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1 ВОВЕД И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Заштита на децата од насилство е фундаментално право на секое дете. За жал, насилството продолжува да 
биде сериозна реалност за милиони деца ширум светот и да остава доживотни последици врз животот и 
развојот на децата. Насилството го попречува развојот на децата, способноста за учење и постигнувања во 
училиште; ги ограничува односите, придонесува за ниско ниво на самопочитување, емоционална болка и 
депресија, води кон ризични ситуации, самоповредување и агресивно однесување. Дополнително, 
насилството има и сериозно економско влијание врз општеството, намалување на човечките капацитети и 
нарушување на социјалниот капитал (УНИЦЕФ, 2010). 

Пристапот на УНИЦЕФ за превенција и справување со насилството беше нагласен со клучниот документ 
"Ставање крај на насилството врз децата - шест стратегии за акција", со кој се истакнува дека ‘насилството 
не е неизбежно и можно е да се прекине циклусот на насилство врз децата, со делување сега‘. Шестте 
стратегии за превенција и справување со насилството врз децата предвидуваат: 1) поддршка на родителите, 
старателите и семејствата; 2) обезбедување помош на децата и адолесцентите во справување со ризици и 
предизвици; 3) промена на ставовите и социјалните норми кои го поттикнуваат насилството и 
дискриминацијата; 4) промовирање и обезбедување услуги за поддршка на децата; 5) спроведување 
закони и политики за заштита на децата; 6) собирање податоци и истражување (УНИЦЕФ, 2014).  

Глобалниот извештај на УНИЦЕФ за Практиките за дисциплинирање деца во 2010 година, ги разработува 
насилните практики на дисциплинирање како главна глобална област на загриженост. Според наодите од 
извештајот, насилните практики на дисциплинирање, вклучувајќи физичко казнување и психичко 
злоставување, се социјално прифатени и често се сметаат за потребни за воспитување на децата, иако тие 
сериозно го загрозуваат менталниот и социјалниот развој на децата и ги кршат нивните основни права. 
Клучните податоци од извештајот покажуваат дека насилните практики на дисциплинирање деца се многу 
чести (УНИЦЕФ, 2010). На глобално ниво, три од четири деца на возраст од 2 до 14 години биле изложени 
на некакво насилно дисциплинирање, почесто психичко отколку физичко. Речиси три четвртини од децата 
доживеале психичко злоставување, околу половина искусиле физичко казнување. Најтешките форми на 
физичко казнување (удирање на детето по главата, ушите или лицето или силно и постојано удирање на 
детето) се поретки - околу 17% од децата во просек биле изложени на овие практики (УНИЦЕФ, 2010). 

Конвенцијата за правата на децата на Обединетите нации, 1989, е влијателна алатка за заштита на децата и 
спречување насилство врз децата, која го поддржува најдобриот интерес на детето, што доведе до 
определен број земји кои забрануваат употреба на физичко казнување деца, особено член 19: 

“Децата имаат право да бидат заштитени од повреда и малтретирање, физичко или психичко. 
Владите треба да осигураат децата соодветно да се згрижени и да ги заштитат од насилство, 
злоупотреба и запоставување од страна на нивните родители или некој друг кој се грижи за нив. 
Секоја форма на дисциплинирање која вклучува насилство е неприфатлива. Постојат начини за 
дисциплинирање кои се ефективни во помагањето на децата да учат за семејните и социјалните 
очекувања во однос на нивното однесување - оние кои се ненасилни, а соодветни се на нивото на 
развојот на детето и начини со кои се земаат предвид најдобрите интереси на детето” (УН 
Конвенција за правата на децата, 1989 - Преглед на правата според Конвенцијата за правата на 
децата1).  

Употребата на физичкото казнување е најконтроверзната тема во односите родител-дете. Ниту една друга 
тема во однос на воспитување деца не предизвикува толку големо внимание или дебата за тоа дали 

                                                      
1 https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf 
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родителите треба да ја користат оваа практика. Дисциплинирање деца и прифаќање на соодветни практики 
се развиваа со текот на времето и се обликувани како резултат на лични, религиозни, културни и 
општествени вредности. Иако традиционално, примената на физичкото казнување деца беше речиси 
вообичаено прифатена, во последните 30 години се случи голема промена во парадигмата за 
некористењето на физичко, вербално и психичко казнување (Durrant & Ensom, 2012). Дисциплинирање деца 
е дефинирано како: 

“Дисциплинирањето деца е составен дел од нивното воспитување кое ги учи на самоконтрола и 
прифатливо однесување. Меѓутоа, премногу често, децата се воспитуваат со користење методи кои 
се потпираат на физичка сила или вербално заплашување за да се казни несакано а да се поттикне 
посакувано однесување. Во многу случаи, наместо да бидат намерен дисциплински избор, таквите 
насилни методи се користат како резултат на лутината и фрустрацијата на родителите или 
недостатокот на знаење за ненасилни практики. Насилното дисциплинирање може да биде во две 
форми: физичко (или телесно) казнување и психичко злоставување; и двата типа се повреди на 
правата на децата. Физичкото дисциплинирање и психичкото злоставување често се преклопуваат 
и се применуваат заедно, со што се интензивираат краткотрајните и долготрајните последици што 
ги предизвикуваат. Последиците од насилното дисциплинирање можат да бидат од непосредни до 
долгорочни последици што децата ги носат во зрелите години. Освен тоа, наодите од 
истражувањето сугерираат дека дури и благите форми на физичкото дисциплинирање се штетни за 
децата” (УНИЦЕФ, 2017).  

За да се објасни како родителското однесување може да резултира со долгорочни последици кај детето, 
потребно е многу пошироко разбирање. Потребни се и информации за континуитетот и промената на 
однесувањето на детето и на родителите (Gershoff, 2013).   

Под малтретирање на дете се сметаат "сите форми на физичка и / или емоционална или сексуална 
злоупотреба, лишување и занемарување деца или комерцијална или друга експлоатација која резултира со 
нарушување на здравјето, опстанокот, развојот или достоинството на детето во контекст на однос на 
одговорност, доверба или моќ" (Krug et al., 2002, стр. 59). Во согласност со Целите на одржливиот развој на 
Обединетите нации (Sustainable Development Goals - SDGs), а особено според Агендата 2030, следните цели 
се директно насочени кон превенција и заштита од насилство: Цел 16.1: Значително намалување на сите 
форми на насилство и смртни случаи насекаде; Цел 16.2: Запирање злоупотреба, експлоатација, трговија со 
луѓе и сите форми на насилство и тортура врз деца; Цел 5.2: Ели минирање на сите форми на насилство врз 
жените и девојките и Цел 5.3: Елиминирање на сите штетни практики, како што се детски, ран и принуден 
брак, и осакатување на женски гениталии. Дополнително, се предвидуваат и цели кои индиректно 
придонесуваат за ставање крај на насилството врз децата. 

Физичкото казнување се дефинира како "употреба на физичка сила со намера да се предизвика болка кај 
детето, но не и повреда, заради коригирање или контролирање на однесувањето на детето" (Donnelly & 
Straus, 2005, стр.3). Се поголем дел од истражувањата сега покажуваат дека употребата на физичкото 
казнување е поврзана со низа негативни последици кај децата, вклучувајќи ги и зголемените проблеми со 
менталното здравје, проблемите на ниво на врска и / или зголемената агресија кај децата (Durrant et al, 
2012, Ferguson, 2013, Gershoff, 2010, Gershoff, 2013). Литературата, исто така, покажува дека плескањето 
деца е неефективно и не е поддржано од релевантната меѓународна заедница и организации (Gershoff, 
2013). Дополнително, иако претходните истражувања укажуваат на поврзаноста на позитивниот став кон 
физичкото казнување со неговата примена, како ваквите ставови се развиваат и опстојуваат во заедниците 
со ризик од често користење на физичкото казнување, е многу слабо истражено и разбрано (Durrant et al., 
2003).  
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Сепак, насилното дисциплинирање е сеуште вообичаена и прифатена практика во многу земји, вклучувајќи 
ја и оваа земја. Според достапните податоци, употребата на насилни методи за дисциплинирање е 
распространета во земјата. Високата стапка на насилно дисциплинирање е документирана во 
Мултииндикаторското кластерско истражување, 2011, поддржано од УНИЦЕФ, при што 69,3% од децата на 
возраст од 2-14 години искусиле методи на насилно дисциплинирање (MICS, 2011). Слични податоци се 
претставени и во истражувањето за негативни детски искуства кај младите (Raleva, Jordanova Peshevska & 
Sethi, 2013), каде се покажа дека физичкото казнување е најчестиот начин на дисциплинирање на децата со 
72% од испитаниците кои имале такво искуство во текот на своето детство. 

Потребни се повеќе податоци за да се разбере овој феномен во земјата и да се развијат стратегии и 
програми за негово решавање. Целта на ова истражување е да обезбеди информации за целната група со 
цел олеснување на развојот на насочени и ефективни интервенции, како и за евалуирање и следење на 
промените во текот на времето. Преку подобра информираност за она што луѓето го подразбираат под 
практиките за дисциплинирање деца, како тие се чувствуваат во врска со истите, и како се однесуваат, 
ресурсите можат подобро да се распределат и интервенциите да се прилагодат за различни групи на 
население. 

Главната цел на ова истражување е да обезбеди поцелосна слика за моменталните знаења, ставови и 
практики во однос на практиките за дисциплинирање деца во земјата, и тоа преку поконкретно 
истражување на аспектите кои се однесуваат на: 

• Знаење: како луѓето го разбираат и дефинираат насилството и алтернативните позитивни методи 
на дисциплинирање деца;  

• Ставови: степенот до кој луѓето ги одобруваат различните практики за дисциплинирање на децата, 
во кои ситуации истите се прифатливи за нив; 

• Верувања: како луѓето ги разбираат ефектите и последиците од насилството и позитивните 
практики за дисциплинирање на децата, во кои ситуации ги користат истите и зошто; кои би биле 
предностите на усвојувањето на позитивните практики за воспитување деца наспроти насилните 
методи;  

• Практики за дисциплинирање / воспитување деца и нивната злоупотреба: степенот и практики 
на дисциплинирање на децата; преференци за користење определени форми на дисциплинирање 
во зависност од ситуацијата, возраста на детето, полот (и на родителот и на детето); 

• Емпириски и нормативни очекувања: степенот до кој социјалните норми влијаат врз ставовите и 
практиките во однос на дисциплинирање на децата; што мислат испитаниците дека другите 
родители во нивната заедница прават за дисциплинирање на децата; што мислат испитаниците што 
другите луѓе (родители, членови на семејството, други членови на заедницата и сл.) очекуваат тие 
да прават во определени ситуации (пр. ако детето не се однесува добро);  

• Условени преференци: дијагностицирање дали преференците за придржување кон правилото се 
условени со емпириските и нормативните очекувања;  

• Референтна мрежа: кои се луѓето во заедницата на кои испитаниците им се обраќаат за совет, на 
кои им веруваат, и ги слушаат кога станува збор за воспитување/дисциплинирање на децата. 

Наодите од истражувањето првенствено ќе послужат за информирање на комуникациските активности за 
развојните иницијативи преку обрнување внимание на пречките/бариерите кои ги  спречуваат родителите 
да користат алтернативни позитивни практики за воспитување на децата. 
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1.1 Етички принципи 

Истражувањето е спроведено во согласност со Процедурата за етички стандарди во истражување, 
евалуација, собирање и анализа на податоци на УНИЦЕФ. Покрај тоа, беа почитувани и етички стандарди за 
истражување кое вклучува деца преку придржување кон следните принципи. 

• Не се очекуваа и не беа идентификувани конфликти на интереси како дел од истражувањето. 
• Информирана согласност - сите учесници беа информирани за истражувањето, целта на истото и 

нивната улога во процесот. Јасно беше наведено дека нивното учество нема да предизвика никаква 
штета, но и нема да има непосредна корист за нив. Од нив е побарана вербална согласност за 
учество во истражувањето и им било објаснето дека во секое време можат да се повлечат од 
процесот на интервјуирање. 

• Доверливост и анонимност - сите учесници во истражувањето беа информирани дека нивната 
приватност ќе биде заштитена, дека податоците собрани во текот на истражувањето ќе бидат 
објавени само во агрегатна форма и дека идентитетот на децата и возрасните нема да биде откриен 
под никакви околности.  

• Собирањето на податоците е спроведено со користење на CAPI методологијата. Собраните 
податоци безбедно се чуваат на серверите на ГфК Скопје. По извршената анализа, податоците ќе 
бидат пренесени на УНИЦЕФ за идно чување. 

• Во истражувањето немаше плаќање или компензација за учеството. 

Имајќи предвид дека истражувањето опфаќа чувствителна област, инструментите и процедурата за 
собирање податоци беа разгледани и одобрени од страна на УНИЦЕФ, во согласност со Процедурата за 
етички стандарди во истражување, евалуација, собирање и анализа на податоци на УНИЦЕФ. 
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2 КЛУЧНИ НАОДИ 

Истражувањето за знаењата, ставовите, практиките и социјалните норми поврзани со насилни форми на 
дисциплинирање деца нарачано од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје покажува дека мнозинството (79%) 
од родителите изјавиле дека примениле најмалку еден насилен метод (т.е. психичко злоставување, лесно 
или тешко физичко казнување), додека 21% користеле само позитивни практики за воспитување деца и 
ненасилни методи (т.е. барем една позитивна практика за воспитување и ненасилни методи и никогаш не 
користеле насилни методи (т.е. психичко злоставување, лесно или тешко физичко казнување)). Податоците 
исто така покажуваат дека мнозинството од анкетираните испитаници (73%) не пријавиле насилство врз 
дете на кое биле сведоци. Истражувањето дава увид во причините за постојаната практика, вклучувајќи: 

• Верување дека "насилните" методи функционираат: На пример, додека повеќето родители / 
старатели можеа да идентификуваат барем една негативна последица која физичкото насилство 
(72%) и психичкото казнување (67%) го имаат врз физичкото и емоционалното здравје на децата, 
сепак, значителен број (44% и 37% соодветно) наведуваат дека истите се ефикасни начини за 
коригирање на однесувањето на детето. 

