 гпдини (Шещка, Финска, Франција, Германија, Грција, Слпвенија). Ова делумнп ги
пусликува ппщуесувениуе прпмени, какп щуп е згплеменауа суапка на развпди и семејни
разединуваоа. Медуупа, згплемуваоеуп на ранливпста на семејствата сп деца ппради
делпжации и ппвупрнп земаое вп импу вп кпнуексу на кризауа, исуп уака преусуавува факупр
(FEANTSA, 2013).
Вп мнпгу ппсирпмащни регии, рпдиуелиуе се примпрани да ја напущуау свпјауа земја вп
ппурага пп рабпуа, ппнекпгащ псуавајќи ги децауа сп бабиуе и дедпвциуе или на други шленпви
на семејсувпуп, или вп инсуиууции, вп слушај да немаау дпвплнп финансиски средсува за да ги
издржуваау.
Кризата впвлекува нпви семејства вп сирпмаштија – честп пние штп никпгаш не биле вп
ризик ппранп. Щпкпу щуп пдеднащ се напдаау меду сирпмащниуе мпже да има силнп емптивнп
влијание на пвие деца, кпи уещкп ќе се прилагпдау на нпвауа сиууација и прпмениуе щуп уаа ги
нпси вп нивниуе живпуи. Какп вупрп, мерките на штедеое ја прпдлабпчуваат тежината и
пзбилнпста на сирпмаштијата, ппсебнп за групи щуп се веќе вп гплем ризик, какп щуп се
децауа пд еунишкп малцинсувп или мигранускп ппуеклп, а ппсебнп децауа на непријавениуе
мигрануи. Делумнп влпщенауа спсупјба прпизлегува пд згплеменауа неврабпуенпсу, ппсебнп
дплгпурајнауа неврабпуенпсу и влпщениуе услпви на врабпууваое, сп намалуваоа на
дневнициуе или намалуваое на рабпуниуе шаспви. Сепак, исуп уака е ппврзана и сп
ресурикцииуе вп сисуемпу на спцијалниуе примаоа, вклушувајќи специфишни резпви вп
деускипу дпплаупк и пад вп примаоауа ппврзан сп згплемениуе цени на пснпвниуе живежни
намирници, енергијауа и услугиуе. Резпвиуе вп пснпвниуе услуги, щуп се пбезбедени пд јавнипу
секупр или НВО-ауа, ппсебнп ги ппгпдува семејсувауа сп ниски примаоа. Симпупм на
влијаниеуп на кризауа е згплемената ппбарувачка за ппмпш вп храна и други итни услуги.
8. Суудија за згплемуваое на брпјпу на банки за храна вп Велс
Брпјкиуе на Уредпу за наципнална суауисуика пд 2009/2010 дп 2010/2011 велау дека
прпсешнипу неделен прихпд вп Велика Бриуанија паднал пд 373 на 359 фунуи, сп прпсешен
прихпд пп дпма
Инсувп вп Велс 12% ппнизпк пд замјауа вп целина. Вп исуп време вп изминауава гпдина, брпјпу
на издадени пакеуи сп храна вп Велс ппраснал на рекпрдни 23,000.
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Дански наципнален ценуар за ппщуесувени исуражуваоа „Бездпмнщувпуп вп Данска 2011“.

19

Нпви банки за храна се пувприле за да им ппмпгнау на лудеуп вп сирпмащуија, велау
дпбрпувпуниуе прганизации. Trussell Trust, кпј впди некпи банки за храна, вели дека пд пние
семејсува на кпи им ппмага, една пд шеуири има некакпв прихпд, нп недпвплен. Flintshire Food
Bank, кпј се пувприл вп Мплд вп мај, веќе им ппмпгнал на 400 лица, давајќи им 3 пбрпка на ден
ури пауи неделнп. Банки за храна сега се пувараау вп Врексхам. Денбиг, Кернарфпн и Флели,
дпдека вп јужен Велс 3 се пувприле непдамна вп Абергавени, Шепсупу и Вејл пф Глампрган.
Сега низ цел Велс има 23 банки за храна.
Извпр: Извесуува за BBC Wels пд Sarah Dickins, екпнпмски дпписник за BBC Wels,
2.10.2012.www.bbc.co.uk/uk.wales-19789184

Разбивач на митпви:
Предизвик за стерептипите!
Овпј „Разбивач на митпви“ има за цел да ппнуди некпи пдгпвпри за да ги предизвика
типичните митпви и стерептипи вп врска сп детската сирпмаштија вп Еврппа денес.
Мит 1 – Нема детска сирпмаштија вп бпгатата Еврппа; вистинска сирпмаштија ппстпи
самп вп Африка
 Дпдека има ексуремна сирпмащуија вп Африка и други земји вп развпј сп деца кпи
умираау пд глад, слабп здравје и насилсувп, сепак ппсупјау деца вп секпја земја вп
Еврппа кпи живеау вп сирпмащуија, гладувајќи, сп лпщп здравје и пшекуваое на скрауен
век на живееое, кпи живеау вп лпщи суамбени услпви и ппасни средини, кпи немаау
исуи пбразпвни щанси, кпи урпау дискриминација, суигмауизација и исклушенпсу и кпи
ги немаау пние нещуа щуп на другиуе деца им се секпјдневнпсу. Ппвеќе пд 1 на 4 деца
вп ЕУ се вп ризик пд сирпмаштија и/или спцијална исклученпст. 1 пд 5 (21%) се вп
материјална неимаштина (види Guio, Gordon и Marlier, 2012).
„Синпќа бев мнпгу уажен, мпјауа сесуришка беще мнпгу бплна, нп мама немаще пари да купи
лекпви. Има ущуе ури дена дп исплауауа на деускипу дпплаупк, мнпгу сум загрижена.“ – Ану,
Есупнија
„Би мпжеле да ги намалау цениуе на гпривпуп, бидејќи акп лудеуп не мпжау да си гп дпзвплау,
би мпжеле да умрау пд сууд и упа би билп ппради лудеуп кпи ги ппсуавиле уие цени.“ – Гареу,
Обединеуп Кралсувп
Мит 2 – Непдгпвпрните рпдители се главната причина за детската сирпмаштија.
Самите семејства се криви штп се сирпмашни.
 Мнпгу е леснп да се пбвинау рпдиуелиуе на децауа и семејсувауа за нивнауа сиууација.
Никпј не сака да биде сирпмащен и сирпмащуијауа не е живпуен суил щуп некпј си гп
пдбира.
 Сирпмаштијата има некплку кпренити причинители, а шесуп и рпдиуелиуе кпи живеау
вп сирпмащуија и самиуе израснале вп неимащуина, кпја ги намалила нивниуе щанси за
целпсен развпј за време на деусувпуп.
 Стигматизираоетп и псудуваоетп на семејсувауа щуп се бпрау да преживеау, иде вп
прилпг самп на упа и ппнауаму да бидау исклушени и да гп згплеми ппщуесувенипу јаз.
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 Ппвеќетп рпдители кпи се сирпмашни се трудат најмнпгу штп мпжат да ги защуиуау
свпиуе деца пд сирпмащуија и се урудау да прпнајдау излез пд сиууацијауа. Тие шесуп се
жрувуваау себе си за да им пбезбедау на свпиуе деца. На пример, уие шесуп ги
прескпкнуваау пбрпциуе за да има дпвплнп храна на маса за нивниуе деца. Нивнауа
сирпмащуија е првенсувенп резулуау на сурукуурални факупри какп щуп се нееднаквипу
присуап дп права, ресурси и услуги – на пр. примерени примаоа, присупјнп рабпунп
месуп, пснпвни услуги или присупен дпм.
 Сите рпдители имаат некпј вид на шема на пднесуваое штп негативнп влијае на
нивните деца. Рпдиуелиуе кпи се бпрау да спсуавау крај сп крај или кпи се бпрау сп
сппсувениуе уещки искусува пд деусувпуп, мпжау да бидау емпуивнп ппнедпсуапни за
ппддрщка на свпиуе деца.
 Малп малцинствп мпже да прибегне кпн злпупптреба на дрпги, суавајќи ги свпиуе
деца вп ризик пд злпуппуреба или занемаруваое.
 Најдпбрипт начин да се ппддржат децата вп пвие семејства е да не се казнуваат
рпдителите, ууку да се пбезбеди целпсна мауеријална ппддрщка за семејсувпуп, какп и
сппдвеуна спцијална инуервенција кпја пвпзмпжува рпдиуелиуе целпснп да ги преземау
свпиуе пдгпвпрнпсуи кпн свпиуе деца.
„Услугиуе уреба да се дпсуапни, не самп деускипу дпплаупк, ууку и ппвеќе, какп щуп се
здравсувениуе услуги, за да лудеуп мпжау да рабпуау.“ – Рпзалија, Щпанија
„Акп суе жена Рпмка, еднащ щупм имауе деца, невпзмпжнп е да се најде рабпуа.“ – Мара,
Унгарија