• Традиционални гледишта во однос на дете. Поголемиот дел (67%) од родителите / старателите 
делат потрадиционален став дека дете не треба да му одвраќа на возрасен, и 64% сметаат дека 
децата биле подисциплинирани кога тие биле деца. Исклучително мал процент на родители 
споменуваат љубопитни (3%), внимателни (2%), амбициозни, самоуверени, независни и упорни 
(1%) и креативни (0,5%) како квалитети на "добро" дете.  

• Ставот дека казнувањето понекогаш е оправдано: Дури 57% сметаат дека е оправдано родителот 
да удри дете во барем една од дадените ситуации, односно ако детето пуши, пие алкохол или зема 
дрога; детето краде, има сексуални односи на рана возраст. 

• Сопственото искуство од детство: Една третина од испитаниците искусиле физичко казнување од 
страна на нивните родители и мнозинството (70%) од нив веруваат дека нивните родители имале 
право физички да ги дисциплинираат. Вредно е да се напомене дека е поголема веројатноста 
испитаниците кои потврдија дека биле физички казнувани од страна на нивните родители (72%) да 
користат лесно физичко казнување за да ги дисциплинираат своите деца, од оние кои не се соочиле 
со вакво казнување како дете (46%). Понатаму, голем дел (81%) од оние кои го одобруваат правото 
на родителите физички да ги казнуваат како деца, исто така, го делат ставот дека родителот има 
право да го дисциплинира своето дете на начин за кој верува дека е исправен.  

• Социјалните норми или разбирањето дека мнозинството го "прави тоа" и дека "не е осудено" од 
страна на другите: Податоците од истражувањето покажаа поврзаност помеѓу практиките (она што 
луѓето го прават), емпириските очекувања (што мислат луѓето дека другите го прават) и 
нормативните очекувања (што мислат луѓето дека другите очекуваат од нив да прават). На пример, 
испитаниците кои користат само позитивни практики веруваат дека 5 од 10 други родители / 
старатели го прават истото; додека испитаниците кои користеле барем еден вид на физичко 
казнување веруваат дека само 3,8 од 10 родители користат позитивни практики за воспитување. 
Исто така, родителите / старателите кои користеле позитивни практики (66%) е поверојатно да 
веруваат дека "другиот" ќе ја осуди примената на физичкото казнување, во споредба со родителите 
/ старателите кои користеле најмалку еден насилен метод (40%). 

Во продолжение е подетален преглед на наодите по тематските делови од истражувањето.  

Знаење 
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Општо земено, "насилството" врз децата првенствено се поврзува со физичко казнување - физички чин што 
може да предизвика физичка болка или повреди. Податоците и за спонтаната и за стимулираната свесност 
на испитаниците за тоа што претставува насилство врз децата покажуваат дека родителите и старателите 
повеќе го поврзуваат истото со ситуации кои можат да предизвикаат физичка повреда, наместо ситуации 
кои можат да предизвикаат емоционални последици. Вреди да се напомене дека значителен број - околу 
една третина од родителите и старателите - имаат ниско ниво на свесност за сите форми на насилство, 
особено за психичко злоставување и лесно физичко казнување. 

Додека повеќето испитаници идентификуваа најмалку едно негативно влијание што физичкото насилство 
(72%) и психичкото казнување (67%) го имаат врз физичкото и емоционалното здравје на детето, сепак, 
значителен број (44% и 37% соодветно) изјавуваат дека тие се ефективни начини да го поправат 
однесувањето на детето. 

Истражувањето сугерира дека постои низок степен на свесност за законската рамка воспоставена за заштита 
на децата од насилство. На пример, само една третина (32%) од испитаниците се уверени дека во земјата 
постои закон со кој се забранува физичко казнување деца од било која возраст и во сите околности, а само 
една четвртина (25%) се уверени дека законите ги обврзуваат луѓето да пријавуваат случаи на насилство врз 
деца. 

Најголем број родители и старатели кои го делат мислењето дека и физичкото и психичкото казнување се 
ефективни начини за коригирање на однесувањето на детето, не се сигурни или претпоставуваат (38% и 
40%, соодветно) дека постои закон со кој се забранува физичко казнување на деца од било која возраст и 
во сите околности. 

Ставови 

Ставовите на испитаниците беа оценети преку степенот на нивното согласување, односно несогласување, 
со изјави кои се однесуваат на: 1) ставови водени од традицијата, 2) ставови кон казнувањето генерално и 
кон методите на лесното физичко казнување, 3) ставови кон позитивните практики за воспитување деца / 
позитивно родителство, 4) ставови во однос на родови аспекти и 5) ставови кон правата на родителите. 
Следуваат резултати за секоја од категориите.  

• Податоците покажуваат дека мнозинството (67%) од испитаниците делат потрадиционален став 
дека детето не треба да му одвраќа на возрасен, додека 64% веруваат (се согласуваат со изјавата) 
дека децата биле подисциплинирани кога они биле деца. 

• Иако повеќе од половината (57%) од анкетираните испитаници не се согласуваат дека методите на 
лесно физичко казнување како удирање и плескање се ефективни методи за дисциплинирање дете, 
сепак, 1 од 5 (19%) се согласуваат дека овие два методи се ефективни во менување на однесувањето 
на детето. Поголем број (78%) го делат ставот дека детето може да научи да се однесува без да се 
плеска и / или удира. Сепак, 42% од нив изјавија дека нивното дете било удрено или исплескано по 
задникот во текот на минатиот месец. Покрај тоа, половина од испитаниците (51%) не се согласуваат 
дека родителот кој не го казнува своето дете кога тоа лошо се однесува не е добар родител. 

• Мислењето дека позитивните практики за воспитување деца / позитивно родителство - како 
поттикнување на децата да разговараат со своите родители - помагаат во развивање посилна 
самодоверба кај детето, го делат 85% од испитаниците. 

• Воспитување деца треба да биде еднаква одговорност на мажите и жените според одговорите на 
85%. Иако 15% се согласуваат дека удирањето женско дете е полошо отколку да се удри машко 
дете, мнозинството од 62% од испитаниците не ги дискриминираат децата на родова основа и не 
го делат овој став. 
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• Мнозинство од испитаниците (63%) го делат ставот дека родителот има право да го дисциплинира 
своето дете на начин за кој верува дека исправен. Оние кои не го делат овој став се значително 
помал број (13%). Слично на тоа, 45% се согласуваат дека никој нема право да му каже на родителот 
како да го воспитува своето дете, додека само 22% не се согласуваат со ова, а 33% се неутрални и 
ниту се согласуваат ниту не се согласуваат. Оние кои ги делат овие две гледишта е поверојатно дека 
користат насилство (65% и 47%, соодветно) во споредба со оние кои не ги делат овие ставови (11% 
и 21%, соодветно). 

Верувања 

Податоците за верувањата на испитаниците поврзани со физичкото казнување и неговите последици 
сугерираат дека иако поголем процент (60%) од анкетираните испитаници не веруваат дека физичкото 
казнување е ефективен метод за воспитување и дисциплинирање деца, сепак 41% сметаат дека истото 
понекогаш е неизбежно. Понатаму, 1 од 5 (20%) веруваат дека ако детето не се исплеска, тој / таа ќе порасне 
разгалено и дека 15% веруваат дека кога детето се тепа, тоа е ефикасен начин да го спречи повторувањето 
на несаканото однесување. Помалку е веројатно дека оние кои ги делат овие две верувања ќе 
идентификуваат барем една негативна последица кое физичкото насилство го има врз физичката и 
емоционалната благосостојба на децата (15% и 11%, соодветно) од оние кои не ги делат овие верувања (62% 
и 67%, соодветно). 

Слична е ситуацијата со верувањата на родителите и старателите во врска со психичкото злоставување / 
казнување и неговите ефекти. Имено, мнозинство од испитаниците (84%) сметаат дека на децата влијае кога 
родителите викаат или се расправаат во нивното присуство, додека 60% не се согласуваат дека дерењето / 
викањето го прават детето попослушно. И повторно, како што е случајот со физичкото казнување и неговите 
последици, вреди да се напомене дека 16% сметаат дека дерењето / викањето го прават детето попослушно 
и 23% сметаат дека психичкото казнување, иако понекогаш е сурово, секогаш е за доброто на детето. 

Што се однесува до сексуалната злоупотреба, значителен процент (41%) од испитаниците сметаат дека тоа 
најчесто се случува од страна на некој познат на детето. 

Првите 3 (три) споменати квалитети на добар родител сугерираат дека помалку од 1 од 5 испитаници ја 
разбираат суштината на позитивно родителство. Тие вклучуваат: внимателно го слушаат и разговараат со 
детето (19%), трпелив (17%) и грижлив (16%). Од друга страна, првите три (3) споменати карактеристики на 
тоа што го чини едно дете добро сугерираат ограничено разбирање на потребата родителите и старателите 
да негуваат независна, самоуверена, несебична и креативна личност. Карактеристиките што се споменуваат 
вклучуваат: добро однесување (50%), добро воспитано (20%) и дете кое ги почитува родителите и другите 
(16%), додека има исклучително мал број испитаници кои напоменаа дека квалитетите на добро дете исто 
така вклучуваат љубопитно (3%), несебично (2%), амбициозно, самоуверено, самостојно и упорно (1%) и 
креативно (0,5%). 

Мнозинството од испитаниците (57%) сметаат дека е оправдано родителот да удри дете во најмалку една 
од следните ситуации, односно околности: кога детето пуши, пие алкохол или зема дрога, кога детето краде 
работи, кога детето има сексуални односи на рана возраст, во споредба со 35% кои сметаат дека тоа не е 
оправдано, без разлика за каква ситуација се работи. 

Практики за дисциплинирање / воспитување деца и злоупотреба на деца 

На почетокот на овој дел испитаниците беа прашани колку често ги применуваат петте (5) општи методи кои 
возрасните ги користат за да ги научат децата на правилно однесување или да се справат со одделен 
проблем во нивното однесување, вклучувајќи ги: 1) позитивните практики за воспитување деца (на детето 
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му било објаснето зошто однесувањето му било несоодветно, детето е пофалено кога се однесувало добро, 
му било дадено на детето да прави нешто друго); 2) ненасилни практики за дисциплинирање (детето било 
игнорирано кога однесувањето му било несоодветно / лошо; детето било пратено во неговата/нејзината 
соба или во ќош или некаде да седи само; му биле одземeни работите што ги сака, или му било забрането 
да направи нешто што сака или било казнето да не излегува надвор); 3) психичко злоставување (детето е 
предупредено со закана дека ќе биде казнето, на детето му се вика или дере); 4) лесно физичко казнување 
(детето било удрено или исплескано по задникот; детето било удрено или исплескано по дланката, раката 
или ногата; растресено со рацете; детето било влечено за уво или скубнато за коса); 5) тешко физичко 
казнување (детето било удрено или плеснато по лицето, главата или ушите; или било претепано, т.е. 
удирано повеќе пати колку што може посилно). 

Податоците покажуваат дека мнозинството од 79% од испитаниците пријавиле употреба на најмалку еден 
насилен метод (т.е. психичко злоставување, лесно или тешко физичко казнување), додека 21% користеле 
само позитивни практики за воспитување и ненасилни практики (т.е. барем една позитивна и ненасилна 
практика за воспитување и никогаш насилна практика (т.е. психичко злоставување, лесно или тешко 
физичко казнување). 

Посебна анализа на позитивните и ненасилни методи за воспитување деца покажува дека само 4% од 
родителите и старателите користеле исклучиво позитивни методи за воспитување на своето дете во 
минатиот месец (т.е. не користеле други методи освен позитивни), додека ниту еден испитаник не изјавил 
дека користел исклучиво ненасилни практики за дисциплинирање како игнорирање на детето кога 
однесувањето му било несоодветно / лошо; праќање во неговата / нејзината соба или во ќош или некаде 
да седи само; одземање на работите што ги сака, или забрана да направи нешто што сака или казнување да 
не излегува надвор. 

Во однос на користењето на насилни методи за дисциплинирање деца, податоците покажуваат дека 73% 
од испитаниците користеле барем еден метод на психичко злоставување за дисциплинирање на своите 
деца во изминатиот месец, 55% одговориле дека користеле најмалку еден тип на лесно физичко казнување, 
односно 14% најмалку една практика од категоријата на тешко  физичко казнување. 

Следниве се примери на практиките за дисциплинирање деца кои родителите и старателите главно ги 
користеле: 

• Најчестата позитивна практика за воспитување деца користена од страна на 63% од испитаниците 
е "на детето му било објаснето зошто однесувањето му било несоодветно / лошо". Сепак, оваа 
практика се користи заедно со други методи. 

• Ненасилните практики за дисциплинирање, како “праќање дете во неговата / нејзината соба или 
во ќош или некаде да седи само” и “игнорирање дете кога однесувањето му било несоодветно / 
лошо”, се користени понекогаш од страна на една третина од испитаниците  (33% и 34% соодветно), 
но сепак, мнозинството (58% и 55% соодветно) одговорија дека никогаш не ги примениле овие 
методи во изминтатиот месец.  

• Повеќе од половина од анкетираните испитаници (57%) никогаш не му викале или не му се дереле 
на детето, додека 38% понекогаш го правеле тоа. 48% од испитаниците изјавиле дека во изминатиот 
месец понекогаш му се заканувале на детето дека ќе биде казнето, 33% одговориле дека не го 
користеле овој метод во изминатиот месец, додека 19% често го користеле. 

• Удирање или плескање дете по задникот е понекогаш користено од страна на 41% од испитаниците, 
додека методите како што се удирање или плескање по дланката, раката или ногата, удирање или 
плескање по лицето, главата или ушите, тресење со раце и влечење за уво или скубење за коса, 
никогаш не биле користени според одговорите на поголемиот дел од испитаниците (помеѓу 75% и 
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87%). Сепак, 23% изјавиле дека понекогаш го удриле или плеснале детето по дланката, раката или 
ногата, 16% го повлекле за уво или скубнале за коса, а 10% го протресле детето со рака. 

• Иако најголем дел од 92% од испитаниците изјавиле дека во изминатиот месец, ниту тие, ниту некој 
друг од нивното домаќинство не го претепале нивното дете, односно не го удирале повеќе пати 
колку што може посилно, сепак има 7% кои изјавиле дека понекогаш ја користеле оваа практика во 
изминатиот месец за да го дисциплинираат своето дете. Слично на тоа, 87% одговориле дека 
никогаш не го удриле детето на лицето, главата или ушите, додека 11% понекогаш го правеле тоа. 