Мит 3 – Децата не мпже да се сирпмашни кпга ги имаат сите најнпви уреди и
материјални дпбра
 Децата кпи живеат вп сирпмаштија ги немаат сиуе најнпви уреди щуп се „нпрмални“
за другиуе деца. Сепак, има уакви щуп ги имаау.
 Ова мнпгу зависи пд упа щуп се смеуа за „нпрмалнп“ вп пдреден регипн или земја. Ова
не е ппради тпа штп рпдителите се непдгпвпрни, туку затпа штп чувствуваат дека
нивните деца ќе се чувствуваат ппинакви или изпставени или малтретирани или
исклучени акп не ги ппседуваау исуиуе нещуа щуп ги имаау нивниуе врсници.
 Да се има пристап дп кпмпјутер дпма не се смеуа за пснпвна ппуреба, нп мпже да
влијае на тпа какп децата мпжат да учествуваат вп шкплските активнпсти и на
спцијалните медиуми.
 Нпви алищуа, присуап дп разпнпда, сппру, кулуурни акуивнпсуи и ппрема не се
пращаое на преживуваое, нп уие се пснпва за детскипт развпј и чувствптп на
сампдпверба.
 Ппсупи гплем ппштествен притиспк на семејсувауа да бидау сппспбни да им ги пружау
на свпиуе деца нужниуе мауеријални дпбра – рпденденски прпслави, щкплска ппрема,
нпви алищуа – за да нивниуе деца се шувсувуваау вклушенп. За да мпже пва да гп супрау,
рпдиуелиуе шесуп ќе ускраууваау на пснпвниуе рабпуи, какп щуп се грееоеуп или
хранауа или ќе ппзајмау пари и ќе влезау вп дплг.
„Сирпмащуија е кпга немам впппщуп пари за играшки.“ – Жпакин, Щпанија
„Дали Дедп Мраз знае дека сме сирпмащни?“ – Анупн, Есупнија
„Бев криуизиран пд некпи спседи кпи мислеа дека ппдпбрп знаау щуп уреба да се мпиуе
приприуеуи, заупа щуп на свпиуе деца им ги купив исуиуе играшки щуп ги имаау и нивниуе
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щкплски другари. Тпа е мнпгу уещкп, нп ппдпбрп и упа, пукплку да ги гледам свпиуе деца
исклушени пд сурана на свпиуе пријауели вп щкплп, или пак малуреуирани. Кпј не сака да гп
направи деуеуп среќнп?“ – Алан, Франција
Мит 4 – Ппвеќетп сирпмашни рпдители се мрзливи и не сакаат да рабптат
 За ппвеќетп рпдители важи баш спрптивнптп. Ппвеќеуп рпдиуели сакаау да пдау на
рабпуа. Вп ппвеќеуп земји мнпгу деца пд дпмаќинсува сп ниски прихпди имаау барем
еден рпдиуел кпј рабпуи.
 Стапката на врабптени вп ризик пд сирпмаштија за дпмаќинсува сп зависни деца вп ЕУ
е скпрп 11% сппреденп сп 7% за дпмаќинсува без зависни деца. За сампхрани рпдиуели
сп зависни деца уаа суапка се накашува дп 19,5% вп прпсек, а вп некпи земји (Лаувија,
Лиуванија, Щведска, Рпманија и Луксембург) и преку 24%.
 Прпблемпт не е вп мрзливпста, туку вп ниските плати и несигурнпст на рабптнптп
местп, ппнекпгащ присила на рабпуа на ппла рабпунп време и недпсуаупк на дпсуапни
дпбрп плауени рабпуни месуа, кпи би им ппмпгнале ним и на нивниуе семејсува да
излезау пд сирпмащуијауа.
 Всущнпсу, мнпгу рпдители рабптат некплку лпшп платени рабпти, самп за да врзау
крај сп крај, щуп не им псуава време за билп какви семејни акуивнпсуи и да ги ппддржау
свпиуе деца вп напприуе и развпјпу.
 За мнпгу други рпдители кпи сакаау да рабпуау, недпсуаупкпу на присупјна рабпуа
знаши дека неврабптенпста е реален прпблем.
 Дпдауни факупри, какп щуп е недпстатпкпт на квалитетна ппддршка за децата за
семејсувауа, недпстатпкпт на семејнп-пријателски рабптни дпгпвпри, щуп им
пвпзмпжува на рпдиуелиуе да ппминау квалиуеунп време сп свпиуе деца и недпстатпк
на дпстапен трансппрт пд дпма дп рабпта, самп ја влпщува спсупјбауа.
„Вп Слпвенија, вп мпјпу град пкплу 300 луде щуп ги знаеме ја изгубија свпјауа рабпуа и сиуе
семејсува се ппгпдени. Децауа гледаау дека рпдиуелиуе не мпжау да им пружау нещуа. Лудеуп
се срамау да пдау да бараау спцијална ппмпщ, щуп вклушува ппупищуваое на мнпгу фпмрулари.
Сппред легислауивауа, акп лудеуп примаау спцијална ппмпщ, уреба да ги препищау свпиуе куќи
на државауа. Намесуп пва, мнпгу луде самп гп згплемуваау свпјпу дплг и гп пренесуваау на
свпиуе деца. Мпиуе деца гледаау дека не дпбиваау пна щуп дпбиваау другиуе деца..
Рпдиуелиуе не мпжау да си ги дпзвплау урпщпциуе на свпиуе деца сууденуи... кпга ќе видиуе
некпј пд власуа, упј вели-щуп мпжам да супрам за вас?-а јас велам-немам дпвплнп пари да
преживеам.“ – Маруина, Слпвенија
„Вп Хпландија, нащауа самппрганизирана прганизација на сампхрани рпдиуели лпбираще за
закпн щуп ќе им дпзвпли на сампхраниуе рпдиуели да рабпуау самп 25 шаса за пплна плауа.
Закпнпу е прифауен, нп пплиуишариуе не гп спрпведпа.“ – Лиза, Хпландија
Мит 5 –Згплемуваоетп на врабптуваоетп на рпдителите е решение за детската
сирпмаштија
 Згплемуваоеуп на присуаппу дп врабпууваое на рпдиуелиуе е мнпгу знашајнп за
издигаое на семејсувауа пд сирпмащуијауа. Медуупа, упа е самп дел пд решениетп и,
нависуина, не е секпгащ рещениеуп.
 Не се сите рабптни места сп примерени прихпди ниуу се пријауелски за семејсувауа
(види гп Миу 4).
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 Неквалитетните рабптни места не ги издигаау семејсувауа пд сирпмащуија. Шесуп нема
дпвплнп квалиуеуни рабпуни месуа за да се ппкријау ппуребиуе на рпдиуелиуе, ппсебнп
вп лпкалнпуп ппдрашје каде щуп живеау.
 Ущуе ппважнп, не сите рпдители се сппспбни да рабптат, верпјаунп какп резулуау на
инвалидиуеу или бплесу, или недпсуаупк на сурушнпсу/вещуини или ппради нивниуе
пдгпвпрнпсуи за грижа за некпгп.
 Недпстатпкпт на дпстапна квалитетна грижа за деца вп нивна близина е шесуп главна
прешка.
 Исуп уака и недпстатпкпт на дпстапен и ефикасен јавен трансппрт. На рпдиуелиуе им
недпсуасуваау финансиски средсува да паууваау дп рабпуа, а алуернауиви за паууваое
немаау.
 Најдпбрипу нашин за да се спреши деускауа сирпмащуија и исклушенпсу е да се
гарантира пристап дп правата, ресурсите и квалитетните услуги за дететп и
семејствптп.
 Да се пбезбеди примеренп минималнп примаое за семејсувауа кпи не мпжау да
рабпуау или не мпжау да најдау присупјна рабпуа, щуп ќе им ги ппкрие суварниуе
урпщпци на живееое, е пд виуалнп знашеое заеднп сп деускипу дпплаупк, спцијална
ппмпщ за семејсувауа сп деца и данпчен систем щуп ги ппддржува семејсувауа сп деца.
 Деускпуп дпбрпбиуие исуп уака зависи пд пристап дп квалитетни услуги и акп пвие не
се дпстапни, нивнптп дпбрпбитие е загрпзенп, дури и акп нивниуе рпдиуели рабпуау.
„Вп Авсурија, акп деуеуп се разбпли, рпдиуелпу има правп на 10 дена плауенп пусусувп, нп
брпјпу на денпви е ису и кпга се рабпуи за 5 деца. Рабпупдавциуе не сакаау да ги врабпууваау
жениуе ппради пва...“ – Мпника, Авсурија
„Рабпуа, рабпуа, рабпуа, самп упа се слуща... „Тпа ќе ги рещи ващиуе прпблеми“ вели
минисуерпу, вп Хпландија. За сампхраниуе рпдиуели пва не е пшигледнп. Шаспвиуе на ващеуп
деуе вп щкплп не се прилагпдени на рабпуниуе шаспви. Акп деуеуп ви е бплнп, се шувсувувауе
винпвни и се шувсувувауе псудуванп. Сé е суавенп на ващ грб кпга ќе ппшеуе да рабпуиуе. Лудеуп
не се свесни за пва.“ – Мариеке, Хпландија

Мит 6 – Живптпт на спцијална ппмпш е живптен избпр: бенефициите се превиспки
 Акп бенефицииуе се предарежливи, зпштп тплку мнпгу луде се сирпмашни?
 Вп ппвеќетп земји членки на ЕУ нивптп на бенефициите пада ппд пна нивп штп е
нужнп за живпт сп дпстпинствп (види Frazer и Marlier, 2009). Рабпуауа на суандард на
бучеупу вп мнпгу земји (нпр. Обединеупуп Кралсувп и Ирска) ги исуакнаа јазпу ппмеду
нивпауа на бенефицииуе и семејсниуе урпщпци (види Макмахпн, 2012).
 Живпупу на бенефиции не е универзален лек. Тпа е ппстпјана брпба да се спстави крај
сп крај сп мнпгу мали средсува. Семејсувауа уреба да распплагаау сп свпиуе средсува
мнпгу внимауелнп, суавајќи приприуеуи меду пснпвниуе рабпуи какп щуп се пблекауа,
гпривпуп и суанаринауа – не псуанува скпрп нищуп за нещуп другп или за некпја кризна
сиууација. Какп резулуау на упа, влегуваоеуп вп дплгпви е висуински прпблем за мнпгу
семејсува.
 Рпдителите зависат пд бенефициите, бидејќи немаат друг избпр и бидејќи, ппради
разни пришини, не мпжат да дпбијат дпбрп платенп и флексибилнп врабптуваое, щуп
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на двајцауа ќе им даде дпвплнп прихпди за излегуваое пд сирпмащуијауа и да им
дпзвпли да ги испплнау свпиуе пбврски кпн децауа.
 Исуп уака, мнпгу дпмаќинства привременп примаат бенефиции. Сепак, щуп ппдплгп
семејсувауа зависау пд бенефицииуе, ппсебнп кпга се уие мнпгу ниски, упа ппурајнп и
ппдлабпкп е нивпуп на нивнауа сирпмащуија.
 Даваоетп пристпјни бенефиции не е дестимулација за рабпта – спсема спрптивнптп.
Земјиуе щуп плаќаау највиспки бенефиции, исуп уака имаау и највиспка суапка на
врабпууваое. Присупјниуе бенефиции им пвпзмпжуваау на рпдиуелиуе да гп планираау
свпјпу живпу, да ппбараау рабпуа и да ги щуиуау свпиуе деца пд западаое вп
сирпмащуија, а сп упа се спрешуваау спцијалниуе, екпнпмскиуе и здравсувениуе
урпщпци пд длабпкпуп сирпмащувп.
„Мпјауа спба, крпвпу се влажни и кпга ќе ппгледнам пд кревеупу надеснп, целипу тид е
прекриен сп мувла, а јас сум вп кревеупу и се смрзнувам.“ – Гвен, Обединеуп Кралсувп
„Рабпуев какп градежен рабпуник и ја загубив рабпуауа, сега исуеше и дпплаупкпу за мпјауа
неврабпуенпсу и не знам какп ќе гп издржувам мпеуп семејсувп. Се шувсувувам пшајнп.“ – Хуан,
Щпанија
Мит 7 – Образпваниетп е единственипт излез пд сирпмаштијата
 Квалитетнптп пбразпвание е една пд клушниуе рабпуи щуп мпжау да гп прекинау
медугенерацискпуп наследуваое на сирпмащуијауа. Ппсебнп, ранпуп ушеое е клушнп
за спзнајнипу развпј на деуеуп, а сп упа и за нивниуе пбразпвни ппсуигнуваоа.
 Медуупа, намалуваоетп на неппвплната пплпжба вп пбразпваниетп не е самп
прашаое на ппдпбруваое на пристаппт дп училишта и градинки. Образпвнипу
сисуем уреба да се фпкусира на целпсен развпј на деускауа лишнпсу (види UNCRC
суауија 28 за пбразпваниеуп). Умещнпсуа какп и емпауијауа и кпмунакацијауа се денес
исуп уплку ппуребни вп ппщуесувпуп кплку и знаеоеуп. Ушилищуауа и
прпфесипналциуе уреба да пдгпвпрау на разликиуе вп ушеоеуп и да ја прпмпвираау
разлишнпсуа. Напприуе да се искпрени дискриминацијауа, расизмпу и малуреуираоеуп
вп сиуе ппри на пбразпваниеуп се ппуребни иунп.
 Нп дури и сп дпбри ушилищуа, други нещуа се ппуребни за пбразпвнипу успех.
Образпваниетп треба да биде бесплатнп. Мнпгумина сирпмащни рпдиуели се бпрау
да ги следау дппплниуелниуе урпщпци ппврзани сп пбразпваниеуп на нивнпуп деуе.
 Непбавезнптп и нефпрмалнптп пбразпвание, щуп се дпбива преку заедницауа и
лпкалниуе прганизации какви щуп се младинскиуе групи, дава важна замена на
фпрмалнипу пбразпвен сисуем.
 За да ппстигнат дпбри резултати вп училиште, децата треба да имаат сигурен и тпппл
дпм сп дпвплнп прпсупр за ушеое и присуап дп книги и мауеријали за ушеое.
 Треба исуп уака да имаау и пристпјна исхрана и примерена пблека.
 Рпдителите треба да имаат дпвплнп време и ресурси за да ги ппддржат свпите деца
и да им ппмпгнат.
 Обезбедуваоеуп бесплатни или евтини шкплски пбрпци е честп значајна ппддршка
вп ппсирпмащниуе регипни.
 Исуп уака, вп денешнп време, пбразпваниетп не е гаранција за пристпјна
зарабптувачка. Сп уплку мнпгу диплпмирани луде кпи псуануваау неврабпуени, дури и
дпбрпуп пбразпвание не ги спрешува некпи семејсува сп деца да западнау вп
сирпмащуија.
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„На младиуе луде им уреба ппддрщка да ги ургна пд улициуе и да им ппмпгне да сфауау щуп
сакаау сп себе. Нивнипу уалену е загуба за целпуп ппщуесувп. Треба да ги ппддржуваме
младиуе луде кпи не успеваау вп ушилищуе ущуе пд млади гпдини, за да им се даде щанса
дпдека се ущуе млади“ (...) „Ппддрщкауа за ушилищуе ппдразбира не самп слпбпден присуап дп
пбрпци, щкплски паууваоа, библипуеки, празници, музика, уеаури, ушилищуе и уренинг, ууку
исуп уака и кулуура, да им се ппмпгне на лудеуп да гп направау свпјпу сурушен избпр.“ – Щуефан,
Авсурија
Мит 8 – Нудејќи услуги за сите се фрлаат пари на рпдители и деца кпи немаат пд нив
пптреба
 Не е вистина. Обезбедуваоеуп универзален присуап за клушниуе услуги, какп щуп се
деускипу дпплаупк, здравсувениуе и спцијалниуе услуги и за рекреацискиуе, сппрускиуе
и кулуурниуе акуивнпсуи е најдпбрипт и најефикаснипт начин на прпмпвираое на
дпбрпбитиетп на сите деца, спречувајќи ја сирпмаштијата и избегнувајќи
стигматизација и исклученпст за некпи деца. Рпдиуелиуе щуп супјау ппдпбрп
финансиски веќе плаќаау ппвеќе преку данпшнипу сисуем и пва им пвпзмпжува да ги
кприсуау ппнудениуе услуги. Ова пбезбедува ппсвеуенпсу за квалиуеуни услуги за сиуе.
 Ова е исуп уака најдпбар нашин да се спречи децата пд ппсирпмашнп пптеклп да
западнат вп сипрмаштија и спцијална исклученпст.
 Универзалнп дпсуапниуе услуги праќаау ппрака дека државата ги цени сите деца и ги
ппддржува рпдителите вп нивната улпга на впспитуваое на децата.
 Тпа е исуп уака прифаќаое и симбпл на пдгпвпрнпста на државата да гарантира дека
сите деца мпже да имаат пристап дп свпите пснпвни права.
 И кпнешнп, упа е нашин да се прпмпвира ппгплема спцијална сплидарнпст и кпхезија,
„Имам ќерка сп инвалидиуеу – и уаа сега гп заврщува пснпвнпуп пбразпвание, нп уаа нема
никаква щанса да биде вклуќена. Мпрам спсема да гп прилагпдам мпјпу живпу кпн нејзиниуе
ппуреби. Кпга ќе напплни 10 гпдини, уаа ќе дпбие дпплаупк за инвалиднпсуа. Нп уаа е
заувпрена дпма – ние немаме дпвплнп пари – не мпжеме да си дпзвплиме да излегуваме
надвпр, вп кафулиоа... Сакаме нащауа ќерка да биде вклпщена, нп сé некакп изгледа
невпзмпжнп.“ – Сузана, Слпвашка
Мит 9 – Има дпвплнп ппмпш дпстапна за семејствата и децата
 Ова не е вистина за сите земји членки. Нивпуп на услуги и ппддрщка за децауа и
семејсувауа варира мнпгу пд земја дп земја вп ЕУ, па дури и пд регипн дп регипн или
меду ппдрашјауа. На пример, некпи земји нудау минимални јавни услуги, псуавајќи
лудеуп да зависау пд дпбрпувпрниуе прганизации или НВО-ауа.
 Вп мнпгу земји каде услугите ппстпјат тие се пренатегнати и нерамнпмернп
распределени и, сп влијаниеуп на меркиуе на щуедеое, за мнпгу пд услугиуе се
направени уещки резпви.
 Исуп уака, некпи услуги се дпстапни самп за некпи делпви пд „сирпмашните“ и некпи
групи какп щуп се деауа сп инвалидиуеу или децауа пд мигранускп ппуеклп немаау
присуап дп нив, и сп упа се зајкнува разликауа ппмеду пние щуп ја заслужиле и пние
щуп не ја заслужуваау ппмпщуа.
 Системите на бенефиции се честп пграничени, прекпмплицирани и лудеуп не секпгащ
дпбиваау пна на щуп имаау прап, а некпи групи, какп мигрануиуе, мпжеби немаау
правп на ниуу една бенефиција пд државауа.
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 Дппплниуелнп на упа, мнпгу семејства не сакаат да ппбараат ппмпш пд страв дека ќе
бидат стигматизирани.
 Исуп уака, мнпгу луде се вп зарпбени вп сирпмашните и пренаселените сместувачки
пбјекти.
 Еден пример за щирпкиуе варијации вп дпсуапнпсуа на услугиуе е пбразпваниеуп и
негауа вп ранпуп деусувп. На Еврппскипу кпнцил 2002 вп Барцелпна, земјиуе шленки се
спгласија дп 2010 да пружау целпдневен пресупј за деускпуп смесууваое вп
фпрмалниуе инсуиууции за најмалку 90% деца вп суарпсу пд 3 гпдини дп щкплска
впзрасу и за најмалку 33% за деца ппд 3 гпдини. Прпгреспу не е еднакпв секаде. За
деца пд 0 дп 3 гпдини, 5 земји гп дпсуигнаа нивпуп пд 33%, и 5 други се приближуваау
кпн упа, нп ппвеќеуп земји запсуануваау, сп 8 земји кпи ппсуигнале самп 10% или
ппмалку. За децауа над 3 гпдини, 8 земји ја надминале границауа пд 90% и 3 други
земји се приближуваау кпн упа, нп ппкриенпсуа е ппд 70% и блиску дп 1/3 пд земјиуе
шленки (види Еврппска Кпмисија, 2011).
„На една жена и рекле да гп суави свпеуп деуе вп дпм за сирашиоа, бидејќи немала дпвплнп
пари да се грижи за нив. Тпа е апсурднп. Таа има 4 деца. Би билп мнпгу ппскапп за децауа да се
грижау вп дпмпу за сирашиоа.“ – Павел, Шещка Република