Општо земено, главната причина што испитаниците ја наведуваат за користење на барем една форма на 
психичко злоставување, методи на лесно и / или тешко физичко малтретирање - понекогаш или често - е 
детето да се научи на соодветно однесување или како пристап за решавање на проблем во однесувањето, 
т.е. реакција на несоодветно однесување на детето и мерка за негово коригирање. 

Генерално, испитаниците ги сметаат следните три (3) методи како најуспешни во менувањето на 
однесувањето на нивното дете / спречување лошо однесување: 1) објаснување на детето зошто 
однесувањето му било несоодветно (позитивна практика за воспитување) - 66%; 2) фалење на дете кога 
се однесувало добро (позитивна практика за воспитување) - 47%; и 3) одземање на работите што ги сака, 
или забрана да направи нешто што сака или казнување да не излегува надвор (ненасилна практика за 
дисциплинирање) - 28%. Ова укажува на тоа дека родителите и старателите сметаат дека ненасилните 
методи се поефективни од насилните. Една третина од испитаниците искусиле физичко казнување од страна 
на нивните родители и мнозинството (70%) од нив сметаат дека нивните родители имале право физички да 
ги дисциплинираат. Голем дел (81%) од оние кои го одобруваат правото на нивните родители физички да 
ги казнуваат кога биле деца, исто така го делат ставот дека родителот има право да го дисциплинира своето 
дете на било кој начин за кој верува дека е исправен. Вреди да се напомене дека испитаниците кои 
потврдија дека искусиле физичко казнување од страна на нивните родители кога биле деца, изјавиле дека 
користеле методи на лесно физичко казнување за дисциплинирање на нивните деца повеќе отколку оние 
кои не биле физички казнувани како деца (72% и 46%, соодветно). Понатаму, голем дел (81%) од оние кои 
го одобруваат правото на родителите физички да ги казнуваат кога биле деца, исто така, го делат ставот 
дека родителот има право да го дисциплинира своето дете на начин за кој верува дека е исправен. 

Мнозинството (73%) од анкетираните испитаници кои изјавиле дека биле сведоци на насилно однесување 
врз дете во заедницата не го пријавиле тоа. Главните причини за непријавување беа верувањато дека: 
немаат право да се мешаат или пријавуваат, не било нивна работа / проблем, страв од мешање / 
пријавување, верување дека не се работело за сериозно насилство и слично. Ова повторно го истакнува 
ниското ниво на свесност за законската обврска на "секој граѓанин да пријави на одговорните органи за 
било каква форма на дискриминација, злоупотреба и употреба на деца веднаш по сведочењето или 
откривањето на тоа" и го зајакнува севкупното општествено прифаќање на насилство. 

Емпириски очекувања 

Анкетираните испитаници веруваат дека во просек 5 од 10 родители / старатели во земјата првенствено 
применуваат само позитивни методи/практики за воспитување на децата; додека 5 од 10 други родители / 
старатели во земјата користат физичко казнување, го плескаат детето по задникот, му удираат шлаканица 
по лицето или го плескаат по некој друг дел од телото, и психичкото злоставување, односно дерење или 
викање на детето, нарекување со навредливи имиња. Вкрстените податоци според видови на практики за 
дисциплинирање што родителите / старателите ги користат (што анкетираните родители прават) со нивното 
мислење за тоа колку од 10 родители  / старатели ги користат истите практики (мислење за тоа што 
мнозинството од другите го прави) покажуваат корелација помеѓу она што родителите го прават и што 
мислат дека другите прават. На пример, 



 

 

13 

 

• Испитаниците кои користат само позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не 
користат насилни методи) сметаат дека 5 од 10 други родители / старатели го прават истото; додека 
испитаниците кои користеле најмалку една практика од категоријата на тешко физичко казнување 
веруваат дека само 4 од 10 родители користат позитивни практики за воспитување. 

• Гледајќи го прашањето од спротивна страна, испитаниците кои користат позитивни и ненасилни 
практики (барем една и никогаш не користат насилни методи) сметаат дека само 2 од 10 други 
родители го тепаат своето дете што е можно појако; додека испитаниците кои користеле најмалку 
една практика од категоријата на тешко физичко казнување сметаат дека повеќе, односно, 3 од 10 
родители / старатели го тепаат своето дете што е можно појако. 

Во просек, испитаниците сметаат дека 3 од 10 од возрасните ќе интервенираат кога се сведоци на друг 
родител / возрасен како физички го дисциплинира детето за да го сопрат, и дека, во просек, само 2 од 10 
од родителите / старателите ќе се јават на надлежните лица (полиција, социјални работници, и сл.) за да го 
пријават случајот на насилно дисциплинирање на кое биле сведоци во нивното соседство. 

Понатамошната анализа на податоците покажува дека испитаниците кои се свесни за постоењето на 
законите кои ги обврзуваат луѓето да пријавуваат насилство врз деца, е поверојатно дека ќе очекуваат 
другите возрасни да интервенираат кога се сведоци на друг родител / возрасен како физички го 
дисциплинира детето за да го сопрат, во споредба со оние кои не знаат дека постои таква законска 
регулатива. Интересно е дека не постои корелација меѓу емпириските очекувања поврзани со пријавување 
(мислење за тоа дали мнозинството од возрасните го пријавуваат насилството) и свесноста за постоењето 
на законите кои ги обврзуваат луѓето да го прават тоа. Ова сугерира дека знаењето не игра улога и не влијае 
врз однесувањето кога станува збор за случаи на пријавување; и дека практиките можеби повеќе зависат 
од верувањата. Исто така, оние кои изјавија дека и самите пријавиле случај на насилно дисциплинирање на 
кое биле сведоци во нивното соседство, поверојатно е дека ќе очекуваат поголем просечен број на луѓе да 
интервенираат кога се сведоци на физичко дисциплинирање дете од страна на друг родител / возрасен да 
го сопрат, како и да се јават на надлежните лица (полиција, социјални работници, и сл.) за да го пријават 
случајот на насилно дисциплинирање на кое биле сведоци во нивното соседство, од оние кои не пријавиле 
таков случај. 

Нормативни очекувања 

Брачните другари / партнери се оние кои имаат најголемо влијание кога станува збор за практиките за 
воспитување деца според 72%. Родителите, исто така, имаат одредено влијание врз основа на мислењето 
на околу 21% од испитаниците. 

Податоците од истражувањето откриваат директна корелација помеѓу користените практики за 
дисциплинирање деца и она што испитаниците мислат дека другите луѓе (родители, членови на 
семејството, други членови на заедницата и сл.) очекуваат од нив да направат во одредени околности (кога 
детето се однесува несоодветно / лошо). 

Голем дел од испитаниците (44%) мислат дека физичкото казнување, како што се плескање дете по 
задникот, удирање шлаканица по лицето или удирање по некој друг дел од телото мнозинството од 
родителите ќе го осудат како неправилен начин. Сепак, значителна третина од испитаниците (28%) веруваат 
дека мнозинството од нив би го разбрале тоа како право на секој родител, а истиот процент мислат дека би 
го игнорирале како работа на родителите. Вкрстените податоци на користените практики за 
дисциплинирање / воспитување на децата (што прават родителите / старателите) и нормативните 
очекувања (што родителите / старателите веруваат дека другите очекуваат од нив да прават), покажуваат 
корелација меѓу двата аспекти. На пример, 
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• Родителите / старателите кои користеле само позитивни и ненасилни практики (барем една и 
никогаш не користат насилни методи) (66%) повеќе веруваат дека "другите" ќе ја осудат употребата 
на физичкото казнување, отколку родителите / старателите кои користеле најмалку еден насилен 
метод (40%). 

• Анализата на прашањето од спротивен агол покажува дека родителите / старателите кои користеле 
најмалку една насилна практика (29%); повеќе веруваат дека "другите" ќе го разберат како право 
на секој родител (ќе прифатат употреба на физичко казнување), отколку родителите кои користеле 
само позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не користат насилни методи) (16%). 

Што се однесува до формите на тешко физичко казнување, како тепање дете што е можно појако; тепање 
дете со ремен, стап или друг цврст предмет; според голем дел од испитаниците (72%), мнозинството од 
родителите / старателите во земјата ќе го осудат како неправилен начин, додека 19% мислат дека другите 
ќе го игнорираат бидејќи не е нивна работа туку на самиот родител. Вкрстените податоци за користените 
практики за воспитување / дисциплинирање деца  (што прават родителите / старателите) и нормативните 
очекувања (што родителите / старателите веруваат дека другите очекуваат од нив да прават), покажуваат 
корелација меѓу двете. На пример, 

• Родителите / старателите кои користеле најмалку еден насилен метод (20%); двојно повеќе 
веруваат дека поголемиот дел од "другите" ќе ја игнорираат ситуацијата кога еден родител 
постојано го удира детето како приватна работа на семејствата; од родителите / старателите кои 
користеле само позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не користат насилни 
методи) (10%). 

Мнозинството од испитаниците (51%) сметаат дека другите родители / старатели ќе ја осудат употребата на 
методи на психичко злоставување, како дерење или викање на своето дете, нарекување со навредливи 
имиња. Сепак, дури 30% мислат дека тие ќе го игнорираат бидејќи не е нивна работа, а 19% веруваат дека 
мнозинството родители ќе го разберат како право на секој родител ако видат друг родител како го користи 
овој метод за дисциплинирање дете. 

Како што е случај со физички насилните методи, вкрстените податоци на користените практики на 
дисциплинирање (што прават родителите / старателите) и нормативното очекување (што родителите / 
старателите веруваат дека другите очекуваат од нив да прават), покажуваат корелација меѓу двете кога 
станува збор за психичкото казнување. На пример, 

• Родителите / старателите кои користеле најмалку еден насилен метод (31%) двојно повеќе веруваат 
дека поголемиот дел од "другите" ќе ја игнорираат ситуацијата во која родителот му се дере или 
вика на своето дете како приватна семејна работа; од родителите / старателите кои користат 
позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не користат насилни методи) (14%). 
Слично на тоа, поверојатно е дека тие двојно повеќе ќе го разберат како право на секој родител да 
вика на детето. 

Голем процент (70%) од испитаниците го делат мислењето дека мнозинството од родителите во земјата ќе 
ја разберат употребата само на позитивни методи за воспитување деца (т.е. детето никогаш да не се 
казнува, било физички или психички), додека 15% сметаат дека другите родители би го осудиле како 
неправилен начин, односно, според 14% тие ќе го игнорираат бидејќи не е нивна работа. Значително големо 
мнозинство (83%) од испитаниците кои изјавиле дека користеле само позитивни и ненасилни практики 
(барем една и никогаш не користат насилни методи) веруваат дека мнозинството луѓе во земјата ќе ја 
разберат употребата на позитивни методи за воспитување деца (т.е. детето никогаш да не се казнува, било 
физички или психички) како право на секој родител, во споредба со 68% од оние кои одговориле дека 
користеле најмалку една насилна практика за дисциплинирање дете.  
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Испитаниците имаат различни гледишта во врска со ставот на другите родители кон родител кој 
интервенира кога е сведок како некој родител / возрасен физички го дисциплинира детето за да го сопре - 
38% од испитаниците сметаат дека мнозинството од родителите ќе веруваат дека тоа е право на секој 
родител, 28% сметаат дека мнозинството од родителите ќе го осудат истото како неправилно, а 27% сметаат 
дека ќе го игнорираат бидејќи не е нивна работа. Повторно, мнозинството (62%) од оние кои пријавиле дека 
користат само позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не користат насилни методи), во 
споредба со 35% од испитаниците кои кажале дека користеле барем една насилна практика, веруваат дека 
мнозинството родители во земјата интервенирањето кога се сведоци како друг родител / возрасен физички 
го дисциплинира детето би го разбрале како право на секој родител.  

И покрај тоа што се работи за законска обврска, испитаниците исто така имаат различни мислења во однос 
на другите родители кон родител кој пријавува насилство кај надлежните - 47% сметаат дека другите 
родители ќе веруваат дека тоа е право на секој родител; 28% сметаат дека тие ќе го игнорираат бидејќи не 
е нивна работа, а 17% сметаат дека другите родители ќе го осудат како неправилен начин. 

Условени преференци 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека првите три (3) главни причини зошто физичкото казнување, 
како што е плескање по задникот или удирање дете е толку застапено во земјата се следните:   

• Норми (традиција / наследено однесување / менталитет; прифатено како нормално 
однесување / начин на воспитување / дисциплинирање деца; навика; покажување моќ / сила; 
нешто што се очекува од родителите; старомоден начин на воспитување деца) – 24%; 

• Мотивации - ставови, верувања (ефективен / ефикасен метод / детето нема повторно да се 
однесува несоодветно / лошо; децата се разгалени и понекогаш заслужуваат да бидат казнети 
/ неизбежно е; во случаи кога разговор и објаснување немаат ефекти; исправен начин; 
дисциплинска мерка без последици) – 15%; 

• Способност за дејствување (родителите се нервозни и уморни; стресен живот; недостаток на 
време / трпение за децата; рефлексна / најлесна реаксија / одговор на несоодветното 
однесување на детето; непостоење закон / спроведување закон; лоши животни услови / 
сиромаштија / невработеност) – 14%. 

Податоците покажуваат поврзаност помеѓу практиките и ставовите за тоа зошто насилството врз децата 
продолжува да се применува. На пример, родителите / старателите кои одговориле дека користеле само 
позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не користеле насилен метод) повеќе веруваат дека 
способноста за дејствување (26%) и знаење (23%) се причините зошто насилното дисциплинирање деца 
опстојува, во споредба со родителите / старателите кои користеле најмалку еден метод за насилно 
дисциплинирање - способност за дејствување (12%) и знаење (12%). Од друга страна, родителите и 
старателите кои користеле барем еден насилен метод, застапеноста на физичкото казнување повеќе ја 
поврзуваат со норми (25%) и мотивации (16%), споредено со родителите / старателите кои користат 
позитивни и ненасилни практики во воспитувањето на нивните деца (барем една и никогаш не користат 
насилен метод) - норми (22%) и мотивации (10%).  

Што се однесува до она што е потребно за да се обезбеди повеќе родители во земјата да користат позитивни 
методи за дисциплинирање / воспитување, 16% од испитаниците сметаат дека тоа е советување / 
психосоцијална поддршка, повеќе образование (15%), но исто така и подобра финансиска состојба (7%), 
образовни курсеви / работилници 6%), ТВ програми / емисии (6%) и слично.  
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3 АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ 

Главната целна група за ова истражување беа домаќинства со деца на возраст од 2 до 14 години, односно 
родители и / или примарни старатели или некој кој поминува најмногу време со овие деца. Во рамките на 
главниот примерок беа завршени вкупно 800 интервјуа. Имајќи ја предвид ниската стапка на ромската 
популација и очекуваниот број на испитаници од оваа етничка група во главниот примерок, а со оглед на 
посебниот интерес за оваа тема кај оваа ранлива група, покрај главниот примерок од 800 интервјуа, 50 
дополнителни интервјуа беа спроведени меѓу членовите на оваа етничка група. Во анализата, овие 
интервјуа беа пондерирани за да го одразат вистинскиот процент на ромската етничка група во вкупното 
население. Податоците беа собрани во периодот од 18 ноември до 7 декември 2016 година. 

Инструментот за истражувањето, односно користениот прашалник го изработи проектниот тим на ГфК 
Скопје поддржан од два (2) надворешни експерти ангажирани од ГфК Скопје, во тесна соработка со тимот 
на УНИЦЕФ. Самиот прашалник е поделен на следните 8 (осум) тематски секции / делови:  
 

1) Демографија  
2) Знање 
3) Ставови 
4) Верувања 
5) Практики за дисциплинирање / воспитување деца и злоупотреба на деца 
6) Емпириски очекувања 
7) Нормативни очекувања 
8) Условени преференци. 

Деловите од 3.1 до 3.7 од овој Извештај вклучуваат детална анализа, која се состои од анализа на 
статистички значајните разлики и графичка презентација на резултатите од конкретните прашања во секоја 
тематска секција. Статистички значајните разлики беа анализирани според следните демографски 
карактеристики на испитаниците: 

- Етничка припадност,  
- Пол,  
- Место на живеење (урбано / рурално),  
- Врска со детето,  
- Домаќинства категоризирани во сегменти според нефинансиски карактеристики (Скала за семејно 

богатство (Family Affluence Scale (FAS)),  
- Домаќинства со / без деца со попреченост (согласно одговорот на испитаникот)2, и  
- Возраст на детето (во делот Практики за дисциплинирање / воспитување деца и злоупотреба на 

деца, во кој прашањата се однесуваат на конкретно дете на одделна возраст избрано врз основа на 
правилото “дете со прв следен роденден” во домаќинства со повеќе од едно дете на возраст од 2-
14 години). 

Демографските податоци од делот за Демографија од истражувањето се дадени на крајот на Извештајот во 
Секцијата 4.1 Структура на примерокот. Покрај стандардните демографски податоци на испитаниците 
(возраст, пол, етничка припадност, место на живеење (урбано, рурално), образование, работен статус, 
просечен месечен доход на домаќинството и слично), исто така се собрани и нефинансиски податоци за 
секое домаќинство. Поконкретно, Скалата за семејно богатство (Family Affluence Scale (FAS)) се користи како 
индикатор на социо-економскиот статус на домаќинството и како резултат на истата, домаќинствата / 

                                                      
2 Овој аспект има определени ограничувања затоа што се работи за само-декларирана попреченост базирана на 
разбирањето на испитаникот за тоа што претставува попреченост, без конкретна верификација.  
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испитаниците кои учествуваа во ова истражување беа сегментирани во домаќинства од 1) низок, 2) среден 
и 3) висок степен на семејно богатство. FAS е мерка на материјалното богатство / изобилие која произлегува 
од карактеристиките на едно домаќинство, односно тоа што го поседува (пр. број на автомобили, одмори, 
компјутери, спални и слични нефинансиски карактеристики на домаѓинствата). 

3.1 ЗНАЕЊЕ 

Првиот дел од прашалникот е дизајниран да обезбеди информации за знаењето на целната популација за 
прашањата поврзани со насилство врз децата, како ги разбираат и дефинираат насилните и алтернативните 
позитивни методи за воспитување деца.  

3.1.1. Знаење за различните форми на насилство на спонтано ниво  

Резултатите од истражувањето покажуваат широк спектар на спонтани, нестимулирани асоцијации за тоа 
што претставува или што е насилство врз децата. Општо земено, "насилството" првенствено се поврзува со 
физичко казнување - физички чин што може да предизвика физичка болка или повреди. На пример, 
мнозинството (59%) како своја асоцијација кажале ‘‘физичко казнување‘‘; додека 26% споменале ‘‘физичко 
и психичко казнување‘‘; 15% - ‘‘психичка агресија / злоставување‘‘; само 9% одговориле дека тоа е 
"сексуална злоупотреба", а минимални 2% кажале "занемарување" (терање деца да питачат / крадат на 
улица, запоставување дете / недостаток на грижа) (Графикон 1).  

 
Графикон 1 – Спонтано знаење на испитаниците што претставува насилство врз децата - % 

Дисагрегираните податоци за тоа “што претставува или што е насилство врз децата” (Табела 1) покажуваат 
следни статистички значајни разлики:  
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Физичко казнување 

• Роми (77%) споредено со останатите етнички групи (Македонци, 61%; 
Албанци 49%) 

• Баби и дедовци (73%) споредено со родители (57%) 
• Испитаници од домаќинства категоризирани како низок сегмент согласно 

нефинансиски карактеристики (62%) споредено со оние од среден (52%), 
и висок сегмент (44%) нефинансиски карактеристики на домаќинства 

Комбинирано физичко и психичко 
казнување  

• Македонци (28%) во споредба со Албанци (20%) и Роми (3%) (само n=2 
испитаници Роми)  

• Машки (33%) споредено со женски (24%) испитаници 
• Испитаници кои живеат во урбани (29%) споредено со оние од рурални 

(20%) средини 

Психичка агресија / злоставување 
• Македонци (17%) во споредба со Албанци (5%) и Роми (11%) - мал број на 

испитаници (Албанци n=9, Роми n=7)  
• Испитаници од урбани места (38%) споредено со оние од рурални (31%) 

Табела 1 – Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на спонатното знаење за тоа “што претставува или што е 
насилство врз децата” 

3.1.2. Знаење за различните форми на насилство на стимулирано ниво 

На стимулирано ниво, мнозинството (80%) од испитаниците се согласуваат дека сексуалната злоупотреба, 
како и тепање дете со рака, ремен, стап или друг предмет се форми на насилство врз децата. Слично на тоа, 
70% се согласуваат дека плескање по лицето, главата или увото на детето, како и 62% во случај на тресење 
дете со раце се исто така форми на насилство врз децата (Графикон 2). Како во случајот на спонтаната 
свесност, податоците покажуваат дека родителите повеќе го асоцираат насилството врз децата со 
ситуации кои можат да предизвикаат физички повреди, отколку со оние кои можат да резултираат со 
емоционални последици.  

 
Графикон 2 – Стимулирано знаење на испитаниците што претставува насилство врз децата - % 

Вреди да се напомене дека значителен број не се согласуваат дека методите како што се плескање дете 
по задникот (36%); влечење за уво (29%); плескање по раката или ногата на детето (27%) се форми на 
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насилство. Испитаниците кои не се согласуваат дека ова се форми на насилство врз децата се Роми повеќе 
од другите етнички групи и испитаниците кои живеат во руралните средини во споредба со оние од 
урбаните. Исто така, значителен број не се согласуваат дека методите како што се нарекување дете глупаво, 
мрзливо и слично (33%); викање или дерење на дете (26%), заканување на дете дека ќе биде оставено или 
напуштено (25%) се форми на насилство. Во однос на овие форми на насилство, испитаниците Албанци се 
согласуваат дека тие се форми на насилство повеќе од другите етнички групи. Ова го нагласува фактот дека 
значителен број - околу една третина од родителите и старателите - имаат ниско ниво на свест за сите 
форми на насилство, особено за лесно физичко казнување и психичко злоставување. 

Доколку се направи ранг по средните вредности како што е прикажано на Графиконот 3, првите три (3) 
ситуации кои најголемиот број на испитаниците ги сметаат како насилство врз децата се: 

1) Сексуална злоупотреба на дете;  
2) Тепање дете со рака, ремен, стап или друг предмет;  
3) Плескање по лицето, главата или увото на детето. 

 
Графикон 3 – Стимулирано знаење на испитаниците за формите на насилство врз децата – средни вредности 

Последните три (3) ситуации кои најмал број од анкетираните целни испитаници ги сметаат за форми на 
насилство врз децата се:  

1) Нарекување дете глупаво, мрзливо и слично; 
2) Плескање дете по задникот; 
3) Одземање определени привилегии на детето за да го научите лекција. 

3.1.3. Знаење за влијанието и последиците од физичкото казнување  

Додека повеќето испитаници (72%) идентификуваа најмалку едно негативно влијание кое користењето на 
физичкото казнување го има врз физичката и емоционалната благосостојба на децата (Табела 2), 
вклучувајќи: непосредни физички здравствени проблеми, како што се повреди, модринки и фрактури, (39%) 
и долгорочни физички здравствени проблеми, како што се промени во развојот на мозокот и долгорочна 
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физичка попреченост (30%); прифаќање на насилство како нормално и имитирање на истото (25%) 
(Графикон 4). 

 % 
Најмалку една негативна последица од физичко казнување врз физичката и емоционалната 
благосостојба на децата  

72,2 

Физичко казнување е ефективен начин за поправање на однесувањето на детето 43,6 
Табела 2 – Знаење за влијанието и последиците од физичкото казнување 

Сепак, значителен број испитаници (44%) забележуваат дека физичкото казнување е ефективен начин да се 
поправи однесувањето на детето. Родителите / старателите кои повеќе веруваат дека физичкото казнување 
е ефективен начин да се поправи однесувањето на детето се Роми (66%) во споредба со другите етнички 
групи (Македонци - 44%, Албанци - 43%), женски испитаници (45%) во споредба со машките (36%), 
испитаниците од руралните средини (49%) во споредба со оние кои живеат во урбаните (40%) и 
испитаниците од домаќинства без дете со попреченост (45%) во споредба со оние кои имаат дете со 
попреченост (19%). 

 
Графикон 4 – Знаење на родителите/старателите за влијанието и последиците од физичкото казнување 

3.1.4. Знаење за влијанието и последиците од психичкото казнување  

Што се однесува до користењето на психичкото казнување, 40% сметаат дека истото предизвикува 
емотивни здравствени проблеми, вклучувајќи вознемиреност, депресија, агресија или дури и желба да се 
убие. Слично на тоа, 33% забележуваат дека "децата кои постојано ги задеваат, малтретираат, исмеваат и 
омаловажуваат дома или на училиште, често се чувствуваат отфрлени, прогонувани, недостојни или немаат 
самодоверба" како последица на психичкото казнување (Графикон 5), додека 25% сметаат дека тоа може 
да предизвика потешкотии кај детето при изразување на чувствата на начин што би го разбрале другите 
луѓе и прифаќање како нормално и имитирање на истото однесување. 
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Графикон 5 - Знаење на родителите/старателите за влијанието и последиците од психичкото казнување 

Слично на последиците од користењето на физичкото казнување, додека повеќето испитаници (67%) 
идентификуваа барем една негативна последица што психичкото казнување ја има врз емоционалната 
благосостојба на децата (Табела 3) – сепак, значителен број од 37% забележуваат дека тоа е ефективен 
начин за поправање на однесувањето на детето.  

 % 
Најмалку една негативна последица од психичко казнување врз емоционалната 
благосостојба на децата  

66,8 

Психичко казнување е ефективен начин за поправање на однесувањето на детето 36,8 
Табела 3 - Знаење за влијанието и последиците од психичкото казнување 

Не се идентификувани статистички значајни разлики во анализата на дисагрегираните податоци за оние кои 
веруваат дека "психичкото казнување е ефективен начин за поправање на однесувањето на детето ". 

3.1.5. Знаење за постоечката законска рамка, услуги и програми за заштита на деца од 
насилство 

Со само една третина (32%) од испитаниците уверени дека постои закон со кој се забранува физичко 
казнување, и само една четвртина (25%) уверени дека законите ги обврзуваат луѓето да пријавуваат 
насилство, податоците укажуваат на ниско ниво на свесност за законската рамка воспоставена за заштита 
деца од насилство. 
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• Една третина (32%) од испитаниците се уверени 
дека во земјата постои закон што забранува 
физичко казнување на деца на која било возраст и 
во која било средина, додека 38% претпоставуваат 
дека постои таков закон, а 26% веруваат или 
претпоставуваат дека таков закон не постои.  

• Од друга страна, помалку испитаници (25%) се 
уверени дека законот ги обврзува луѓето да 
пријават случај на насилство врз деца, а поголем 
број (41%) претпоставуваат дека постои таков 
закон, додека 28% веруваат или претпоставуваат 
дека нема таков закон (Графикон 6). 
 

 
Графикон 6 – Знаење на родителите и старателите за законската рамка со која се забранува физичкото казнување деца и 

пропишува обврска за пријавување такви случаи  

Најголем број родители и старатели кои го делат мислењето дека и физичкото и психичкото казнување се 
ефективни начини за коригирање на однесувањето на детето, не се сигурни и претпоставуваат (38% и 40%, 
соодветно) дека постои закон со кој се забранува физичко казнување на деца на која било возраст и во која 
било средина. Оние кои се уверени дека постои таков закон во земјата и сметаат дека насилството има 
последици, се помалку (28% во двата случаи).  

Статистички значајни разлики во однос на свесноста на испитаниците за правната рамка за заштита на 
децата од насилство и за законската обврска на луѓето да пријавуваат секој случај на насилство врз децата 
(Табела 4) се забележуваат во знаењето на: 

 

 

 

Во земјата има многу закони за 
заштита и превенција од 

насилството врз децата. Законот за 
заштита на децата конкретно ги 

забранува сите форми на 
насилство под сите околности и 

предвидува обврска за сите 
граѓани да ги пријават сите облици 

на насилство против децата 
веднаш штом ќе дознаат за таков 

чин.  
 