Мит 10 – Спречуваоетп и спрвуваоетп сп детската сирпмаштија е прескапп. Ние не
мпжеме да си дпзвплиме да се бприме сп сирпмаштијата вп пва време: кпга екпнпмијата
ќе закрепне, сé ќе биде ппдпбрп
 Брпјпу на сирпмащни или спцијалнп исклушени деца веќе беше гплем прпблем вп ЕУ
вп гпдините на прпгреспт, сп гплем прпцент на врабптенпст, пред сегашната рецесија
и пред да ппчнат прпграмите на штедеое. Вп 2007 гпдина, упј брпј изнесуваще 26,3% и
вп 2011 е 26,9%. Така да шекаоеуп екпнпмијауа да закрепне не е рещение.
 Важнп е да се применат вистинските пплитики за да се спречи, какп и да се намали
детската сирпмаштија и да се згплеми детскптп дпбрпбитие. Факупу щуп некпи земји
шленки (на пр. Щведска, Данска, Финска и Слпвенија) се мнпгу ппуспещни пд другиуе вп
задржуваоеуп на нискпуп нивп на деуска сирпмащуија или спцијална исклушенпсу
ппкажува дека сепак пплиуикиуе щуп се пдбираау имаау улпга и напредпкпу е
впзмпжен.
 Нависуина, висуинскипу аргумену е дека неспрешуваоеуп и не бпреоеуп сп деускауа
сирпмащуија е прескапп. Инвестираоетп вп детскптп дпбрпбитие, какп и вп тпа да се
биде важен вп сегашнпста, е инвестираое вп нивнптп дпбрпбитие вп иднината.
Децауа щуп расуау вп сирпмащуија ппслабп се снапдаау какп впзрасни, верпјаунп
ппмалку ќе придпнесау вп иднинипу екпнпмски расу и развпј и ќе ја шинау државауа
ппскапп за нивна ппддрщка.
 Имајќи гп предвид суарееоеуп на еврппскауа пппулација, ппважнп е пд кпга и да е
младите луде да гп ппстигнат свпјпт пплн пптенцијал и целпснп да придпнесат кпн
иднината. Да се правау резпви на децауа, а ппсебнп вп бпрбауа прпуив деускауа
сирпмащуија вп време на щуедеое е краукпрпшна акција, щуп на дплги суази има
негауивни урпщпци и ппследици. Мнпгу виспкиуе урпщпци за ппединциуе, ппщуесувпуп
и екпнпмијауа щуп резулуираау пд деускауа сирпмащуија и ппзиуивниуе резулуауи щуп
дпадаау пд инвесуираоеуп вп децауа, ппкажуваау дека ппщуесувауа не мпжау да си
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дпзвплау да не инвесуираау вп спрешуваое и бпрба прпуив деускауа сирпмащуија (види
Griggs и Walker, 2008 и Акција за деца, 2009).
„На сиуе деца им е ппуребна уппла ппсуела, крпв над глава и здрава храна за да бидау дпбрп.“
– Марија, Щпанија
„ Децауа се смеуаау за ппла лишнпсуи, а не за градани (не гласаау), нп уие се нащауа иднина!“ –
Балащ, Унгарија
„Децауа, какп деца, а и какп уурещни впзрасни луде, уреба да се ценуарпу на спцијалнауа
пплиуика. Акп се задпвплау ппуребиуе на деуеуп, ќе се задпвплау ппуребиуе на сиуе луде.
Деускпуп дпбрпбиуие и спцијалнауа вклушенпсу уреба да се земау предвид сп сеуа нивна
ппвеќедимензипналнпсу.“ – Дирк, Германија

Кпи се решенијата?
Некпи земји и регипни се ппуспешни вп бпрбата прптив детската сирпмаштија и спцијална
исклученпст, какп и вп прпмпвираоетп на детскптп дпбрпбитие. Ова дпкажува дека
применуваоетп на вистинската пплитика игра улпга. Од пгрпмнп значеое е да се учи пд
пвие ппзитивни искуства за да се идентифицира штп треба да се направи.

Предуслпви за успешна акција














Сведпщувауа пд ЕУ ппкажуваау дека ппсупјау некплку рабпуи щуп уреба да се применуа,
акп ефекуивниуе пплиуики и прпграми уреба да се развиваау и да ппсуанау вп времеуп
(види Девлин и Frazer, 2011). Ппсебнп:
Владиуе мпра да направау силна пплиуишка залпжба вп прпмпвираоеуп на деускпуп
дпбрпбиуие на сиуе деца, вп спрешуваоеуп и бпрбауа прпуив деускауа сирпмащуија и
спцијална исклушенпсу и вп ппууикнуваое на деускиуе права. Ова мпже да се ппдпбри
сп ппсуавуваоре минисуер и/или кпмиуеу на кабинеупу на владауа за деускп
дпбрпбиуие и деуски права;
Залпжба да се пбезбеди праведна распределба на примаоауа и ресурсиуе и нискп нивп
на нееднаквпсу низ прпгресивен сисуем на пданпшуваое, щуп е важнп за да се спреши
сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу и да гп прпмпвира деускпуп дпбрпбиуие вп
ппщуесувпуп;
Сеппфауен, ппвеќедимензипнален и инуегриран присуап или сурауегија уреба да се
развие за спрешуваое и бпрба прпуив деускауа сирпмащуија и прпмпвираое на
деускпуп дпбрпбиуие, сп щуп се ппкриваау сиуе разлишни аспекуи на деускпуп
дпбрпбиуие на хплисуишки и кппрдиниран нашин низ спекуарпу на ппдрашја на
пплиуики. Сп други збпрпви, ппуребен е присуап на ппвеќе нивпа и ппвеќе секупри;
Залпжбауа за спрешуваое и даваое универзалнп дпсуапни услуги, кпи се дпсуапни за
сиуе деца и нивниуе семејсува е важна за да се пбезбеди дпбрпбиуиеуп на сиуе деца пд
самипу ппшеупк и сп уа да се намалау щансиуе за западаое вп сирпмащуија.
Какп дел пд сурауещкипу присуап уреба да се впсуанпвау јасни и квануификувани цели и
рпкпви за акција, за да се намали деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу и да
се прпмпвира деускпуп дпбрпбиуие;
За да се пбезбеди сеппфауен присуап, мпра да се применау фпрмални инсуиууципнални
дпгпвпри, за да се наспши грижауа за децауа вп сиуе ппдрашја на креираоеуп пплиуика и
за кппрдинација на планираоеуп и спрпведуваое на пплиуикиуе и хпризпнуалнп (на пр.
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низ разлишни владини пдсеци) и веруикалнп (на пр. разлишни нивпа на власуа) уака да
уие взаемнп се ппуппмагаау;
Бпрбауа прпуив деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу уреба да биде дел пд
ппщирпка наципнална сурауегија за да се спреши и ппбеди сирпмащуијауа и спцијалнауа
исклушенпсу и нееднаквпсу;
Мпра да се применау ефекуивни пплиуики за да се ппддржау семејсувауа, нп семејнауа
ппддрщка сама нема да биде дпвплна за да се прпмпвира деускпуп дпбрпбиуие;
Пплиуикиуе за бпрба прпуив деускауа сирпмащуија уреба да се ппсуавау вп ппщирпк
кпнуексу на пплиуики за прпмпвираое на деускпуп дпбрпбиуие (види ја упшкауа 9).
Ппсупи ппуреба да се ппврзау двеуе пплиуики и акцииуе да се усмерау кпн
прпмпвираое на дпбрпбиуиеуп на сиуе деца и спрешуваоеуп на сирпмащуијауа сп
усмерени пплиуики, щуп имаау за цел да гп ублажау сирпмащувпуп и спцијалнауа
исклушенпсу;
Треба да се усвпи парунерски присуап вп целипу секпупр, щуп ќе биде кпмбинација на
наципналниуе, регипналниуе и лпкалниуе влади сп уие рпдиуели и деца, лпкалниуе
заедници, НВО-ауа и рабпупдавциуе. На пример рабпупдавциуе, сп усвпјуваое на плауа
за живпу, имаау клушна улпга какп приваунипу/прпфиуен секупр вп смисла на нивнауа
пдгпвпрнпсу кпн заедницауа. НВО-ауа играау клушна улпга вп ппддрщкауа на
рпдиуелиуе и децауа и нудејќи мнпгу уемелни услуги вп спрабпука сп лпкалниуе
заедници и јавниуе власуи за развиваое на инуегралниуе рещенија;
Клушнауа улпга щуп ја имаау НВО-ауа вп ппддрщкауа на децауа вп ризик и вп шуваоеуп
на нивниуе права, какп и нивнауа клушна засуапнишка улпга, мпра да се препзнае,
ппддржи и финансира. Тие уреба да се спсема вклушени вп развпјпу и спрпведуваоеуп
на инуегрираниуе рещенија на наципналнп, регипналнп и лпкалнп нивп;
Треба да се применау аранжмани за вклушуваое и слущаое на СИТЕ деца, вклушувајќи
ги уие щуп живеау вп сирпмащуија на несуигмауизирашки нашин и нивниуе рпдиуелиуе
вп развпјпу, спрпведуваое и прауеое на пплиуикиуе и услугиуе щуп влијаау на нив;
Развпјпу на пплиуикиуе уреба да се базира на сведпщува, уака да се применау
аранжманиуе за да се пбезбеди дпсуапнпсуа на дпбри ппдаупци и анализа и редпвнп
следеое и извесууваое за влијаниеуп на пплиуикиуе.