УНИЦЕФ, 2014, Мапирање на институциите и организациите на 
граѓанското општество кои им пружаат услуги на деца жртви на 

насилство и злоупотреба   

 

https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Mappping_report_FINAL_formated_pdf_.pdf
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Mappping_report_FINAL_formated_pdf_.pdf
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Mappping_report_FINAL_formated_pdf_.pdf
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Правна рамка со која се забранува 
физичкото насилство врз децата 

• Македонци (35%) се повеќе свесни за постоењето на оваа законска 
рамка споредено со Албанци (25%) и Роми (26%) (бројот на 
испитаниците Роми кои го делат ова мислење е многу мал (n=16)) 

• Женски (34%) споредено со машки (25%) испитаници  
• Родители (33%) споредено со баби и дедовци (23%) 
• Испитаници од средниот сегмент на домаќинства согласно 

нефинансиските карактеристики (39%) споредено со оние од нискиот 
ваков сегмент (29%) 

• Испитаници од домаќинства со деца со попреченост (63%) споредено со 
оние (31%) во чии домаќинства нема такви деца 

Правна рамка со која луѓето се 
обврзуваат да пријавуваат секој 
случај на насилство врз децата 

• Македонци (27%) се повеќе уверени од Албанци (18%) дека постои 
законска обврска за пријавување случаи на насилство врз децата 

• Испитаници од средниот сегмент на домаќинства согласно 
нефинансиските карактеристики (33%) споредено со оние од нискиот 
ваков сегмент (21%) 

• Испитаници од домаќинства со деца со попреченост (60%) споредено со 
домаќинствата (23%) без вакви деца 

Табела 4 - Статистички значајни разлики во однос на свесноста на испитаниците за правната рамка за заштита на децата од 
насилство и за законската обврска на луѓето да пријавуваат секој случај на насилство врз децата   

 

Мнозинството од испитаниците (65%) се свесни дека дете може да пријави насилство (Графикон 7), 
првенствено на полицијата (57%), центрите за социјална заштита / социјални работници (18%) и на 
бесплатниот СОС телефон (17%), бројот што мнозинство од испитаниците кои го споменале не го знаат (за 
други конкретни одговори, видете го Графиконот 8). Сепак, една четвртина од испитаниците (25%) не се 
свесни дека децата можат да пријават насилство. Полицијата повторно е спомената како институција на која 
насилството врз децата треба да се пријави според голем број (80%) од испитаниците, по што следат 
социјалните работници (51%) и наставниците (23%) (Графикон 9).  
 
 
 

Графикон 8 – Свесност за институциите на кои дете 
може да пријави насилство 

Графикон 7 – Свесност за можноста дете да 
пријави насилство 
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Графикон 9 – Знаење на родителите и старателите за институциите на кои дете може да пријави насилство 

Се забележува и ниско ниво на свесност за расположиви програми или материјали наменети за 
родителите во врска со воспитување на децата и/или методите на воспитување. Ова може да се должи 
на ниското ниво на застапеност на овој вид програми во земјата. Само 5% од испитаниците изјавиле дека 
знаат за некоја образовна програма или материјали наменети за родителите во врска со воспитување на 
децата и/или методите на воспитување/родителство (Графикон 10). Меѓутоа, на прашање за кои конкретни 
програми или материјали се работи, овие испитаници дадода само општи информации за изворите на 
програми и материјали,  
 
 

како што се материјали на НВО, програми за 
советување на училишта / градинки наменети за родители, материјали на интернет и социјални медиуми, 
книги за родители и слично (останатите одговори се дадени во Графиконот 11).  

  

Графикон 10 – Свесност за образовни програми 
или материјали наменети за родителите во врска 
со воспитување на децата и/или методите на 
воспитување/родителство 

Графикон 11 – Образовни програми или материјали 
наменети за родителите во врска со воспитување на 
децата и/или методите на воспитување/родителство 
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3.2 СТАВОВИ 

Овој тематски дел од прашалникот имаше за цел да се соберат информации за ставовите на испитаниците, 
во врска со степенот до кој родителите и старателите одобруваат различни практики за воспитување / 
дисциплинирање деца.  

Ставовите на испитаниците беа оценети преку степенот на нивното согласување, односно несогласување, 
со изјави кои се однесуваат на: 1) ставови водени од традицијата, 2) ставови генерално кон казнување и кон 
методите на лесно физичко казнување, 3) ставови кон позитивните практики за воспитување деца / 
позитивно родителство, 4) ставови во однос на родови аспекти и 5) ставови кон правата на родителите. 

3.2.1. Ставови на испитаниците водени од традицијата 

Мнозинство (67%) од испитаниците делат традиционален став дека детето не треба да му одвраќа на 
возрасен (Графикон 12), додека 12% не се согласуваат со тоа. Исто така, поголем број испитаници (64%) 
веруваат (се согласуваат со изјавата) дека децата биле подисциплинирани кога тие биле деца, додека само 
17% не се согласуваат со изјавата. 

  
Графикон 12 – Ставови на испитаниците водени од традицијата 

Статистички значајни разлики во однос на согласувањето, односно несогласувањето на испитаниците со 
овие ставови водени од традицијата (Табела 5) се забележани во одговорите на: 

Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 
Дете не треба да му 
одврати на возрасен 

• Баби и дедовци (80%) споредено со 
родители (66%)  

• Албанци (19%) споредено со 
Македонци (11%) 

Јас кога сум бил/а дете, 
децата беа 
подисциплинирани 

• Македонци (67%) споредено со 
другите етнички групи (Албанци - 
55%; Роми – 47%) 

• Баби и дедовци (76%) споредено со 
родители (64%) 

• Нема статистички значајни разлики 

Табела 5 – Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на ставовите на испитаниците водени од традицијата 
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3.2.2. Ставови на испитаниците генерално кон казнувањето и кон методите на лесно 
физичко казнување  

Повеќе од половината (57%) од анкетираните испитаници не се согласуваат дека методите од категоријата 
лесно физичко казнување. како удирање и плескање се ефикасни методи за дисциплинирање на детето 
(Графикон 13). Сепак, 1 од 5, или 19% - се согласуваат дека овие два методи се ефективни во менувањето 
на однесувањето на детето. 

Поголем број (78%) го делат ставот дека децата можат да учат како да се однесуваат без удирање / 
плескање. Сепак, 42% од нив изјавија дека нивното дете било удрено или исплескано по задникот во 
изминатиот месец. 

Покрај тоа, половина од испитаниците (51%) не се согласуваат дека родителот кој не го казнува своето дете 
кога се однесува лошо не е добар родител, додека значителни 26% се согласуваат со ова. 

 
Графикон 13 – Ставови на испитаниците генерално кон казнувањето и кон методите на лесно физичко казнување 

Дополнителна анализа по демографските податоци ги покажува следните статистички значајни различни 
ставови во врска со согласување, односно несогласување на испитаниците, околу овие 3 (три) ставови 
поврзани со казнување (Табела 6): 

Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 

Шлаканици и плескање 
се ефективни методи на 
дисциплирање дете 

• Машки (25%) споредено со женски 
(17%) испитаници  

• Женски (59%) споредено со машки 
испитаници (48%) 

• Испитаници од средниот сегмент на 
домаќинства согласно нефинансиските 
карактеристики (65%) споредено со 
оние од нискиот ваков сегмент (53%)  

• Испитаници од домаќинства со деца со 
попреченост (74%) споредено со оние 
од домаќинства без деца со 
попреченост (56%) 

Децата можат да учат 
како да се однесуваат без 
удирање/плескање 

• Македонци и Албанци (78%) 
споредено со Роми (63%) 

• Испитаници од рурални (13%) 
споредено со оние од урбани (8%) 
средини 
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Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 
• Испитаници од средниот сегмент 

на домаќинства согласно 
нефинансиските карактеристики 
(87%) споредено со оние од 
нискиот ваков сегмент (75%) 

Родител кој не ги казнува 
своите деца кога се 
однесуваат лошо не е 
добар родител 

• Нема статистички значајни разлики 

• Македонци (54%) споредено со 
Албанци (43%) 

• Родители (53%) споредено со баби и 
дедовци (37%) 

Табела 6 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на ставовите на испитаниците генерално кон казнувањето и кон 
методите на лесно физичко казнување 

3.2.3. Ставови на испитаниците кон позитивни практики на воспитување деца / 
позитивно родителство  

Мнозинство (85%) од испитаниците се согласуваат дека позитивните практики на воспитување деца / 
позитивно родителство - како охрабрување на децата да разговараат со своите родители - помагаат да се 
развие посилна самопочит кај детето (Графикон 14).  

 
Графикон 14 - Ставови на испитаниците кон позитивни практики на воспитување деца / позитивно родителство 

Следните статистички значајни разлики во врска со согласувањето, односно несогласувањето на 
испитаниците во однос на позитивните практики на воспитување деца / позитивно родителство (Табела 7) 
се забележуваат во ставовите на: 

Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 

Родителите кои ги 
охрабруваат своите 
деца да 
разговараат со нив, 
развиваат поголема 
самопочит кај 
детето 

• Македонци (87%) споредено со Албанци 
(78%) 

• Испитаници кои живеат во урбани (89%) 
споредено со оние од рурални средини 
(80%)  

• Испитаници од средниот сегмент на 
домаќинства согласно нефинансиските 
карактеристики (92%) споредено со оние 
од нискиот сегмент на домаќинства (83%) 

• Нема статистички значајни разлики 

Табела 7 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на ставовите на испитаниците кон позитивни практики на 
воспитување деца / позитивно родителство 
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3.2.4. Ставови на испитаниците во однос на родови аспекти  

Воспитувањето на децата треба да биде еднаква одговорност на мажите и жените според одговорите на 
85% од испитаниците (Графикон 15). Иако 15% се согласуваат дека да удриш женско дете е полошо отколку 
да удриш машко, мнозинството (62%) од испитаниците не ги дискриминираат децата на родова основа и не 
го делат овој став. 

 
Графикон 15 - Ставови на испитаниците во однос родовите аспекти 

Анализата на статистички значајните разлики во однос на демографските карактеристики на испитаниците 
во врска со нивното согласување, односно несогласување со овие 2 (два) родови аспекти (Табела 8), се 
забележуваат во одговорите на: 

Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 

Мажите и жените би 
требало да имаат 
еднакви одговорности во 
воспитувањето на децата 

• Македонци (87%) споредено со Албанци (78%) 
• Машки (91%) споредено со женски 

испитаници (84%) 
• Испитаници од урбани средини (87%) 

споредено со оние од рурални (82%)  

• Нема статистички значајни 
разлики 

Полошо е да удриш 
женско дете отколку 
машко 

• Нема статистички значајни разлики  
• Македонци (63%) споредено со 

Албанци (54%) 

Табела 8 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на ставовите на испитаниците за родови аспекти   

3.2.5. Ставови на испитаниците во однос на правата на родителите 

Мнозинство (63%) од испитаниците (Графикон 16) се согласуваат дека родителот има право да го 
дисциплинира своето дете на начин за кој верува дека е исправен. Слично на тоа, 45% се согласуваат дека 
никој нема право да му каже на родителот како да го воспитува своето дете. Оние кои ги делат овие ставови 
поверојатно е дека користат насилство (65% и 47%, соодветно) во споредба со оние кои не ги делат овие 
ставови (11% и 21%, соодветно). 
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Графикон 16 - Ставови на испитаниците во однос на правата на родителите 

Статистички значајни разлики, во однос на дисагрегираните податоци а во врска со согласувањето, односно 
несогласувањето на испитаниците во однос на овие 2 (два) ставови за правата на родителите (Табела 9), се 
забележани во одговорите на: 

Став Се согласуваат Не се согласуваат 
Родител има право да ги 
дисциплинира своите 
деца на начин за кој 
верува дека е исправен 

• Роми (82%) споредено со другите етнички групи 
(Македонци - 64%; Албанци – 56%) 

• Испитаници од урбани (67%) споредено со оние 
од рурални (56%) средини 

• Нема статистички значајни 
разлики 

Никој нема право да му 
каже на родителот како 
да го воспитува своето 
дете 

• Роми (66%) споредено со другите етнички групи 
(Македонци - 44%; Албанци – 44%) 

• Испитаници од рурални 
средини (26%) споредено со 
оние од урбани (20%)  

Табела 9 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на ставовите на испитаниците кон правата на родителните 

3.2.6. Воспитување на децата – моментално и какво би требало да биде  

Мнозинство (52%) од испитаниците сметаат дека воспитувањето во земјата е "попустливо", а значителен 
број (42%) сметаат дека "треба да биде построго" (Графикон 17). 

 
Графикон 17 – Мислење на родителите/старателите за какво е моменталното воспитувањето на децата во земјата & какво би 

требало да биде 
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Гледајќи ги демографските карактеристики на испитаниците во врска со тоа какво е моментално 
воспитувањето на децата во земјава, односно какво би требало да биде (Табела 10), статистички значајни 
разлики се забележуваат во мислењето на: 

Строго 
• Албанци (25%) споредено со 

Македонци (9%)  
.. треба да биде 
построго 

• Роми (74%) споредено со другите 
етнички групи (Македонци, 49%; 
Албанци, 14%) 

• Баби и дедовци (56%) споредено со 
родители (40%) 

• Испитаници од нискиот сегмент на 
домаќинства согласно 
нефинансиските карактеристики 
(45%) споредено со оние од 
средниот (34%) 

Попустливо 
• Македонци (57%) споредено 

со другите етнички групи 
(Албанци, 34%; Роми, 34%)   

.. треба да биде 
попопустливо 

• Албанци (32%) споредено со 
Македонци (12%)  

Недоследно 

• Испитаници од домаќинства со 
деца со попреченост (49%) 
споредено со оние од 
домаќинства со деца без 
попреченост (34%)  

.. треба да биде 
подоследно 

• Албанци (49%) споредено со 
Македонци (32%) 

• Испитаници од домаќинства со деца 
со попреченост (77%) споредено со 
испитаници од домаќинства без 
вакви деца (61%) 

Табела 10 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на мислењето на испитаниците за какво е моменталното 
воспитување на децата & какво би требало да биде  
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3.3 ВЕРУВАЊА 

Третиот дел од прашалникот имаше за цел да собере информации за верувањата на родителите и / или 
примарните старатели на деца на возраст од 2 до 14 години, или како тие ги разбираат ефектите и 
последиците од насилството и позитивните практики за воспитување деца; во кои ситуации насилните 
практики ги сметаат за прифатливи; каква релативна предност би имало усвојувањето на позитивните 
практики за воспитување деца наспроти користењето на насилните методи. 