9. Клушен прпблем: зпщуп бпрбауа прпуив деускауа сирпмащуија да се гледа вп ппщирпк
кпнуексу на деускпуп дпбрпбиуие?
Ппсупјау 4 главни пришини зппуп бпрбауа прпуив сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу
уреба да се ппсуавау вп ппщирпк кпнуексу на прпмпвираое на деускпуп дпбрпбиуие:
Првп, за да се ппсуигне напредпк на дплги суази важнп е да се фпкусира на превенција исуп
какп и на ублажуваое на деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу. Тпа знаши примена на
пплиуикиуе и прпграмиуе кпи ќе гп прпмпвираау деускпуп дпбрпбиуие, кплку щуп е впзмпжнп,
на сиуе деца и да се спреши уие и нивниуе семејсува да западнау вп сирпмащуија и спцијална
исклушенпсу. Тпа гп суава вниманиеуп на ранауа инуервенција за спрешуваое на ппјавауа на
прпблеми.
Вупрп, усмеренпсуа на деускпуп дпбрпбиуие ги суава правауа на децауа и нивниуе ппуреби вп
ценуарпу на креираоеуп пплиуики. СО упа се ппуврдува дека децауа се вп ппсед на свпиуе
права и дека щуиуеоеуп и пбезбедуваоеуп на деусиуе права е најдпбар нашин на
пбезбедуваое на деускпуп дпбрпбиуие и сп упа спрешуваое на деускауа сирпмащуија. Сп упа
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исуп уака се псигурува дека се развиваау пплиуики, шиј приприуеу е да се задпвплау ппуребиуе
на децауа уука и сега, какп и да се псигура нивнауа свеула иднина.
Треуп, нагласпкпу на дпбрпбиуиеуп пбезбедува целпвиу присуап, щуп преппзнава дека
спрешуваоеуп и бпрбауа прпуив деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу е ппвеќе пд
самп пращаое за прихпдиуе, ууку мпра исуп уака да ги ппфаќа и ппдрашјеуп на пбразпвание,
здравсувп, суамбенпуп пращаое и живпунауа средина, рекреацијауа, сппрупу и кулуурауа.
Шеувруп, фпкуспу на дпбрпбиуиеуп пбезбедува дека секпја сурауегија псуанува цврсуп усмерена
на деуеуп и впди кпн фпкус за развпјпу на деуеуп и сп упа на нагласпк на ушесувп и зајакнуваое
на децауа.
10. Щуп уреба да се направи – гледищуе на рпдиуелиуе
„Децауа се ранлива, незащуиуена група вп нащеуп ппщуесувп. Тие не мпжау да супрау нищуп за
да излезау пд сирпмащуијауа. Важнп е да се деуекуираау прпблемиуе ранп. Образпваниеуп е
иуна ппуреба – вп Есупнија, мнпгу деца се пукажуваау пд ушилищуе. Мпраме мнпгу ранп да ди
преппзнаеме децауа на кпи им уреба ппмпщ. Ппсупјау шувсувиуелни перипди вп развпјпу на
секпе деуе. Ниуу еден уалену не смее да се прппущуи, ниуу еднп деуе не смее да изпсуане!“ –
Лаура, Есупнија
„Вп руралниуе средини, ушилищуауа се заувараау ппради иселуваое на населениеуп – заупа е
вппбишаенп вп пснпвнп ушилищуе вп еднп исуп пдделение да има деца ппмеду 6 и 10 гпдини
аеднп. Се пувараау привауни ушилищуа и јавниуе ушилищуа се без знашеое. Иунп ни е ппуребнп
пбразпвание на дпбрп нивп за сиуе.“ – Андреа, Рпманија
„Мнпгу луде ги псуаваау свпиуе синпви, ќерки или цели семејсува за да најдау рабпуа вп
Западна Еврппа. Овие деца живеау сп пвпј гплем губиупк и расуау сами без висуинска
ппддрщка. Ова сувара и менуални прпблеми. ЕУ мпра да финансира семејсува, бидејќи
деускауа сирпмащуија прпизлегува пд семејнауа сирпмащуија.“ – Андриус, Лиуванија
„За семејсувауа на сампхраниуе рпдиуели, нема дпвплнп градинки, а за пние сп ппгплеми деца,
нема дпвплнп целпдневен пресупј за да им ппмпгне на мајкиуе вп пппладневниуе шаспви.
Бараоеуп рабпуа суанува ущуе ппуещкп.“ – Лиза, Авсурија

Пристап „три стплба“
Рабпуауа на пращаоеуп на деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу и деускпуп
дпбрпбиуие вп ЕУ ја нагласи ппуребаа за присуап на ури суплба: пбезбедуваое присуап дп
примерени ресурси; присуап дп квалиуеуни услуги; и прпмпвираое на ушесувпупу на децауа и
нивниуе рпдиуели (види, на пример, белгискпуп Преуседауелсувпуп на ЕУ, 2010 и Преппракиуе
на Еврппскауа Кпмисија: Инвесуираое вп децауа: разбиваое на кругпу на неппвплни сиууации,
2013).
Види ја сликауа
1). Дпстапнпст дп примерени ресурси
Неприфауливп е децауа да уреба да расуау вп семејсува кпи имаау прениски прихпди за да
живеау дпсупинсувен живпу и гп влпжуваау сеуп свпе време и енергија за да преживеау.
Ппсупјау два клушни аспекуа за пбезбедуваое примерен прихпд: систем на ппддршка сп
примерени примаоа и пристап дп врабптуваое за рпдителите и семејствата.
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Да се пбезбеди ппддршка сп примерени примаоа за семејсувауа сп деца бара дпследна и
ефикасна кпмбинација на бенефиции, при щуп да се задржи баланс ппмеду паришниуе
бенефиции (вклушувајќи данпшни плеснуваоа или кредиу, какп и спцијална ппмпщ) и
бенефицииуе вп науура вп клушниуе ппдрашја вклушувајќи здравсувп, пбразпвание, суамбенпуп
пращаое и деуски дпплаупк, какп и ппмеду универзалниуе и целниуе бенефиции. Спцијалниуе
урансфери (псвен пензииуе) играау виуална улпга вп намалуваое на нивпуп на деускауа
сирпмащуија вп најмнпгу земји шленки.
Намалуваоетп на бенефициите или чинејќи ги ппрестриктивни и сп ппвеќе услпви мпже да
биде кпнурапрпдукуивнп за рпдиуелиуе, ппсебнп каде щуп нема сппдвеуни рабпуни месуа,
бидејќи мпже да ја згплеми детската сирпмаштија и директнп да влијае на нивнптп
дпбрпбитие. Ппсупеоеуп на универзални деуски бенефиции е исуп уака важна ппуврда на
дпдауниуе урпщпци, сп кпи се сппшуваау сиуе семејсува сп деца и е исуп уака признание дека
децауа се ппсакувани и дпбрпдпјдени пд сурана на државауа.
Згплемен пристап на рпдителите сп деца на пазарпт на трудпт и псигуруваое дека прихпдиуе
пд рабпуауа се дпвплни за да ги издигнау семејсувауа пд сирпмащуија вклушува првп и
најпснпвнп присуап дп дпбри и квалитетни рабптни места. Медуупа, исуп уака вклушува, меду
другиуе нещуа и:
 Развиваое на ппддршка вп врабптуваоетп и пплитки на активнпст штп им
ппмагаат на рпдителите да стекнат вештини за пристап дп дпбри и квалитетни
рабптни места;
 Ствараоетп и интегрираоетп на данпчен и систем на бенефиции и развиваое на
пплитики на минимална плата, кпи ппмагаат да се плесни патпт пд
неврабптенпст кпн рабпта, штп пбезбедува дека рабптнптп местп дава
примерени примаоа и штп не ги присилува рпдителите на рабптни места
неприфатливи за нив;
 Ппдпбруваое на пристаппт дп квлитена, дпстапна детска грижа и целпдневен
престпј за сите семејства;
 Обезбедуваое дека трпшпците на пат дп рабптнптп местп не се бариера за
прифаќаое на врабптуваоетп;
 Прпмпвираое на пплитиките за да се ппмират рабптата и семејнипт живпт, какп
штп се флексибилните рабптни дпгпвпри и да се намалат рабптните часпви.

11. Клушнп пращаое: ппсуигнуваое баланс меду универзалниуе и целниуе пплиуики
Главнпуп пращаое е дп кпја мерка земјиуе шленки уреба да развијау универзални пплиуики за
прпмпцијана дпбрпбиуиеуп на сиуе деца или уреба ли да ги расппдели малкууе средсува на
најзагрпзениуе семејсува и деца. Вп прекса, ппвеќеуп земји прпбуваау да ги кпмбинираау двеуе
универзални пплиуики усмерени на прпмпвираое на дпбрпбиуиеуп на сиуе деца и спрешуваое
на деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу, сп пплиуики наспшени на ублажуваое на
сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу. И дпдека баланспу меду двауа присуапа зависи пд
сиууацијауа и урадицијауа вп разлишниуе земји, најуспещни земји меду земјиуе шленки се
изгледа пние щуп усвпјуваау првенсувенп универзален присуап, уемелен на цврсупуп
убедуваое дека е ппефикаснп да се спрешау прпблемиуе и да се псигураау еднакви мпжнпсуи
за сиуе деца. Вп склпп на пвпј ппщирпк универзален присуап, уие се наспшуваау кпн пние деца
кпи имаау ппсебни уещкпуии и даваау дппплниуелна ппмпщ за да им ппмпгнау да ги надминау
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бариериуе за да имаау присуап дп главниуе услуги и мпжнпсуи – некпја врсуа на универзализам
пп мерка.
Иакп универзалниуе услуги, щуп пружаау средсува и мпжнпсуи за сиуе деца и млади луде, уреба
да имаау приприуеу, секпгащ ќе има ппуреба пд елемену на целна ппддрщка за најранливиуе
кауегприи. Сепак, клушнпуп пращаое вп целнауа ппмпщ е да се пбезбеди дека ќе се даде на
несуигмауизирашки нашин, сп щуп ќе се псигура дека примаоеуп на пвие средсува е
максималнп и дека децауа и нивниуе семејсува се шувсувуваау ппддржани и инуегрирани и
дека веќе не се разликуваау и не се пдсешени пд свпиуе врсници. Целуа да се зафауау цели
регипни или специфишни суарпсни групи уежи кпн упада се избегнау прпблемиуе на
суигмауизација и еуикеуираое. Медуупа, прешесуп се слушува бенефицииуе вп науура (какп на
пр. щкплскиуе пбрпци) да се спсема непримерени, бидејќи шесуп ги изпсуавува сирпмащниуе
семејсува и впди дп еуикеуираое и суигмауизација и мпже да резулуира вп нискп нискп на
преземаое на средсувауа или да придпнесе кпн заглавуваое на децауа и семејсувауа вп
сирпмащуија.
Бенефицииуе вп науура мпжау самп да гп ублажау сирпмащувпуп пукакп ќе се слуши сампуп упа.
Сп други збпрпви, за да се дпбијау бенефиции вп науура, уреба првп да се западне вп
сирпмащуија, да се ппднесе бараое на пснпва на свпиуе ппуреби и средсува, а ппупа да се
дпкаже дека ппсупи уаква сирпмащуија да ги задпвплува криуериумиуе на релевануниуе
инсуиууции, пред да се направи исплауа. Универзалниуе средсува мпжау да ја спрешау
сирпмащуијауа пред уаа да се ппјави. Тие имаау преднпсу да ги шинау семејсувауа безбедни и
пружаау ппрака на ппщуесувена сплидарнпсу, дека семејсувауа и децауа се сакани и имаау
еднакви права на ппдпбар живпу.
Ппсебнп вп време на щуедеое, ппсупи згплемена уенденција за мнпгу земји шленки да се
фпкусираау ппвеќе на ублажуваоеуп и целниуе пплиуики, а да направау резпви вп
ууниверзалниуе присуапи. Ова е краукпурајнп рещение, кпе има негауивнп дплгпрпшнп
влијание. Ппради свпјауа сурукуурална прирпда, деускауа сирпмащуија и спцијалнауа
исклушенпсу уреба иунп да се сузбијау, сп присуап на спрешуваое, за да се избегнау
дплгпрпшниуе урпщпци.
Така да, акп за време на криза е нужнп ппбпгауиуе да направау ппгплем придпнес сп нпсеое на
упварпу на балансираое сп бучеуиуе, упгащ е ппфер и има ппвеќе смисла дплгпрпшнп пва да се
примени на сиуе сп ппгплеми прихпди (на пример, сп згплемуваое на данпциуе), ппдпбрп
пукплку сп пгранишуваое на упварпу на ппбпгауиуе луде сп деца, пдземајќи ги универзалниуе
услуги за деца и за пние щуп имаау пдгвпрнпсу да ги израснау. На пвпј нашин, услугиуе мпжау да
се спшуваау и упварпу да се сппдели на целауа пппулација на ппбпгауи луде.

12. Балансирани универзални и целни услуги и бенефиции за деца
Универзалнп бесплауна предщкплска гпдина вп Ирска
Прпграмауа за рана грижа за деца и пбразпвание, ппзнауа и какп Бесплауна предщкплска
гпдина беще впведена вп 2010. Ушесувувале преку 60,000 деца, сп урпщпк пд 166 милипни евра
гпдищнп. Впппщуенп, сиуе деца мпжау да ушесувуваау акп имаау ппмеду 3 гпдини и 2 месеца и
4 гпдини и 7 месеца на 1 сепуември вп гпдинауа вп кпја ќе се приклушау. Одредбауа се пднесува
на 3 шаса дневнп, 5 дена вп неделауа вп склпп на 38-неделна гпдина за деца вклушени вп
забавищуауа. Децауа вклушени вп деуска грижа дпбиваау 2 шаса и 15 минууи вп денпу вп перипд
пд преку 50 недели. Дпдаунп на упа, ппсупјау некпи ппусмерени иницијауиви:
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Предщкплскипу прпеку на ранп ппадаое, вп 40 пснпвни ушилищуа вп пдредени урбани
предели на неппгпднпсуи вклушува пбразпвен прпграм за да гп исуакне целпкупнипу
развпј, да ппмпгне вп спрешуваоеуп на напущуаоеуп на ушилищуауа и да ги
неуурализира ефекуиуе на спцијалниуе неппгпднпсуи;
 Улишнипу прпеку Рууланд а предщкплски прпеку врзан за пснпвнпуп щкплп Рууланд вп
Даблин. Иакп не е дел пд прпекупу на ранп ппадаое, кприсуен е какп пилпу прпеку за
мнпгу ппдпцнежни присуапи вп прпекупу на ранп ппадаое;
 Субвенцииуе на ппщуесувенауа грижа за деца ди ппддржува дпнауприуе кпи се грижау
за деца пд целнп пдредени семејсува сп ниски примаоа.
(дпзнај ппвеќе на: www.oireachtas.ie/parliament/media/houseof
theoireachtas/libraryresearch/spotlights/spotEarlyEd180412.pdf)
Ценуриуе за млади и семејсува вп Хпландија
Лпкалниуе власуи даваау универзална, сеппфауна и бесплауна ппддрщка за рпдиуелиуе и
семејсувауа. Ценуриуе се викаау Ценури за млади и семејсува и ги даваау слединве услуги:
здравсувена грижа за деца и млади, ппддрщка за рпдиуели (инфпрмации и впдсувп,
иденуификација на прпблеми, впдиш дп ппмпщ, мали педагпщки спвеуи, кппрдинација на
грижа), врска дп Агенцијауа за грижа за млади и врска дп уимпвиуе за щкплска грижа и спвеуи.
Ценуриуе за млади и семејсувп ќе дадау универзални услуги и ќе преппрашаау семејсува дп
специјализираниуе, целни услуги.
(дпзнај ппвеќе на: www.eurochild.org-fileadmin-ThematicPriorities-FPS-EurochildCOMPACT_FPS_Round_Table_report_2011 –
The_role_of_local_authorities_in_parenting_support.pdf)
Семејни дуќани вп фламанскауа заедница вп Белгија
Тие ги нудау следниве услуги бесплаунп и за сиуе заинуересирани: инфпрмација,
инсуруменуална и емпуивна ппддрщка, спвеу или спппщууваое, уренинг на вещуини,
ппдпбруваое на спцијалниуе кпнуакуи и суимулираое на сампсупјнпсуа, рана дијагнпсуика и
упаууваое. Врабпуениуе ги упаууваау семејсувауа щуп имаау ппуреба пд ппспецифишна
ппддрщка дп другиуе пружиуели на услуги.
(дпзнај ппвеќе на:
www.eurochild.org/fileadmin/Communications/09_Policy%20Papers/policy%20positions/EurochildC
ompendiumFPS.pdf)
2). Пристап дп квалитетни услуги
Развиваоеуп присуап дп виспкп-квалиуеуни услуги кпи вклушуваау е мнпгу важнп за
дпбрпбиуиеуп на сиуе деца. Универзалните услуги на ранп згрижуваое, здравствп,
пбразпвание и дпм мпра да се развијау и ппнудау на нашин щуп ги шини леснп дпстапни, небирпкратски, флексибилни, сп ппчит кпн различните културни, спцијални и религипзни
пптекла на свпите клиенти и сппспбни да се сместат вп ппширпка мрежа на семејствптп и
услугите. Услугиуе уреба да се залагаау за лишен развпј и зајакнуваое на децауа и да даваау
пуппрнпсу вп кризни сиууации. Тие исуп уака уреба да се ппнудау на нашин кпј е псетлив на
пптребите на децата и семејствата щуп живеау вп сирпмащуија, сп перспнал щуп е адекваунп
пбушен да слуща и да ги суави ппуребиуе на децауа и нивниуе рпдиуели вп ценуарпу на сé щуп
правау. Клушниуе ппдрашја вклушуваау:
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Осигуруваое дека сиуе деца, независнп пд упа дали нивниуе рпдиуели рабпуау или не,
имаау присуап дп рана згриженпст и ранп пбразпвание. Ова е клушнп за развпјпу на
деуеуп и за негпвипу иден успех вп пбразпвнипу сисуем. Тпа е нащирпкп преппзнаенп
какп средсувп на кпмпензација за екпнпмски неппвплнауа пплпжба и ефикаснп гп
гради паупу за иднипу успещен развпј на деуеуп;
 Развиваое на услуги на рана интервенција и ппддршка за децата, кпја ќе пбезбеди
ранп преппзнаваое на децауа и семејсувауа щуп се сппшуваау сп прпблеми и мпже да
им ппмпгне вп пусурануваое на препрекиуе щуп гп пппрешуваау иднипу развпј на
деуеуп. Мнпгу шесуп, секпја инуервенција има ппзиуивнп влијание на живпупу на
деуеуп. Овие услуги мпже да вклушуваау пувараое семејни ценури вп заеднициуе вп
неппвплна пплпжба или да пбезбедау медицински ппсеуи пред ппрпдпу и ппсле
ппрпдпу пд сурана на медицински сесури и/или спцијални рабпуници за сиуе мајки;
 Развиваое виспкп-квалиуеуни и вклучувачки пплитики на пбразпвание, кпи ја
спрешуваау и надминуваау пбразпвнауа неппвплна пплпжба, нудау еднакви пбразпвни
мпжнпсуи за сиуе деца независнп пд нивнпуп ппуеклп и се грижау ниеднп деуе да не
биде изпсуавенп. Ова исуп уака вклушува:
 Намалуваое на финансискиуе прешки, за да се псигура дека и сирпмащниуе
деца мпжау целпснп да ушесувуваау вп пбразпвнипу сисуем;
 Ппмагаое на децауа сп инвалидиуеу да се вклппау вп ушилищуе и развиваое
пплиуики за намалуваое на раниуе пукажуваоа пд ушилищуе – присуап „ниеднп
деуе да не се изпсуави“;
 Инуегрираое на малцинсувауа, ппсебнп децауа сп инвалидиуеу и децауа пд
еунишкиуе малцинсува (на пр. Рпмиуе/Пауувашиуе) или пд мигранускп ппуеклп,
вп редпвнпуп щкплсувп;
 Осигуруваое дека пкружуваоеуп вп ушилищуауа дава шувсувп на
дпбрпдпјденпсу и вклушуваое и ја зема предвид индивидуалнпсуа на деуеуп;
 Избегнуваое на сегрегација и дискриминација, пбезбедувајќи ису квалиуеу на
пбразпвание за сиуе;
 Развиваое на ефикасни акуивни пплиуики за бпрба прпуив малуреуираоеуп
меду врснициуе, исклушуваоеуп и суигмауизацијауа;
 Осигуруваое дека децауа нема да гп заппшнау щкплскипу ден гладни и се
ппради упа несппспбни да се кпнценурираау, преку пбезбедуваое бесплауни
щкплски пбрпци вп уек на дневнауа насуава; Некпи ушилищуа вп Есупнија
заппшнале сп уурински пбрпк, секпе деуе кпе сака, мпже да си земе – без
суигмауизација и дпбрп е за сиуе;
 Развиваое на ппдпбра инуеграција на ушилищуауа вп спседсувпуп;
 Вклушуваое рпдиуели, ппсебнп пд ппсирпмащнп ппуеклп, вп пбразпваниеуп на
нивниуе деца, пбезбедувајќи сп упа ппддрщка пд рпдиуелиуе и ппврзувајќи гп
ушеоеуп на децауа сп упа пд нивниуе рпдиуели.
 Преппзнаваое и јакнеое на клушнауа улпга на нефпрмалнптп и непбавезнптп
пбразпвание вп развпјпу на децауа и младиуе луде: децауа се разлишни и уреба да се
ппддржау на рзлишни нашини. Фпрмалнпуп пбразпвание не е единсувенипу механизам
на ппддрщка – ппддрщкауа пд непбавезнпуп и нефпрмалнпуп пбразпвание е исуп уака
клушна, и нуди ппинакви нашини за градеое на сампдпвербауа на деуеуп и
ппддржувајќи гп развпјпу. Нефпрмалнпуп и непбавезнпуп ушеое, земајќи гп предвид
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прпцеспу на целпживпунп ушеое, знашиуелнп придпнесува за развпјпу на деуеуп вп
целина, вклушувајќи ја и нивнауа спцијална вклушенпсу;
Развиваое вклушувашки пплиуики, щуп ќе псигураау дека децауа сп ппсирпмащнп ппуеклп
ќе ги имаау исуиуе мпжнпсуи за играое, пдмпр и за ушесувп вп ппщирпк спекуар на
разпнпда, сппртски, релаксирачки, културни и градански активнпсти какп и нивниуе
врсници и ја дпбиваау нужнауа ппддрщка и ппмпщза да им се ппмпгне вп упа. Ова е
нужен дел за пбезбедуваое на нивнипу лишен развпј и нивнауа акуивна вклушенпсу вп
ппщуесувпуп. Тпа им ппмага на децауа да ги изградау свпиуе вещуини и сампдпверба,
да ја згплемау сампппшиууа и иденуиуеупу, да прпмпвираау кулуурна разнпликпсу и
бпрба прпуив дискриминација;
Ппдпбруваое на присуаппу дп квалиуеуна здравствена нега за сиуе деца (вклучувајќи и
менталнп-здравствена ппддршка). Ппсебнп е важнп да се развијау пплиуики и услуги
щуп ќе уежнеау кпн надминуваое на нееднаквпсуиуе и пусурануваое на бариериуе за
присуап преку бавеое сп прешкиуе какп урпщпци или недпсуаупк на инфпрмации,
бидејќи децауа рпдени вп семејсува сп ниски примаоа ппверпјаунп ќе имаау пуежнау
присуап дп здравсувениуе услуги и мпже да живеау нездрав живпу;
Обезбедуваое сиуе семејсува сп деца да имаау присуап дп пристпјнп и дпстапнп
стамбенп живееое и живпуна средина. Ппмеду другпуп упа вклушува:
 Спрешуваое и бпрба прпуив кпнценурација на сирпмащуијауа вп пдредени
ппдрашја;
 Осигуруваое примерен присуап дп јавни (спцијални) суанпви;
 Развиваое мерки за спрешуваое на делпжација на деца пд нивниуе дпмпви;
 Обезбедуваое адеквауна регулација на пензииуе и суамбениуе суандарди вп
суанпвиуе щуп се издаваау;
 Намалуваое на брпјпу на семејсува сп деца вп привремениуе смесууваоа, нп
исуп уака и пбезбедуваое привремени склпнищуа за семејсувауа сп деца кпи ги
изгубиле свпиуе дпмпви;
Развиваое квалиуеуни спцијални и услуги на детска заштита. Овие уреба:
 Да се направи сé щуп е мпжнп да се ппддржау и вреднуваау рпдиуелиуе и да се
задржау семејсувауа заеднп какп највреднпуп на семејниуе врски, заеднп сп
пријауелсувпуп и сигурнпуп спседсувп е клушен факупр вп ублажуваое на
влијаниеуп на сирпмащуијауа на дпбрпбиуиеуп на децауа и псигуруваое на
емпципналнипу развпј;
 Осигуруваое на виспк суепен на спцијална защуиуа базирана на најдпбрипу
инуерес на деуеуп;
 Кпга е ппуребна грижа надвпр пд семејсувпуп, суарауелсувпуп, кплку щуп е
ппуребнп, грижа вп заедницауа и вп семејсувпуп сп дпбар присуап дп редпвниуе
услуги;
 Развпј на прпграми за намалуваое на брпјпу на децауа вп инсуиууцииуе и да се
пбезбеди кппрдинирана и инуегрирана ппддрщка и присуап дп услуги за деца и
млади луде кпга уие ги напущуаау инсуиууцииуе;
Развиваое услуги на интегрирана ппддршка за рпдители. Бидејќи ппвеќеуп сирпмащни
деца живеау вп сирпмащни семејсува, семејсувпуп уреба да биде вп фпкуспу на акцијауа
– да не се дпдава на уещкпуииуе, ууку да им се ппмпгне на рпдиуелиуе да пбезбедау
дпбар суандард на живееое и квалиуеу на живпу за сиуе свпи деца и да гп ппддржау
развпјпу на свпиуе деца и нивнпуп дпбрпбиуие. Тпа знаши да се има фпкус на
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инуегриранауа ппддрщка за рпдиуелиуе – да им се ппмпгне да имаау присуап дп
ресурси, квалиуеуни рабпуи месуа, да имаау присуап дп присупен деуски дпдаупк, суан,
спцијална и здрвасувена защуиуа, нп исуп уака ппдпбрп да се разбере нивнауа улпга
какп рпдиуели и какп уие мпжау да пружау ппзиуива ппддрщка на свпиуе деца, дури и
вп уещки услпви и прилики.
Какп щуп ппкажа пвпј краупк приказ, ппсупи щирпк спекуар на услуги пд гплемп знашеое за
дпбрпбиуиеуп на децауа и нивниуе семејсува. Сепак, ппуребиуе на децауа и рпдиуелиуе не
мпжау да се ппфауау целпснп вп една рамка. Тие се кпмплексни и медусебнп ппврзани.
Нудеоеуп на услуги уреба да гп има пва предвид. Кплку щуп е впзмпжнп, услугиуе уреба да се
ппнудау на целпвиу, кппрдиниран, дпсуапен и навремен нашин на лпкалнп нивп. Тие исуп уака
уреба да се ппнудау на нашин да пдгпвараау на секпја ппуреба на секпе деуе и рпдиуел.
13. Ппддрщка за ранпуп деусувп и семејсувауа вп Белгија и Щпанија
Семејсува вп прпграмиуе за сирпмащуија (Щпански Црвен крсу и Кариуас)
Црвенипу крсу и Кариуас им ппмпгнаа на ппвеќе пд 500.000 деца щуп живеау вп сирпмащуија
вп 2011 гпдина вп Щпанија. Двеуе прганизации акуивнп ушесувуваау вп Щпанскауа Кпалиција за
деуски права (www.plataformadeinfancia.org).
Шпанскипт Црвен крст: ппмпгнал на 325,181 семејсувп вп сирпмащуија и спцијална
исклушенпсу сп 207,403 деца какп дел пд прпграмауа за „бпрба прпуив сирпмащуијауа“. 87%
пд семејсувауа имаау деца, сп 27% вп гплеми семејсува сп 3 деца и ппвеќе. 71% пд рпдиуелиуе
или суарауелиуе се неврабпуени, 7% се бездпмници и 83% се мигрануи – ппвеќеуп пд Марпкп,
Рпманија, Бпливија, Еквадпр, Кплумбија и Бугарија. Главниуе прпекуи се инуегрирана
ппддрщка преку: ппмпщ вп храна, спцијална ппмпщ, превенција на исклушуваое пд ушилищуе,
паришни средсува за да се ппкријау пснпвниуе ппуреби, семејнп спвеууваое, мпбилни единици
за спцијални иуни слушаи и иуни спцијални услуги, щуп вклушуваау дневни ценури за бездпмни
и прпекуи за спцијална вклушенпсу вп ппсирпмащниуе краеви. Прпграмауа „Деца вп спцијални
уещкпуии“ им ппмпгна на 67,878 деца вп спцијален ризик преку деуска защуиуа, пдмпр и
спцијална забава за хпспиуализирани деца, специфишна ппддрщка за деца имигрануи
(вклушувајќи и малплеуници без придружба) и рабпуа вп заедницауа сп млади пресуапници на
закпнпу.
Шпанскипт Каритас – ппддржува 30,452 сирпмащни деца какп дел на деускауа прпграма на
Кариуас, нудејќи сеппфауни акции кппрдинирани сп другиуе спцијални прпграми за семејсува,
жени и мигрануи – клушниуе акуивнпсуи вклушуваау: пбразпвна и спцијална ппддрщка пд
уимпвиуе на спцијални рабпуници и спвеуници, делувајќи какп врска дп власуиуе, какп
ппсредник сп мигрануиуе/децауа Рпми, пбушуваое на рабпуни уимпви за деускиуе права и
присуапи; ппфаќаое на деца кпи не ппсеууваау насуава вп ушилищуе, дневни ценури, ушилищуа
за медицински сесури и деуска грижа, придружуваое на млади пресуапници, специфишни
акуивнпсуи за ппмпщ на децауа вп специјални сиууации на исклушенпсу, пдбрана на правауа на
малплеунициуе без придружба, иун.
La Maison Ouverte (Отвпрена куќа), (Marchienne-au-Pont, Belgium)
Ова е приемен ценуар за млади деца, щуп се пбраќа на семејсувауа сп ппсебнп внимание на
сирпмащниуе семејсува. Тпј се фпкусира на рпдиуелскипу пднпс кпн рабпуауа, ппддржувајќи ги
и вклушувајќи ги рпдиуелиуе вп акуивнпсуиуе на децауа, прганизираое групни размени, и
рабпуи да сувпридпверба ппмеду разлишниуе услуги и децауа и рпдиуелиуе, сп цел да гп
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ппдпбри дпбрпбиуиеуп на семејсувпуп. На прпекупу му е дпделена федералнауа награда за
бпрба прпуив сирпмащуијауа вп 2009 гпдина.
Прпект за згрижуваое на децата (0-3 гпдини): Mic-Ados (Marche-en-Famenne, Belgium) нуди
ппддршка дп сирпмашните семејства
Mic-Ados, услуга за млади луде (0-18 гпдини) (Aide en milieu ouvert, AMO) впглавнп фпкусиран
на адплесценуи, пувприл услуга за згрижуваое на деца, какп реакција на незадпвпленауа
ппуреба вп пва селскп ппдрашје. Тие имаа цел да им ппмпгнау на сирпмащниуе рпдиуелиуе да
прпнајдау бебисиуерки за ппниска цена за да мпжау да пдау на рабпуа, на спсуанпк или
еднпсуавнп да земау здив, без да мпраау да се пбврзау на дплгпрпшна пбврска или
ппминуваое кпмплицирани админисурауивни прпцедури. И ппкрај упа щуп ималп гплема
ппбарувашка, прпекупу на мпжел да прпдплжи ппради недпсуаупкпу на јавни средсува. Одделпу
за млади на Валпн-Бриселскауа Федерација гп пдпбрил прпекупу, а власуиуе ја фалеле негпвауа
рабпуа, нп никакви субвенции не биле ппнудени, бидејќи сиуе пргани уврделе дека „излегува
надвпр пд границиуе на нивнауа надлежнпсу“, бидејќи прпекупу се пднесува и на секупрпу на
врабпууваое и на секупрпу за деца. Од друга сурана, услугауа била ппсупјанп вп ппуреба пд
луде щуп се сирпмащни и врабпуени, принудени да земау неизвесна рабпуа (рабпуа вп смени,
рабпуа на пдреденп, укинуваое на рабпунпуп месуп и нпќна рабпуа). Прпекупу не успевал да ја
задпвпли ппбарувашкауа, какп резулуау на недпсуаупк на финансиски средсува и мпрал да се
наслпни на ппмпщуа пд сууденуи и пензипнери какп згрижуваши за деца. Кппрдинауприуе на
прпекупу се уруделе да привлешау луде щуп примаау спцијални бенефиции или рабпуау за
минимална плауа, уврдејќи дека пва е важнп средсувп за спцијална и прпфесипнална пбука и
инуеграција, нп власуиуе никпгащ не пдгпвпиле на упа. Целипу прпеку гп ппсуавува не самп
прпблемпу на присуап дп флексибилни услуги, ууку исуп уакавлијаниеуп на неизвеснауа рабпуа
на семејнипу живпу. Веб-сурана: www.micados.be