3.3.1. Верувања на испитаниците во однос на физичкото казнување и ефектите од 
истото  

Податоците сугерираат дека иако поголем дел од анкетираните испитаници не веруваат дека физичкото 
казнување е ефективен метод за воспитување и дисциплинирање дете, многумина сѐ уште мислат дека 
истото е некогаш неизбежно (Графикон 18). На пример:  

• Мнозинството (60%) не веруваат дека тепањето дете е ефективен начин да го спречи детето да не 
го повтори несаканото однесување. 

• Голем број (58%) не веруваат дека ако детето не се исплеска, тоа ќе порасне разгалено. 
• Покрај тоа, значителен број (41%) веруваат дека иако физичкото казнување на детето не е добро, 

некогаш е неизбежно. 

Сепак, голем број од 20% веруваат дека ако детето не се исплеска, тоа ќе порасне разгалено а 15% веруваат 
дека кога детето се тепа, тоа нема да го повтори несаканото однесување. Оние кои ги делат овие две 
верувања помалку е веројатно дека ќе идентификуваат најмалку една негативна последица кое физичкото 
казнување го има врз физичката и емотивната благосостојба на децата (15% и 11%, соодветно) од оние кои 
не ги делат овие верувања (62% и 67%, соодветно). 

 
Графикон 18 – Верувања на испитаниците во однос на физичкото казнување и ефектите од истото 

Анализата според демографските карактеристики на испитаниците покажува некои статистички значајни 
разлики во нивното согласување, односно несогласување во однос на физичкото казнување и неговите 
ефекти (Табела 11): 
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Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 

Верувам дека кога детето се 
тепа, тоа нема да го повтори 
несаканото однесување 

• Нема статистички 
значајни разлики  

• Испитаници кои живеат во урбани средини 
(63%) споредено со оние од рурални (55%) 

• Испитаници од средниот сегмент на 
домаќинства согласно нефинансиските 
карактеристики (70%) споредено со оние од 
нискиот (55%) 

Физичкото казнување на 
детето не е добро, но 
некогаш е неизбежно 

• Роми (74%) споредено со 
другите етнички групи 
(Македонци - 44%; 
Албанци – 31%) 

• Испитаници од урбани (39%) споредено со оние 
од рурални средини (29%)  

Ако не го исплескаш детето, 
тоа ќе порасне разгалено 

• Роми (47%) споредено со 
испитаници од другите 
етнички групи 
(Македонци – 19%; 
Албанци – 19%) 

• Македонци (61%) споредено со Албанци (49%) 
• Испитаници од средниот сегмент на 

домаќинства согласно нефинансиските 
карактеристики (67%) споредено со оние од 
нискиот (54%) 

Табела 11 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во врска со верувањата на испитаниците во однос на физичкото 
казнување и ефектите од истото  

3.3.2. Верувања на испитаниците во однос на психичкото злоставување / казнување 

Голем дел од испитаниците (84%) сметаат дека на децата им влијае кога родителите викаат или се караат 
во нивното присуство (Графикон 19), додека 60% не се согласуваат дека дерењето / викањето го прават 
детето попослушно. Понатаму, 54% не веруваат - не се согласуваат - дека психичкото казнување, иако 
понекогаш е сурово, секогаш е за доброто на детето. 

Вреди да се напомене дека 16% веруваат дека дерењето / викањето го прават детето попослушно и 23% 
веруваат дека психичкото казнување, иако понекогаш е сурово, секогаш е за доброто на детето. 

 
Графикон 19 - Верувања на испитаниците во однос на психичкото злоставување / казнување и ефектите од истото 

Анализата по демографските карактеристики покажува некои статистички значајни разлики поврзани со 
согласувањето, односно несогласувањето на испитаниците со овие 3 (три) изјави (Табела 12):  
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Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 
Верувам дека 
дерењето/викањето го 
прават детето попослушно 

• Нема статистички значајни разлики  
• Македонци (62%) 

споредено со Албанци 
(53%) 

Верувам дека на децата им 
влијае кога родителите 
викаат или се караат во 
нивното присуство 

• Роми (87%) и Македонци (86%) споредено 
со Албанци (75%) 

• Машки (92%) споредено со женски 
испитаници (82%) 

• Испитаници од урбани (86%) споредено со 
оние од рурални средини (80%) 

• Испитаници од домаќинства со деца со 
попреченост (95%) споредено со оние од 
домаќинства без вакви деца (83%) 

• Нема статистички значајни 
разлики  

Психичкото казнување на 
децата, иако понекогаш е 
сурово, секогаш е за доброто 
на детето 

• Роми (56%) споредено со другите етнички 
групи (Македонци – 21%; Албанци – 26%) 

• Родители (56%) споредено 
со баби и дедовци (40%) 

Табела 12 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во врска со верувањата на испитаниците во однос на психичкото 
казнување / агресија и ефектите од истото 

3.3.3. Верувања на испитаниците во однос на сексуалната злоупотреба 

Значителен дел (41%) од испитаниците веруваат дека сексуалната злоупотреба најчесто се случува од страна 
на некој познат на детето, додека една третина (32%) не го делат ова верување (Графикон 20).  

 
Графикон 20 - Верувања на испитаниците во однос на сексуалната злоупотреба 

Некои статистички значајни разлики се забележани во однос на согласувањето, односно несогласувањето 
на испитаниците со оваа изјава (Табела 13) врз основа на нивните демографски карактеристики: 

Изјава Се согласуваат Не се согласуваат 

Сексуалната злоупотреба 
најчесто се случува од страна 
на некој познат на детето 

• Машки (48%) споредено со женски 
испитаници (39%) 

• Испитаници од урбани средини (67%) 
споредено со оние од рурални (56%)  

• Албанци (59%) споредено со 
Македонци (25%) 

• Женски (34%) споредено со машки 
испитаници (24%) 

Табела 13 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во врска со верувањата на испитаниците во однос на сексуалната 
злоупотреба 
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3.3.4. Квалитети на добар родител и добро дете  

Испитаниците беа прашани да опишат "добар" родител и "добро" дете. Еден добар родител се 
карактеризира со широк спектар на квалитети спонтано споменати од страна на испитаниците. Првите три 
(3) споменати квалитети се: 

1) Способен внимателно да го сослуша и да разговара со детето (19%); 
2) Трпелив (17%); 
3) Грижлив (16%).  

Првите дваесет (20) споменати квалитети (Слика 1) укажуваат на тоа дека анкетираните испитаници ја 
разбираат суштината на позитивното родителство и важноста на посветување време, трпение и грижа во 
воспитувањето на детето. 

 
Слика 1: D02 Според Вашето мислење, кои се особините на добар родител? Ве молам наведете до 3 (три) такви особини. 

Што се однесува до тоа што прави едно дете "добро", испитаниците наведоа долга листа на квалитети. 
Првите три (3) споменати карактеристики се: 

1) Послушно (50%);  
2) Воспитано (20%); 
3) Ги почитува родителите и останатите (16%).  

Првите дваесет (20) квалитети на "добро" дете прикажани на Слика 2 укажуваат на тоа дека анкетираните 
испитаници имаат ограничено разбирање на улогата на родителите и старателите во негување клучни 
карактеристики за развој на детето, како што се независност, самодоверба и креативност.     
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Слика 2: D03 Што во врска со особините на добро дете? Што е тоа што го прави едно дете добро? Ве молам да наведете до 3 (три) 

особини. 

3.3.5. Околности во кои дисциплинирањето на детето е оправдано и пренесување на 
тоа право на друг/и возрасен/ни  

Поголем број испитаници (57%) сметаат дека е оправдано родителот да го удри детето во најмалку една 
од понудените ситуации, односно околности, во споредба со 35% кои сметаат дека не е оправдано, без 
разлика за каква ситуација се работи (Графикон 21). 

 
Графикон 21 – Процент на родители/старатели кои веруваат дека е оправдано да се удри дете во најмалку една ситуација  

 

 

 

 



 

 

36 

 

Анализирано според демографските карактеристики на испитаниците (Табела 14), статистички значајни 
разлики во врска со тоа дали е оправдано родителот да удри дете во определени ситуации или не е 
забележано во мислењето на: 

Оправдано е да се удри дете (во 
барем една ситуација): 

• Роми (92%) во споредба со другите етнички групи (Македонци, 55%; 
Албанци 61%) 

• Испитаници од домаќинства без дете со попреченост (58%) во 
споредба со оние од домаќинства со дете со попреченост (40%)  

Не е оправдано да се удри дете (во 
било која ситуација) 

• Македонци (38%) во споредба со Албанци (26%) 
• Испитаници кои живеат во урбани средини (38%) во споредба со тие 

од рурални средини (31%) 
Табела 14 - Дисагрегирани статистички значајни разлики за тоа дали е оправдано или не да се удри дете 

Првите три (3) околности, односно ситуации во кои е оправдано родителот да го удри детето (Графикон бр. 
22), според мислењето на поголемиот број испитаници се: 

1) Детето пуши, пие алкохол или се дрогира – 49%; 
2) Детето краде работи – 49%; 
3) Детето има сексуални односи на рана возраст – 34%; 

додека последните три (3) се: 

1) Детето има лоши оценки на училиште - 13%; 
2) Детето има девојка/дечко – 9%; 
3) Детето скршило нешто (чаша/чинија) – 7%. 

 
Графикон 22 – Ситуации во кои е оправдано или не родителот да го удри своето дете 
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Гледајќи ги демографските карактеристики на испитаниците (Табела 15), статистички значајните разлики во 
врска со согласувањето дека е оправдано родителот да удри дете во секоја од првите три (3) ситуации се 
забележува во мислењето на: 

Детето пуши, пие алкохол или се 
дрогира 

• Роми (84%) во споредба со другите етнички групи (Македонци, 46%; 
Албанци 58%) 

• Баби и дедовци (63%) во споредба со родители (47%),  
• Испитаници од домаќинства без дете со попреченост (50%) во 

споредба со оние со дете со попреченост (33%)  

Детето краде работи 
• Роми (76%) во споредба со другите етнички групи (Македонци, 49%; 

Албанци 49%) 
• Баби и дедовци (61%) во споредба со родители (48%) 

Детето има сексуални односи на 
рана возраст 

• Роми (68%) во споредба со другите етнички групи (Македонци, 32%; 
Албанци 43%)  

Табела 15 - Дисагрегирани статистички значајни разлики поврзани со ситуации во кои е оправдано родителот да го удри своето 
дете  

Од оние (57%) кои сметаат дека е оправдано родителот да удри дете во било која од претходно споменатите 
ситуации, 30% би му дозволиле на друг возрасен да го стори истото (Графикон 23), главно на некој од 
семејството (95%) (пр. сопруг/-га, вујко/чичко/вујна/стрина, дедо/баба, постар брат/сестра на детето), 
додека 18% од нив би го дозволиле тоа на некој од заедницата (пр. сосед/-ка, учител, наставник, полицаец) 
(Табела 15). 

 
Графикон 23 - Процент на родители/старатели кои би му дозволиле или не  
на некој друг возрасен да го удри детето во ситуации кога сметаат дека е оправдано 
 
 

3.4 ПРАКТИКИ ЗА ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ / ВОСПИТУВАЊЕ ДЕЦА И 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА  

Овој четврти тематски дел од прашалникот беше фокусиран на добивање информации за степенот и 
видовите практики кои се користат за дисциплинирање / воспитување на децата; преференци за користење 
определени форми на дисциплинирање во зависност од околностите, возраста на детето (по 3 возрасни 
групи - 2-5, 6-10 и 11-14 години), полот (полот на родителот и детето). Сите прашања во овој дел беа 
поставени во врска со конкретно дете на возраст од 2 до 14 години во домаќинството избрано на основа на 
"првиот следен роденден" од листата на деца на оваа возраст кои живеат во дадено домаќинство. 

94,8 

17,8 
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3.4.1. Фреквенција на користење практики за дисциплинирање дете 

На почетокот на овој дел испитаниците беа прашани колку често ги применуваат петте (5) општи методи кои 
возрасните ги користат за да ги научат децата на правилно однесување или да се справат со определен 
проблем во нивното однесување, вклучувајќи: 

1) Позитивни практики за воспитување деца (на детето му било објаснето зошто однесувањето му 
било несоодветно, детето е пофалено кога се однесувало добро, му било дадено на детето да прави 
нешто друго);  

2) Ненасилни практики за дисциплинирање (детето било игнорирано кога однесувањето му било 
несоодветно / лошо; детето било пратено во неговата/нејзината соба или во ќош или некаде да 
седи само; му биле одземeни работите што ги сака, или му било забрането да направи нешто што 
сака или било казнето да не излегува надвор);  

3) Психичко злоставување (детето е предупредено со закана дека ќе биде казнето, на детето му се 
вика или дере);  

4) Лесно физичко казнување (детето било удрено или исплескано по задникот; детето било удрено 
или исплескано по дланката, раката или ногата; растресено со рацете; детето било влечено за уво 
или скубнато за коса);  

5) Тешко физичко казнување (детето било удрено или плеснато по лицето, главата или ушите; или 
било претепано, т.е. удирано повеќе пати колку што може посилно). 

Како што е прикажано на Графиконот 24, зачестеноста на користење определена практика се намалува со 
зголемувањето на интензитетот на методот - на пример, најчесто се користат позитивни практики за 
воспитување, додека формите на тешкото физичко казнување се користат најретко. 
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 Графикон 24 - Фреквенција на користење различни практики за дисциплинирање / воспитување деца 

Голем дел од 79% кажале дека користеле најмалку една насилна практика (т.е. форма на психиичко 
злоставување, лесно или тешко физичко казнување), додека само 21% користеле само позитивни 
практики за воспитување и ненасилна практика (т.е. најмалку една позитивна практика за воспитување и 
ненасилна практика и никогаш не користеле насилни практики (т.е. психичко злоставување, лесно или 
тешко физичко казнување) (Табела 17).  