3). Ппттикнуваое на учествптп на децата и рпдителите
Зајакнуваое на децата
Какп првп, децауа имаау правп да бидат слушнати и да учествуваат вп дпнесуваоетп пдлуки
щуп се пднесуваау на нив, и какп индивидуи и какп кплекуив, и важнп е да се развијау
прпакуивнимпплиуики и прпграми, щуп ќе гп ппууикнуваау нивнпуп ушесувп. Децауа щуп живеау
вп сирпмащуија најдпбрп знаау каква е реалнпсуа за нив и щуп би гп ппдпбрилп нивнпуп
дпбрпбиуие. Ова знаеое е важнп за да се ппдпбрау пплиуикиуе и да се ппнудау услугиуе на
ппдпбар нашин. И уреуп, ушесувпуп е клуш за градеое на деускауа сампдпверба и на нивнипу
целпкупен развпј.
Иакп ппсупјау препреки за ушесувп на сиуе деца, пвие препреки се ущуе ппгплеми за децауа вп
неппвплна пплпжба (а ппсебнп за децауа пд ппмладиуе групи). Тие шесуп се шувсувуваау
суигмауизирани и дискриминирани, и верпјаунп е дека урадиципналниуе присуапи за
кпнсулуација нема да успее да ги ангажира.
Сепак, децауа пд маргинизираниуе групи (нпр. мигрануи, деца Рпми, деца пд улица, деца сп
иинвалидиуеу) имаау важни гледищуа и искусува за да придпнесау. Тие се вп дпбра ппзпција да
мпжау да ги иденуифицираау мнпгууе препреки и предизвици сп кпи се сппшуваау. Тие исуп
уака ќе ппнудау мнпгу дпбри рещенија, некпи пд кпи впзрасниуе нема да ги сакаау или нема
нужнп да се спгласау сп нив. Така е важнп децауа и младиуе луде да имаау прилика да бидау
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дел пд дебауауа, а нивниуе гледищуа се бараау на примерен и не-суигмауизирашки нашин.
Ппсупи дпбра пракса на вклушуваое деца на нашин кпј е примерен на нивнауа впзрасу и
сиууација (види Eurochild, 2010).
Ппддршка за учествптп на рпдителите
Ушесувпуп на децауа е клушнп, нп и вклушуваоеуп на рпдиуелиуе е исуп уака клушнп. Самп сп
збпруваое сп сирпмащниуе рпдиуели мпже да се разберау висуинскиуе препреки и
предизвици за упа какп да се ппдпбрау живпуниуе услпви и да се развијау ппефикасни
рещенија. Рпдиуелиуе уреба да се вклушени дирекунп вп дпнесуваоеуп пдлуки за нивниуе
живпуи и вп креираоеуп рещенија за нив – преку индивидуални, присуапи на ппддрщка пп
мерка на ппединецпу и преку инуегрирани услуги, нп исуп уака и кплекуивнп вп пбликуваое на
клушниуе пплиуишки рещенија. Сега има дпвплнп искусувп и дпбри примери за упа какп
најдпбрп да се пбезбеди ушесувп на сирпмащниуе вп дизајнираоеуп, спрпведуваоеуп и
набљудуваоеуп на пплиуикиуе и прпграмиуе (види Еврппска мрежа за бпрба прпуив
сирпмащуија, 2012).
14. Правп на децауа да бидау слущнауи
Шлен 12 пд UNCRC ја исуакнува улпгауа на деуеуп какп акуивен ушесник вп прпмпвираоеуп,
защуиуауа и набљудуваоеуп на нивниуе права. Тпа знаши дека сиуе земји ппуписнишки на
UNCRC (пднпснп, сиуе земји шленки) се пбврзани да гп прпмпвираау правпуп на деуеуп да биде
слущнауп и нивниуе гледищуа да се земау серипзнп за сиуе пращаоа щуп се пднесуваау на нив,
билп вп семејсувпуп, вп ушилищуе или вп ппщирпкауа заедница. Важнп е упа, дека јавнауа
пплиуика и закпнпдавсувп не се пд упа исклушени.
15. Ушесувп на децауа и младиуе
Детски парламент на Кипар, Кипар
Деускипу парламену на Кипар е направен за да ги прпмпвира правауа на децауа на Кипар.
Темиуе за дискусија вп деускипу парламену дпадаау пд пленарниуе седници, пд мпменуалнп
акууелниуе пращаоа вп Кипар или пд ппединешни слушки. На пример, какп резулуау на
мараупнпу прганизиран да се ппдигне свесуа за правауа на лудеуп сп инвалидиуе, деускипу
парламену прганизирал специјална седница за децауа сп инвалидиуеу, фпкусирајќи се ппмеду
псуанаупуп на правауа на децауа сп инвалидиуеу вп ушилищуе.
Деускипу парламену на Кипар е ппделен на 5 пбласуи, какп и наципналнипу парламену. Секпја
пбласу е преусуавена сп уема дпгпвпрена на пленарна седница. Деускипу парламену се
спсуанува еднащ на два месеца, а пбласуиуе се спсуануваау еднащ или двапауи на месец.
Децауа шленпви се бираау секпи две гпдини, а ппвеќеуп пд нив се бираау вп ушилищуауа.
Парламенупу има 56 шлена и ури преусуавници на еунишкиуе малцинсува. Има и заменски
шленпви, кпи ги заменуваау ппсупјаниуе шленпви, акп пвие не се вп мпжнпсу да ушесувуваау.
Децауа ги спбираау важниуе инфпрмации за уемиуе щуп сакаау да ги дискууираау, а мпжау да ја
кпнуакуираау и Владауа, универзиуеуиуе и НВО-ауа или да кприсуау исуражуваоа. Секпја пбласу
има два рабпуници сп млади да ппуппмагаау на спсуанпциуе и да ги ппддржуваау децауа.
Резплуцииуе дпнесени пд сурана на децауа влегуваау вп наципналнипу парламену, а
најважниуе пд нив влегуваау вп дневнипу ред. Децауа имале дпсуа знашајни успеси:
ппсуавуваое деуски правпбраниуел, изнудувајќи прпмена вп пплиуикауа кпн казнуваоеуп вп
ушилищуауа на Кипар, иун.
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Децауа имаау правп на бираое вп врабпууваоеуп перспнал и бираоеуп, Акција за деца, ОК
Акцијауа за деца пд Обединеупуп Кралсувп рууински ги вклушува децауа и младиуе луде вп
прпцеспу на врабпууваоеуп и избираоеуп. Суепенпу на ушесувп ќе зависи пд врсуауа на
рабпунпуп месуп, прирпдауа на прпекупу за кпј се врабпуува и пд инуереспу, сппспбнпсуиуе и
разбираоеуп на децауа и младиуе щуп се вклушени. Младиуе луде ушесувуваау вп инуервју
урибиниуе на „впзрасниуе“, ппсупјау паралелни деуски инуервју урибини, седници за средби и
заппзнаваое и групни дискусии. Децауа сп прпблеми вп ушеоеуп исуп уака ушесувуваау вп
прпцеспу на пдбираое на перспналпу щуп сп нив ќе рабпуи, сп ппмпщ на нивнипу песпнал за
ппддрщка. Средсувауа щуп се кприсуау за да им се ппмпгне на децауа да ги искажау свпиуе
мислеоа се присппспбени на нивнауа впзрасу, сппспбнпсуи и инуереси.
Извпр: Прпценуваое на деускипу ппуенцијал: какп ушесувпуп на децауа придпнесува вп бпрбауа
прпуив сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу (Eurochild, 2010).
Прпмпвираое на учествптп и гласпт на дететп – Шпански Црвен крст
Щпанскипу Црвен крсу има специфишна линија на рабпуа вп прпмпвираое на деускпуп ушесувп,
сампизразуваоеуп и засуапуваоеуп на правауа на деуеуп, вклушувајќи јавна свесу и градански
дијалпг сп креауприуе на пплиуики (www.cruzroja.es).
Веб-страна En Ligne Directe (online direct), Белгија
Ова е дигиуална кплекција, сплпбпдена пд авупрски права, на дебауи, сведпщува, извещуаи,
спсуанпци и фпупграфии, направена пд сурана на Одделпу за права на деуеуп на Валпн-Брисел
федерацијауа. Спдржинауа е суавена на инуернеу пд здруженијауа, јавниуе уела и ппединциуе
(впглавнп млади луде). Веб-суранауа има за цел да ја ращири спдржинауа щуп е мпжнп ппвеќе,
суимулирајќи дебауи, нудејќи алауки за дискууираое и прпмпвираое на сиууацијауа на децауа
вп дирекуен пднпс сп правауа на деуеуп. (www.enlignedirecte.be)
16. Клушнп пращаое: бпрбауа сп деускауа сирпмащуија не мпже да се сведе самп на
семејна сирпмащуија
Децауа имаау правп да израснау вп сигурна и грижна семејна аумпсфера. Бидејќи ппвеќеуп
сирпмащни деца расуау вп сирпмащни семејсува, пплиуикиуе за ппддрщка на семејсувауа се
знашаен предуслпв за спрешуваое и бпрба прпуив деускауа сирпмащуија и вп пбезбедуваое на
дпбрпбиуиеуп на деуеуп. Медуупа, деускауа сирпмащуија не мпже да се сведе самп на семејна
сирпмащуија. Децауа се индивидуални нпсиуели на права. Дплжнпсу е на државиуе да
пбезбедау дека децауа ќе мпжау да ги псуварау свпиуе права (нпр. правпуп на здравсувп,
пбразпвание, дпм, сппру и рекреација) без пглед на нивнауа семејна или индивидуална
сиууација.

Штп мпже да направи ЕУ?
Треба мнпгу рабпуи да се направау на нивп на ЕУ. Ппмеду 2001 и 2010 гпдина, се ппстигна
кпнсензус за важнпста на детската сирпмаштија и спцијална исклученпст вп напприте на ЕУ
да се справи сп сирпмаштијата и спцијалната исклученпст (види Frazer, Marlier и Nicaise, 2010).
Мнпгу знашајни изјави за пплиуикиуе, извещуаи и суудии се направија за пращаоеуп какп дел
пд Спцијалнауа пувпрена меупда на кппрдинација.
2007 гпдина беще прпгласена за уемауска гпдина за деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие.
Вп свпиуе извещуаи за наципналниуе сурауегии за спцијална защуиуа и спцијална вклушенпсу
2008-2010, 19 пд 27 земји шленки гп преппзнаа справуваоеуп сп деускауа сирпмащуија и
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спцијална исклушенпсу какп еден пд нивниуе приприуеуи. Пращаоеуп исуп уака беще нагласенп
за време на Еврппскауа гпдина за бпрба прпуив сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу 2010
гпдина.
Вп 2010 гпдина, щпанскпуп и белгискпуп Преуседауелсувп на ЕУ, а ппупа и унгарскпуп
Преуседауелсувп на ЕУ вп првауа пплпвина на 2011 гпдина гп ппсуавија пвпј прпблем какп
клушна уема. На заврщеупкпу на кпнференцијауа прганизирана пд сурана на белгискпуп
Преуседауелсувп, преуседауелскпуп „урип“ (у.е. Щпанија, Белгија и Унгарија) ппупищаа
заеднишка декларација сп кпја ги ппвикуваау земјиуе шленки и Спвеупу на Еврппа, вп блиска
спрабпука сп Кпмисијауа, да гп направау намалуваоеуп на деускауа сирпмащуија и
прпмпвираоеуп на деускпуп дпбрпбиуие ценурален дел на сурауегијауа Еврппа 2020, сп кпја се
предвидува намалуваое на сирпмащниуе за најмалку 20 милипни дп 2020 гпдина (види Frazer,
2010).
Од 2008 гпдина, ЕУ има јака правна пснпва за преземаое ппакуивна улпга вп бпрбауа прпуив
сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу, а ппсебнп прпуив деускауа сирпмащуија.
Лисабпнскипу Дпгпвпр ги ппсуави за главни цели на Унијауа бпрбауа прпуив спцијалнауа
исклушенпсу и дискриминација, прпмпвираоеуп на спцијалнауа правда, еднаквпсуа ппмеду
мажпу и женауа, сплидарнпсуа ппмеду генерацииуе и защуиуауа на правауа на деуеуп (шлен 3.3.
пд прпшисуенауа верзија на Дпгпвпрпу на ЕУ). Ппнауаму, беще дпдадена и „хпризпнуална
спцијална клаузула“ (шлен 9 пд прпшисуенауа верзија на Дпгпвпрпу за функципнираое на ЕУ), сп
кпја се бара „вп дефинираоеуп и спрпведуваоеуп на пплиуикиуе и акуивнпсуиуе, Унијауа да ги
земе предвид бараоауа ппврзани сп прпмпвираое на виспк суепен на врабпуенпсу, гаранција
на примерена спцијална защуиуа, бпрба прпуив спцијалнауа исклушенпсу и виспкп нивп на
пбразпвание, пбука и защуиуа на шпвешкпуп здравје“. Сп упа, иакп пдгпвпрнпсуа за бпрбауа сп
деускауа сирпмащуија лежи кај наципналниуе и ппд-наципналниуе влади, нема изгпвпр за ЕУ
да не презема акуивна улпга пп упа пращаое.Таа мпра пращаоеуп на дпбрпбиуие на децауа и
нивниуе семејсува да гп направи клушнп пращаое вп целпкупнпуп креираое пплиуики.
Сп дпнесуваоеуп на нпвиуе пдлуки, какп дел пд екпнпмскауа рамка на ЕУ (фискална кпмпакуна
рамка, щесупделна и двпделна рамка), се згплемува пправданпсуа за инуервенција на ЕУ вп
спцијалниуе бучеуи на земјиуе шленки, ппсебнп спцијалнауа защуиуа и сисуемпу на ппмпщ. Ова
гп ппсуавува пращаоеуп кплку мерпдавнпсуа самп за спцијалниуе пращаоа псуанува
извпдлива или ппжелна.
Некпи ппзиуивни први шекпри се преземаа пд сурана на ЕУ сп усвпјуваоеуп на агендауа на ЕУ за
правауа на деуеуп вп 2011 гпдина и уемауизираоеуп на Преппракиуе на Кпмисијауа за деускауа
сирпмащуија вп 2013: инвесуираое вп децауа: прекинуваое на мадепсанипу круг на неппвплна
пплпжба (20 февруари 2013).
Шелнициуе на земјиуе и Владауа на ЕУ исуп уака изразија силнп залагаое за важнпсуа на
бпрбауа прпуив деускауа сирпмащуија вп некплку ппследпвауелни спсуанпци на еврппскипу
Спвеу, а пва се пдрази и на рабпуауа на Спвеупу за врабпууваое, спцијална пплиуика, здравсувп
и ппурпщувашки пращаоа (ЕПСЦО) и на Кпмиуеуп за спцијална защуиуа и вп некплку
ппследпвауелни извещуаи на ЕУ.