 % 
Испитаници кои користеле најмалку една насилна практика (т.е. психичко злоставување, лесно или 
тешко физичко казнување) 

78,6 

Испитаници кои користеле само позитивни и ненасилни практики за воспитување (т.е. барем една 
позитивна и ненасилна практика и никогаш не користеле насилни практики (т.е. психичко злоставување, 
лесно или тешко физичко казнување)) 

21,3 

Табела 17 - Употреба на најмалку една насилна практика и употреба само на позитивни и ненасилни практики за воспитување 

Оние 21% кои одговориле дека користеле само позитивни и ненасилни практики поголема веројатност е да 
бидат женски (22%) отколку машки испитаници (17%), баби и дедовци (23%) споредено со родители (22%), 
Македонци (24%), Албанци (13%) или Роми (5%), испитаници кои живеат во рурални средини (24%) 
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споредено со оние од урбаните (20%), како и испитаници од домаќинства со деца со попреченост (35%) во 
споредба со оние со деца без попреченост (21%). 

Податоците за користење на исклучиво позитивни и ненасилни практики а во однос на возраста на детето, 
родителите и старателите на деца на возраст од 2-4 години (24%) малку повеќе ги користат само 
позитивните практики за воспитување во споредба со оние со поголеми деца (5-9 години - 19%, 10-14 
години - 21%). 

Од друга страна, употребата на најмалку еден насилен метод (т.е. психичко злоставување, лесно или тешко 
физичко казнување) идентификувана е повеќе со деца на возраст од 5-9 години (81%) отколку со други 
возрасни групи (2-4 години - 76%, 10-14 години - 79%). 

Одделна анализа на користењето на само позитивни практики за воспитување и само на ненасилни методи 
(Табела 18) покажува дека само 4% од родителите и старателите користеле исклучиво само позитивни 
практики за воспитување со своето дете во изминатиот месец, додека ниту еден од испитаниците не изјавил 
дека користел само ненасилни практики за дисциплинирање како игнорирање дете кога неговото 
однесување било несоодветно / лошо; испраќање во неговата / нејзината соба, или во ќош или некаде да 
седи само; одземање на работите што ги сака, забрана да прави нешто што сака или казнување со забрана 
да излегува надвор. 

 % 
Испитаници кои користеле само позитивни практики за воспитување дете 4,0 
Испитаници кои користеле само ненасилни практики за воспитување дете 0,0 

Табела 18 – Употреба само на позитивни и ненасилни практики за воспитување 

Иако процентот е мал, исклучиво позитивните практики за воспитување е поверојатно дека повеќе ќе ги 
користат родители и старатели Македонци (5%) отколку Албанци (1%) или Роми (0%) со најмалата возрасна 
група на деца - 2- 4 години (5%) отколку со постарите деца (5-9 и 10-14 години - 3%). 

Кога станува збор за насилните методи на дисциплинирање деца, податоците покажуваат дека 73% од 
испитаниците користеле најмалку еден метод на психичко злоставување во дисциплинирањето на своите 
деца во изминатиот месец, 55% пријавиле дека користеле најмалку една форма на лесно физичко 
казнување, односно 14% кажале дека користеле најмалку една практика од категоријата на тешко 
физичко казнување (Табела 19). 

 

 Насилни практики % 
Испитаници кои користеле најмалку една практика за психичко злоставување 72,3 
Испитаници кои користеле најмалку една практика за физичко казнување (лесно или тешко) 55,5 
Испитаници кои користеле најмалку една практика за лесно физичко казнување 54,7 
Испитаници кои користеле најмалку една практика за тешко физичко казнување  14,1 

Табела 19 – Употреба на најмалку една насилна практика за дисциплинирање деца (психичко злоставување, лесно или тешко 
физичко казнување)  

Податоците кои се однесуваат на возраста на детето покажуваат дека практиките на психичко злоставување 
(најмалку една) повеќе се користат со постарите деца (5-9 години и 10-14 години - 75%), а помалку со 
помалите (2-4 години - 66%). Од друга страна, најмалку една практика од категоријата на лесно физичко 
казнување повеќе се користи со помалите деца (2-4 години и 5-9 години - 57%) отколку со поголемите на 
возраст од 10-14 години (49%). Родителите и старателите кои изјавиле дека користеле барем една практика 
од категоријата на тешко физичко казнување во изминатиот месец, се повеќе Роми (29%) и Албанци (25%) 
во споредба со Македонци (11%), женски (16%) во споредба со машки испитаници (8%), испитаници кои 
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живеат во рурални средини (18%) од оние во урбани (12%) и баби и дедовци (17%) споредено со родители 
(14%). Што се однесува до возраста на детето, овој вид казнување, доколку се користел, подеднакво се 
користел кај сите возрасни групи на деца. 

3.4.2. Употреба на позитивни практики за воспитување 

Најчеста позитивна практика за воспитување користената од страна на 63% од испитаниците е "му било 
објаснето на детето зошто однесувањето му било несоодветно". Слично на тоа, 61% изјавиле дека тие или 
некој друг член од нивното домаќинство, "го пофалиле детето кога се однесувало добро" (Графикон 25). 
"Давање на детето да прави нешто друго" е практика која понекогаш 52% од испитаниците ја примениле. 

 
Графикон 25 – Употреба на позитивни практики за воспитување 

Гледајќи ги позитивните практики за воспитување, следните статистички значајни разлики се забележани 
во мислењата на (Табела 20): 

Практика Никогаш Понекогаш Често 

Му било објаснето 
на детето зошто 
однесувањето му 
било несоодветно 

• Нема статистички 
значајни разлики 
 

• Албанци (46%) во 
споредба со Македонци 
(27%)  

• Женски испитаници 
(34%) во споредба со 
машки (18%) 

• Македонци (68%) и 
Роми (60%) во споредба 
со Албанци (45%) 

• Баби и дедовци (76%) во 
споредба со родители 
(61%) 

Детето е пофалено 
кога се однесувало 
добро 

• Нема статистички 
значајни разлики 

 

• Албанци (54%) во 
споредба со Македонци 
(26%) 

• Испитаници кои живеат 
во урбани средини (37%) 
во споредба со оние кои 
живеат во рурални (29%) 

• Испитаници од низок 
сегмент на домаќинства 
согласно 
нефинансиските 
карактеристики (34%) во 
споредба со оние со 
среден ваков сегмент 
(26%) 

 

• Македонци (68%) и 
Роми (73%) во споредба 
со Албанци (36%) 

• Мажи (68%) во споредба 
со жени испитаници 
(59%) 

• Испитаници кои живеат 
во урбани средини  
(66%) во споредба со 
оние кои живеат во 
рурални (53%)  

• Испитаници од среден 
сегмент на домаќинства 
согласно 
нефинансиските 
карактеристики (68%) во 
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Практика Никогаш Понекогаш Често 

споредба со оние од 
низок ваков сегмент 
(58%) 

• Родители/старатели на 
деца на возраст од 5-9 
години (65%) во 
споредба со оние кои 
имаат деца на возраст 
од 1—14 години (56%) 

Му било дадено на 
детето да прави 
нешто друго 

• Родители/старатели на 
деца на возраст од 10-14 
години (34%) во 
споредба со оние кои 
имаат деца од други 
возрасни групи (2-4 
години: 25% и 5-9 
години: 26%) 

• Нема статистички 
значајни разлики 

• Родители/старатели на 
деца на возраст од 2-4 
години (22%) во 
споредба со 
родители/старатели на 
деца на возраст од 10-14 
години: 15% 

Табела 20 – Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на употреба на позитивни практики за воспитување 

Дополнителна анализа на позитивните методи за воспитување кои ги користат татковците и мајките со 
нивното машко или женско дете на возраст од 2-14 години не покажуваат статистички значајни разлики. Со 
ова јасно се нагласува дека исти позитивни практики за воспитување биле користени без оглед на полот на 
родителот или на полот и возраста на детето, 

3.4.3. Употреба на ненасилни практики за дисциплинирање  

Ненасилните практики за дисциплинирање вклучуваат методи кои се тесно поврзани со авторитативно 
родителство. Меѓутоа, тие треба да се користат селективно за да се избегне ескалација на тензиите или да 
се постават граници и да се посочат последици. Додека некои од практиките можат да бидат ефективни кога 
се користат во комбинација со позитивни практики за воспитување, доколку се користат често или на 
непријателски начин, можат да предизвикаат емоционална штета, како што се "испраќање дете во 
неговата/нејзината соба, во ќош или да седи некаде само" и "игнорирање на детето кога однесувањето му 
било несоодветно/ лошо", што понекогаш биле користени од една третина од испитаниците (33% и 34%, 
соодветно). Сепак, мнозинството (58% и 55%, соодветно) велат дека никогаш не ги користеле овие методи 
во изминатиот месец (Графикон 26). Што се однесува до "одземање на работи што ги сака детето или 
забрана да направи нешто што сака, казна да не излегува надвор", 53% од испитаниците изјавиле дека 
понекогаш го правеле тоа, додека 32% никогаш не го користеле овој тип на ненасилна практика за 
дисциплинирање. 
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Графикон 26 – Употреба на ненасилни практики за дисциплинирање 

Следните статистички значајни разлики (Табела 21) се забележани во мислењата на:  

Практика Никогаш Понекогаш Често 

Детето било игнорирано кога 
однесувањето му било 
несоодветно/лошо 

• Македонци (59%) во 
споредба со Албанци 
(37%) 

• Родители (56%) во 
споредба со баби и 
дедовци (43%)  

• Албанци (47%) во 
споредба со  
Македонци (31%) 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Детето било пратено во 
неговата соба или во ќош 
или некаде да седи само   

• Македонци (61%) во 
споредба со Албанци 
(46%)  

• Испитаници од 
домаќинства од 
среден сегмент 
согласно 
нефинансиски 
карактеристики (33%) 
во споредба со 
домаќинства од 
низок сегмент (21%) 

• Испитаници од 
домаќинства со дете 
со попреченост (60%) 
во споредба со оние 
(23%) во кои нема 
дете со попреченост  

• Родители/старатели 
на деца  на возраст 
од 2-4 години (66%) 
во споредба со оние 
кои имаат деца од 
постара возрасна 
група (5-9 години: 
54%, 10-14 години: 
53%) 

• Родители/старатели 
на деца на возраст од 
10-14 години (36%), 
т.е. 5-9 години (35%) 
во споредба со 
родители/старатели 
на деца од 2-4 
години (27%)  

• Албанци (18%) во 
споредба со 
Македонци (7%) 
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Практика Никогаш Понекогаш Често 

Му биле одземени работите 
што ги сака, или му било 
забрането да направи нешто 
што сака или било казнето 
да не излегува надвор 

• Македонци (36%) во 
споредба со Албанци 
(20%)  

• Родители/старатели 
на деца на возраст од 
2-4 години (38%) во 
споредба со  
родители/старатели 
на деца од 5-9 
години (29%)  

• Албанци (61%) во 
споредба со 
Македонци (50%) 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Табела 21 – Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на употреба на ненасилни практики за дисциплинирање  

Не се забележани статистички значајни разлики во однос на употребата на ненасилни практики за 
дисциплинирање врз основа на полот на родителот или полот и возраста на детето. 

 

3.4.4. Употреба на психичко злоставување 

Повеќе од половина од анкетираните испитаници (57%) никогаш не му викале или не му се дереле на 
детето, додека 38% тоа го правеле понекогаш (Графикон 27). Предупредувањето со закана дека детето ќе 
биде казнето, се практикувало понекогаш од страна на 48%, додека 33% одговориле дека никогаш не го 
користеле овој метод во изминатиот месец, односно 19% изјавиле дека често го користеле. 

 
Графикон 27 – Употреба на психичко злоставување 

Анализата по демографските податоци (Табела 22) покажува статистички значајни разлики во мислењата 
на:  

Практика Никогаш Понекогаш Често 

Предупредено со закана 
дека ќе биде казнето 

• Жени (35%) во споредба 
со мажи (26%) 

• Родителите/старателите 
на деца на возраст од 2-
4 години (38%) во 
споредба со 
родителите/старателите 

• Нема статистички 
значајни разлики 

• Нема статистички 
значајни разлики 



 

 

45 

 

Практика Никогаш Понекогаш Често 

на деца на возраст од 5-
9 години (28%)  

На детето му се вика или 
дере 

• Македонци (61%) во 
споредба со Албанци 
(44%)  

• Родители (59%) во 
спроедба со баби и 
дедовци (44%) 

• Родители/старатели на 
деца на возраст од 2-4 
години (65%) во 
споредба со 
родители/старатели на 
деца на други возрасни 
групи (5-9 години: 54%, 
10-14 години: 53%) 

• Роми (55%) во 
споредба со 
Албанци (44%) и 
Македонци (36%) 

• Родители/старатели 
на деца на возраст 
од 10-14 години 
(42%), т.е. 5-9 години 
(40%) во споредба 
со 
родители/старатели 
на деца на возраст 
од 2-4 години (30%) 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Табела 22 – Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на употреба на психичко злоставување  

Единствената статистички значајна разлика во врска со практиките од категоријата психичко злоставување 
што ги користат татковците или мајките со нивното машко или женско дете на возраст од 2 до 14 години е 
забележано во практиките на: 

- Мајките на деца на возраст од 5-10 години (76%) во споредба со мајките на деца на возраст од 2-4 години 
(67%) користеле најмалку една практика од категорија психичко злоставување во изминатиот месец и 
мајките на деца на возраст од 2-4 години (33%) никогаш не користеле ниту еден од овие методи во споредба 
со мајките на деца на возраст од 5-10 години. 