Нп пстанува да се направи мнпгу ппвеќе
Сеуп пва е самп ппшеупк и мнпгу нещуп уреба да се направи пд сурана на ЕУ. На пример, мпже
да се:
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 Да се дпбие ппјакп пплитичкп впдствп сп псигуруваое дека за деускауа сирпмащуија и
деускпуп дпбрпбиуие се извесуува редпвнп и за негп се разгпвара на спсуанпциуе на
Спвеупу на Еврппа на шелнициуе на државиуе и владиуе и на спсуанпциуе на Спвеупу за
врабпууваое, спцијална пплиуика, здравсувп и ппурпщувашки пращаоа (ЕПСЦО);
 Да се псигура дека пращаоеуп за деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие е ценуралнп
ппсуавенп вп Стратегијата Еврппа 2020. Вп ппединешни цруи мпже да се псигура дека:
 Тпа е вграденп вп имплеменуацијауа на Сурауегијауа, ппсебнп вп Наципналниуе
прпграми на рефпрма (НРП) на земјиуе шленки и на нивниуе Наципнални
спцијални извещуаи (НСР);
 Тпа суанува сурпг и суабилен дел на набљудуваоеуп на имплеменуацијауа на
Сурауегијауа и дека пва се пдразува вп Специфишниуе преппраки дп земјиуе
шленки щуп не успеваау да направау знашаен прпгрес;
 Успгласау севкупни квантифицирани ппд-цели за намалуваое на деускауа сирпмащуија и
спцијална исклушенпсу и да се псигура дека наципналниуе цели се амбиципзни и
дпвплни да се ппсуигнау дпгпвпрениуе цели на разина на ЕУ;
 Да се ппсуави пращаоеуп за деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие какп централнп
прашаое при развпјпу на пплиуикиуе на ЕУ;
 Да се прпдлабпши рабпуауа на деускпуп дпбрпбиуие и да се ппсуави какп ценуралнп
пращаое какп дел пд дискусијауа за индикатприте за ппдпбрп изразуваоена
напредпкпт на наши кпј гп надминува БДП-уп;
 Да се псигура дека пращаоеуп за деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие е суавенп вп
ценуарпу на пплиуикиуе на щуедеое и на меркиуе за спасуваое и дека ппранешните
прпценки на спцијалнптп влијание се кприсуау при развиваое и имплеменуираое на
релевануниуе пплиуики (вклушувајќи ја и екпнпмскауа пплиуика) за да децауа бидау
защуиуени пд најлпщиуе ефекуи;
 Акуивнп да се прпмпвира и следи вклучуваоетп на децата, нивните рпдители и
прганизации щуп рабпуау сп нив вп развпјпу, спрпведуваоеуп и следеоеуп на
пплиуикиуе и прпграмиуе за да се дпсуигне еврппскауа цел за сирпмащуијауа и
спцијалнауа исклушенпсу на нивп на ЕУ и на нивп на државиуе (вклушувајќи ги НРП и
НСР);
 Да се згплемау ресурсиуе пд еврппските структурни фпндпви за да се ппддржау
напприуе на земјиуе шленки вп бпрбауа прпуив деускауа сирпмащуија и да се
прпмпвира деускпуп дпбрпбиуие, преку псигуруваое дека 25% пд сурукуурниуе
фпндпви ќе се ппурпщи на прпекуи фпкусирани на ппединецпу преку Еврппскипу
спцијален фпнд (ЕСФ) и дека 20% пд ЕСФ ќе се искприсуау за бпрба прпуив
сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу;
 Да се пбезбедау ресурси и ппддрщка за ппдпбрени и ппнпви ппдатпци и анализи, какп и
развпј на дпгпвпрени ппказауели (индикаупри), за да се псигура кпнзисуенуен присуап
дп мереоауа низ цела ЕУ и да се ппмпгне да се изградау суауисуишки капациуеуи вп
земјиуе шленки;
 Да се ппуппмпгне згплемена размена на знаеоа и дпбра пракса вп справуваоеуп сп
деускауа сирпмащуија и прпмпвираое на деускпуп дпбрпбиуие и сп упа да се псигура
ушесувпуп на децауа и нивниуе семејсува;
 Да се зајакне присуаппу за прпмпвираое на правата на дететп за да мпже ппвеќе
внимание да се пбрне на пращаоеуп на сирпмащуијауа и дпбрпбиуиеуп и да се
прпмпвира идеауа за дпгпвпрени минимални суандарди вп клушниуе ппдрашја щуп се
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пднесуваау на деускпуп дпбрпбиуие (нпр. вп пднпс на примерениуе примаоа,
присуаппу дп деускп згрижуваое, присуап дп здравсувп и други услуги);
 Да се псигура дека напприуе щуп се преземаау за бпрба прптив дискриминацијата и
расизмпу и прпмпвираоеуп ппгплема пплпва рамнпправнпсу ппсебнп пбрнува
внимание на сиууацијауа на децауа и нивниуе семејсува;
 Да се дпгпвпрау упаусува за учествп на чинителите вп развпјпу на пплиуики на ЕУ,
ппсебнп вп НРП и НСР, да се псигура знашајнп ушесувп на спцијалниуе НВО-а,
рпдиуелиуе и децауа.
Оснпвауа за акција на ЕУ е уука. Предизвикпу сега е уаа да се слуши.

Штп мпжат да направат наципналните влади
Владиуе имаау јасна пдгпвпрнпсу да развие сурукуури и механизми (види 6.1), да развие
прикладна пплиуишка рамка, и да ги пбезбеди нужниуе ресурси за спрешуваое на деускауа
сирпмащуија и да се справи сп неа кпга уаа ќе се ппјави. Ова бара наспшуваое на грижауа за
деускпуп дпбрпбиуие вп ценуарпу на прпцеспу на креираое пплиуики, ппсуавувајќи јасни цели
за намалуваое на деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу, какп и редпвнп следеое и
извесууваое за направенипу напредпк кпн пвие цели. Вп кпнуексу на ппсуавуваое на
наципнална цел на намалуваое на сирпмащуијауа какп придпнес кпн ппсуигнуваое на
заеднишкауа цел Еврппа 2020, земјиуе шленки најпрвп уреба да ппсуавау амбиципзни цели вп
врска сп сирпмащуијауа и наципнални сурауегии за бпрба ппуив неа ппддржани пд сппдвеуен
бучеу, кпј ефикаснп придпнесува кпн целуа на ЕУ, а ппупа да се ппсуавау специфишни ппд-цели
за намалуваое на деускауа сирпмащуија и спцијална исклушенпсу.

Штп мпжат да направат регипналните и лпкалните власти
Развиваое на правиуе пплиуики и прпграми на наципналнп нивп е една рабпуа: нивнпуп
спрпведуваое и финансираое ефикаснп на уерен е друга рабпуа. Јазпу ппмеду пплиуикиуе и
спрпведуваоеуп е шесуп прегплем. Ефикасни дпгпвпри уреба да се ппсуавау на лпкалнп нивп за
да се псигура ефикасна и кппрдинирана реализација на услугиуе и ранпуп преппзнаваое и
ппддрщка на деца и семејсува щуп се сппшуваау сп пдредени уещкпуии. Регипналните и
лпкалните власти вп пваа смисла мпжат да пдиграат клучна улпга. Тие уреба:
 Да псигураау вертикална кппрдинација щуп успещнп ќе ги ппврзе ценуралнпуп и ппднаципналнпуп нивп на власуа: пва е знашајнп ппуппмпгнауп сп вклушуваое лпкални (и
регипнални) власуи вп ппдгпупвкиуе, спрпведуваоеуп и следеоеуп на наципналниуе
планпви и пплиуики пд самипу ппшеупк. Исуп уака е важнп јаснп да се дефинираау
улпгиуе и пдгпвпрнпсуиуе на разлишни нивпа на власуа и да се псигура дека уие взаемнп
се ппддржуваау и да се псигура дека дпвплнп средсува се пренесуваау на лпкалнп нивп;
 Да се разие кппрдиниран и интегриран пристап на лпкалнп нивп: пва знаши развиваое
лпкални парунерсува щуп ќе сппи шиниуели пд разни секупри и ќе ги кпмбинира
напприуе на владиуе и на НВО-ауа, какп и на прпфиунипу секупр на кппрдиниран нашин.
Ова ппмага ппдпбрп да се иденуифицираау прпблемиуе, да се псигура рана
инуервенција и да се развијау целпвиуи пдгпвпри;
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 Да се псигураау флексибилни пдгпвпри пп мерка: услугиуе уреба да се ппнудау на нашин
щуп пдгпвара на ппуребиуе на секпе деуе и негпвпуп семејсувп. Така уие уреба да бидау
флексибилни и да се ппнудау на нашин да се пп мерка на нивниуе ппединешни ппуреби.
Ова мпже да се направи самп на лпкалнп нивп;
 Да се негува пристап на развиваое на заедницата: упа знаши прпмпвираое на ушесувпуп
и зајакнуваое на децауа и семејсувауа и ппддржуваое и финансираое на пуппрнпсуа
на децауа, семејсувауа и лпкалниуе заедници, кпи бараау свпи сурауегии за
преживуваое и кпи не се самп пасивни жруви. Присуаппу на развиваое на заедницауа
за децауа и нивниуе семејсува се базира на ппшиу и дпсупинсувп, а услугиуе се нудау на
не-суигмауизирашки нашин и за да ги зајакнау лудеуп. Децауа и нивниуе семејсува уреба
акуивнп да бидау вклушени вп развпјпу и даваоеуп услуги;
 Да се примени редпвнп известуваое и следеое на лпкалнауа сиууација: пд виуалнп
знашеое е да се следи дпбрпбиуиеуп на децауа на лпкалнп нивп и дека лпкалниуе
даваши на услуги се извесууваау и се смеуаау за пдгпвпрни за задпвплуваое на
ппуребиуе на сиуе деца.

Штп секпј мпже да направи
ПОВИК НА АКЦИЈА
Владиуе ја имаау пдгпвпрнпсуа да ги изберау правиуе пплиуики, какп и да прпнајдау сппдвеуни
нашини за финансираое. Лпкалниуе и регипналниуе власуи уреба да псигураау дека пвие
пплиуики се псуваруваау на уеренпу. Нп вп кпнешнпсу, секпј вп ппщуесувпуп има некаква
пдгпвпрнпсу за изградба на ппщуесувп кпе вклушува, каде щуп децауа се сппспбни да гп
развијау свпјпу цел ппуенцијал.
Важнп е да се ппшиууваау и слущаау рпдиуелиуе и децауа кпи живеау вп сирпмащуија. Тие знаау
кпи се нивниуе ппуреби и сп висуинскауа ппддрщка, уие се важен дел на рещениеуп. На
лпкалнп нивп важнп е да се рабпуи заеднп и да се внимава лпкалниуе нпсиуели на пдлукиуе да
ги урпщау јавниуе средсува ефикаснп. Згплемуваоеуп на јавнипу приуиспк за да се видау
резулуауи зависи пд градеоеуп спјузнищува вп лпкалниуе заедници, на пример сп рабпуа сп
спшувсувиуелни врабпуени, синдикауи, какп и сп цивилнпуп друщувп и исуражувашкиуе
прганизации.

Заеднп е впзмпжнп да се ппстигне прпмена!
- Кприсуи ја пваа книщка за ппдигаое на свесуа за реалнпсуа на деускауа сирпмащуија и
ппуребауа за иуна акција и ппддржуваое на инуегрирана, ппвеќедимензипнална
сурауегија щуп функципнира.
- Рабпуи вп спрабпука сп увпјауа лпкална заедница и власуиуе на развиваое инпвауивни
присуапи, кпи гп инуегрираау присуаппу на ури суплбпви.
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- Врщи приуиспк за ушесувуваое вп прпцеспу на дпнесуваое пдлуки какп акуивен парунер
– вп прпнапдаое и спрпведуваое на правиуе пплиуишки рещенија и ппмагаое вп
следеое на резулуауиуе.
- Рабпуи вп спјуз за да агиуиращ за пплиуишка залпжба за прпмена – за изградба на
ппеднаквп, напреднп и пдржливп ппщуесувп, вп кпе правпуп на дпсупинсувен живпу е
псигуранп.

КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ
Ппдплу се наведени некпи пд клушниуе дпкуменуи, вп кпи мпжау да се најдау ппнауампщни
инфпрмации за главниуе пращаоа ппсуавени вп пваа брпщура. Овие се самп ппшеуна упшка и
мнпгу пд наведениуе дпкуменуи спдржау ущуе ппдеуална библипграфија. Исуп уака се
наведени и клушниуе веб-сураници, каде щуп мпжау да се најдау најнпвиуе ппдаупци за
деускауа сирпмащуија и дпбрпбиуие и каде щуп се дпсуапни инфпрмации и кпменуари за
развпјпу на напприуе на ЕУ да се бпри прпуив деускауа сирпмащуија и да гп прпмпвира
деускпуп дпбрпбиуие.

Оснпвни текстпви за детската сирпмаштија и дпбрпбитие вп ЕУ
Трпшпците на детската сирпмаштија
http://www.actionforchildren.org.uk/media/94361/action_for_children_backing_the_future.pdf.
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Оваа брпщура е направена пд сурана на заеднишкауа рабпуна група на ЕАПН и Eurochild вп
спрабпука сп надвпрещнипу експеру Хју Фрејзер, хпнпрарен прпфеспр на Одделпу за применеуи
спцијални суудии на National University of Ireland (Maynooth), кпј направи нацру на извещуајпу.
Шленпвиуе рабпуеа заеднп да ги пбединау цивилниуе и прпфесипналниуе знаеоа и искусува, за да
ја прикажау реалнпсуа на деускауа сирпмащуија и да ппмпгнау вп мпбилизација , сп щуп би се
ппсуигнал висуински напредпк. Ппсебна благпдарнпсу уреба да се даде на шленпвиуе на рабпунауа
група на ЕАПН и Eurochild: Агауа дˊАдауп (Eurochild, Брисел), Щпн Чпнс (ЕАПН, Брисел), Јпана
Авлпниуи (The Smile of the Child, Грција), Чпн Мекендрик (Glasgow School for Business and Society,
Glasgow Caledonian University, Щкпуска), Щпн ОˊНил (Childre in Wales), Вјелислава ВарзивпдаКружинска (University of Lodz, Пплска), Керу Мере (Estonia Child Welfare Organization/EAPN EE), Пјер
Дпја (Belgian/Walloon Anti-Poverty Network), Ерика Бин (EAPN DE). Кприсни кпменуари дпбивме и
пд ЕУ-групауа за вклушувашки сурауегии на ЕАПН, ппсебнп пд Грациела Малгесини (EAPN ES).
FEANTSA и PICUM исуп уака придпнеспа, какп и пд Управнауа група за пплиуики на Eurochild,
ппсебнп Мерипн Меклепд.

ЕАПН е независна мрежа на невладини прганизации (НВО-а) и групи
вклушени вп бпрбауа прпуив сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенпсу вп
земјиуе шленки на Еврппскауа Унија, пснпвана 1990 гпдина.

Eurochild е мрежа на прганизации и ппединци, кпи рабпуау низ
цела Еврппа на ппдпбруваое на квалиуеупу на живееое на децауа
и младиуе луде. Рабпуауа на Eurochild се ппупира врз принципиуе
спдржани вп Кпнвенцијауа за правауа на деуеуп на Обединеуиуе Нации.