3.4.5. Употреба на лесно физичко казнување  

Лесно физичко казнување се користи поретко од претходно споменатите три (3) категории на методи за 
дисциплинирање деца согласно одговорите на поголем број испитаници. Сепак, 41% од испитаниците 
понекогаш го удриле или исплескале детето по задникот, додека методите како што се удирање или 
плескање дете по дланката, раката или ногата, тресење со рацете и влеќење за уво или скубење за коса, 
никогаш не биле користени според одговорите на поголемиот дел од испитаниците (помеѓу 75% и 87%) 
(Графикон 28). Сепак, 23% изјавиле дека понекогаш го удриле или исплескале детето по дланката, раката 
или ногата, 16% го повлекле за уво или го скубнале за коса, а 10% го растресле со рацете. 
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Графикон 28 – Употреба на лесно физичко казнување 

Статистички значајни разлики во врска со употребата на методи на лесно физичко казнување анализирани 
според демографијата на испитаниците (Табела 23) се забележани во мислењата на: 

Практика Никогаш Понекогаш Често 

Удрено или исплескано по 
задникот 

• Испитаници од 
среден сегмент на 
домаќинства 
согласно 
нефинансиски 
карактеристики (60%) 
во споредба со тие 
низок сегмент (50%) 

• Родители/старатели 
на деца на возраст од 
10-14 години (59%) 
во споредба со 
родители/старатели 
на деца на возраст од 
5-9 години (50%)  

• Роми (55%) во 
споредба со 
Македонци (41%) 

• Мажи (49%) во 
споредба со жени 
(39%) 
 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Удрено или исплескано по 
дланката, раката или ногата 

• Испитаници од 
среден сегмент на 
домаќинства 
согласно 
нефинансиски 
карактеристики (80%) 
во споредба со тие 
низок сегмент (72%) 

• Роми (53%) во 
споредба со Албанци 
(28%) и Македонци 
(21%) 
 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Растресено со рацете 

• Македонци (92%) во 
споредба со Албанци 
(78%) и Роми (73%) 

• Мажи (94%) во 
споредба со жени 
(87%) 

• Испитаници кои 
живеат во урбани 
средини (92%) во 

• Испитаници кои 
живеат во рурални 
средини (13%) во 
споредба со тие кои 
живат во урбани 
средини (7%) 
 

• Нема статистички 
значајни разлики 
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Практика Никогаш Понекогаш Често 

споредба со тие што 
живеат во рурални 
(83%) 

• Испитаници од 
среден сегмент на 
домаќинства 
согласно 
нефинансиски 
карактеристики  
(93%) во споредба со 
тие од ваков низок 
сегмент (87%) 

Влечено за уво или скубнато 
за коса 

• Македонци (87%) во 
споредба со Албанци 
(62%) и Роми(61%) 

• Испитаници кои 
живеат во урбани 
средини (85%) во 
споредба со тие кои 
живеат во рурални 
(75%) 

• Испитаници од висок 
сегмент на 
домаќинства 
согласно 
нефинансиски 
карактеристики (94%) 
во споредба со тие 
од среден (85%) и 
низок сегмент (79%) 

• Испитаници од 
домаќинства со дете 
со попреченост (93%) 
во споредба со тие 
без такво дете (80%) 

• Албанци (28%) во 
споредба со 
Македонци (12%) 

• Испитаници кои 
живеат во рурални 
средини (21%) во 
споредба со тие кои 
живеат ви урбани 
средини (13%) 
 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Табела 23 – Дисагрегирани стаистички значајни разлики во однос на употреба на лесно физичко казнување  

Додека полот на детето нема влијание врз употребата на формите на лесно физичко казнување од страна 
на неговите татко или мајка, статистички значајна разлика е забележана во однос на користењето на овој 
метод за дисциплинирање на децата поврзани со возраста на детето: 

- Мајките на деца на возраст од 2 до 4 години (60%) користеле најмалку една практика на лесно физичко 
казнување значително повеќе од мајките на постарите деца (10-14 години), додека мајките на оваа постара 
возрасна група на деца (51%) никогаш не ги користеле овие практики во споредба со мајките на деца на 
возраст од 2-4 години (40%). Ова покажува дека мајките користат практики како што се удирање или 
плескање на детето по задникот, дланката, раката или ногата, растресување со рацете, влечење за уво на 
детето или скубење за коса повеќе со помалите отколку со поголемите деца. 
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3.4.6. Употреба на тешко физичко казнување 

Тешкото физичко казнување е меѓу најретко користените методи за дисциплинирање деца (Графикон 29). 
Иако голем дел од 92% испитаници изјавиле дека тие или некој друг член од нивното домаќинство никогаш 
не го претепале, т.е. удриле детето повеќе пати колку што може посилно, сепак има 7% кои одговориле дека 
понекогаш го користеле овој метод во изминатиот месец да го дисциплинираат своето дете. Слично на тоа, 
87% одговориле дека никогаш не го удриле или плеснале детето по лицето, главата или ушите, додека 11% 
сепак понекогаш го направиле тоа. 

Графикон 29 – Употреба на тешко физичко казнување 

Статистички значајни разлики во врска со употребата на тешко физичко казнување (Табела 24) анализирани 
по демографијата на испитаниците се забележани во мислењата на: 

Метод/начин Никогаш Понекогаш Често 

Удрено или 
плеснато по 
лицето, главата 
или ушите 

• Македонци (90%) во 
споредба со Албанци 
(77%) и Роми (71%) 

• Машки испитаници (92%) 
во споредба со женски 
(85%)  

• Албанци (20%) во 
споредба со 
Македонци(9%) 
 

• Нема статистички 
значајни разлики 

Претепано, т.е. 
удирано повеќе 
пати колку што 
може посилно  

• Македонци (94%) во 
споредба со Албанци 
(84%) и Роми (85%) 

• Мажи (98%) во споредба 
со жени (90%) 

• Испитаници од урбани 
средини (94%) во 
споредба со тие од 
рурални (88%) 

Нема статистички значајни 
разлики  

• Нема статистички 
значајни разлики 

Табела 24 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на употреба на тешко физичко казнување 

Анализата на користењето на практиките на тешко физичко казнување од страна на татковците и мајките со 
нивното машко или женско дете на возраст од 2 до 14 години не покажуваат статистички значајни разлики. 
Ова укажува на фактот дека полот или возраста на родителот или возраста на детето не влијаат значително 
на употребата на овој метод на дисциплинирање деца. 
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3.4.7. Причини за користење насилни методи на дисциплинирање и фреквенција на 
користење некои изрази со дете 

Општо земено, главната причина за користење на барем една форма на психичко злоставување, лесно и / 
или тешко физичко казнување понекогаш или често е детето да се научи да се однесува добро или како 
пристап за решавање проблем, односно реакција на несоодветното однесување на детето и мерка за 
коригирање. Така, првите три (3) причини споменати од најголем број испитаници се следните: 

1) Несоодветно однесување/Неправилно однесување - 21%; 
2) Детето не слуша и се однесува несоодветно – 16%; 
3) Да го научи детето да се однесува добро – 14%. 

Табела 25 во продолжение ги вклучува сите конкретни причини споменати од испитаниците кои одговориле 
дека тие или некој член од нивното домаќинство понекогаш или често во минатиот месец користеле 
најмалку една од практиките карактеристични за психичко злоставување, лесно и / или тешко физичко 
казнување. 

Бр. Причини % 
1. Несоодветно/Неправилно однесување на дете 20,5 
2. Детето не слуша и се однесува несоодветно 16,2 
3. Да го научи детето да се однесува добро 13,5 
4. Да го научи детето што е добро/Да направи добра личност од него 8,3 
5. Да го спречи детето да си наштети/повреди самиот на себе  6,7 
6. Детето ги игнорираше своите обврски (на школо, дома) 6,2 
7. Детето беше упорно и сакаше нешто што не може да добие 6,0 
8. Детето поминува многу време на компјутер/телефон/гледајќи ТВ 4,0 
9. Детето одвраќаше/навредуваше возрасен 3,8 
10. Детето се расправаше со браќа и сестри/друго дете 3,8 
11. Мислам дека тоа е вистинскиот/ефикасен начин  3,5 
12. Немање трпение 3,2 
13. Да не се повтори истото несоодветно однесување 2,9 
14. Да му се покаже на детето до каде му се границите 2,4 
15. Детето скрши нешто (таблет, чаша, прозорец...) 2,4 
16. Детето лажеше 2,1 
17. Детето беше тврдоглаво 2,1 
18. Детето не ги информирало родителите дека ќе излегува надвор 1,6 
19. Детето не се вратило на време од школо 1,4 
20. Лоши оценки во училиште 1,3 
21. Да го научи детето на дисциплина 1,3 
22. Детето се однесувало несоодветно надвор од дома (градинка, школо..) 1,0 
23. Постојано плачење / плачење за сè 0,5 
24. Детето не сакало да јаде 0,5 
25. Како превентивна мерка 0,3 
26. Друго 5,9 
27. Не знае/Одбива да одговори 4,8 

Табела 25: E02 Кажавте дека вие или некој член од вашето домаќинство некогаш ги користел некој од методите што ви ги 
прочитав сега да ги научат децата на соодветно однесување или како пристап кон решавање на одреден проблем со 

поведението. Која била причината за примена на овие методи за воспитување на Вашето дете? - % 
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Изразите што повеќето од испитаниците ги користеле "понекогаш" во изминатиот месец се: 

• “Колку пати треба да ти кажам?” (52%),  
• “Не го фаќај тоа, опасно е!” (48%), and  
• “Побрзај; тишина; престани; одговори ми!” (46%) и  
• “Не плачи; Не се смеј; Не викај!” (46%) (Графикон 30).  

 
Графикон 30 – Фреквенција на користење на одредени изрази од страна на родителите/старателите со нивното дете  

Додека, поголем број испитаници одговориле дека никогаш не користеле изрази кои можат да го 
омаловажат детето, како што се: "Глупав/-а еден/-на! Мрзо една! "(76%), "Невоспитан/-а!" (64%) или "Види 
како тој / таа подобро го прави тоа од тебе" (61%); сепак, повеќе од 20% испитаници "понекогаш" ги користат 
овие изрази. 

3.4.8. Најуспешни методи во менувањето/запирањето на лошото / погрешното 
однесување на детето  

Испитаниците кои потврдиле дека или тие или некој друг член од нивното домаќинство понекогаш или 
често користеле некои од методите за дисциплинирање деца споменати претходно, ги посочија следните 
три (3) методи како најуспешни во менувањето/запирањето на лошото / погрешното однесување на детето 
(останатите одговори се дадени во Табела 26): 

1) Му било објаснето на детето зошто однесувањето му било несоодветно (позитивни практики за 
воспитување) – 66%; 

2) Детето е пофалено кога се однесувало добро (позитивни практики за воспитување) - 47%; 
3) Му биле одземени работите што ги сака, или му било забрането да направи нешто што сака или 

било казнето да не излегува надвор (ненасилни практики за дисциплинирање) – 28%. 

Бр. Методи Категорија на методот % 

1.  
Му било објаснето на детето зошто однесувањето му било 
несоодветно 

Позитивни практики за 
воспитување 

65,8 

2. Детето е пофалено кога се однесувало добро 
Позитивни практики за 

воспитување 
46,7 

3.  
Му биле одземени работите што ги сака, или му било забрането да 
направи нешто што сака или било казнето да не излегува надвор 

Ненасилни практики за 
дисциплинирање 

27,5 

4.  Предупредено со закана дека ќе биде казнето Психичко злоставување 15,1 
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Бр. Методи Категорија на методот % 

5.  Му било дадено на детето да прави нешто друго 
Позитивни практики за 

воспитување 
13,9 

6.  
Детето било игнорирано кога однесувањето му било 
несоодветно/лошо 

Ненасилни практики за 
дисциплинирање 

11,3 

7. 
Детето било пратено во неговата/нејзината соба или во ќош или 
некаде да седи само 

Ненасилни практики за 
дисциплинирање 

9,3 

8.  Удрено или исплескано по задникот Лесно физичко казнување 8,6 

9. На детето му се вика или дере Психичко злоставување 3,0 

10. Удрено или исплескано по дланката, раката или ногата Лесно физичко казнување 2,0 

11. Влечено за уво или скубнато за коса Лесно физичко казнување 0,9 

12. Удрено или плеснато по лицето, главата или ушите Тешко физичко казнување 0,6 
Табела 26: E04. Кој од следните методи на воспитување на децата беше најуспешен во менувањето/запирањето на 

лошото/погрешното однесување на детето? Ве молам изберете најмногу 3 (три). -%  

Испитаниците помалку го истакнуваат физичкото казнување (лесно или тешко), како успешен метод за 
учење дете на соодветно / правилно однесување или како пристап кон решавање на одреден проблем со 
поведението, отколку ненасилните практики за дисциплинирање (позитивни и ненасилни практики за 
воспитување). Ова укажува на тоа дека родителите и старателите сметаат дека ненасилните методи се 
поефективни од насилните. 

3.4.9. Процент на деца кои биле сведоци на различни ситуации на 
насилство/злоупотреба  

Според испитаниците, многу мал процент (8%) од нивните деца на возраст од 2 до 14 години понекогаш 
биле сведоци на возрасен член на семејството бил/-а удрен/-а, клоцнат/-а, штипнат/-а или истепан/-а од 
друг возрасен дома; додека некои (20%) биле сведоци на другарче, соученик/-ка да бил/-а удрен/-а, 
клоцнат/-а, штипнат/-а или истепан/-а од некој возрасен во училиште/градинка или на друго место 
(Графикон 31). 

 
Графикон 31 – Процент на деца кои биле сведоци на различни ситуации на насилство/злоупотреба 

3.4.10. Процент на испитаници кои лично знаат за случаи на сексуална злоупотреба на 
деца  
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Севкупно, 1,7% од испитаниците потврдиле дека лично знаат за некое дете кое доживеало сексуална 
злоупотреба. Тие потврдија (Графикон 32) дека следните ситуации на сексуална злоупотреба се случиле на 
дете чиешто семејство тие лично го познаваат: 

1) Детето го допирал некој возрасен на сексуален начин (0,9%);  
2) Детето било присилено на сексуален однос со некој возрасен (0,6%);  
3) Детето било присилено да гледа порнографски материјали (0,3%). 

 

 
Графикон 32 – Испитаници кои лично знаат или не за случаи на сексуална злоупотреба на деца 

Поголем број од оние кои биле свесни за случаите немале што да додадат после ова прашање, додека 9% 
изјавиле дека треба да има поригорозни закони за педофилите. 

 

3.4.11. Лично искуство на испитаниците со физичко насилство кога биле деца и 
влијанието на истото врз нив 

 
Речиси две третини од испитаниците (65%) одговориле дека не искусиле физичко насилство од нивните 
родители, а една третина (33%) потврдиле дека искусиле такво нешто (Графикон 33). Мнозинството (70%) 
од оние кои искусиле физичко казнување кога биле дете веруваат дека нивните родители имале право 
физички да ги дисциплинираат (Графикон 34). Голем процент (81%) од оние кои го одобруваат правото на 
родителите да ги казнуваат физички кога биле дете, исто така, го делат ставот дека родителот има право да 
го дисциплинира своето дете на начин за кој верува дека е исправен. 
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Што се однесува до влијанието од физичкото казнување од страна на родителите на испитаниците, (33%) 
одговориле дека истото имало позитивен ефект врз нивното однесување, додека околу 19% изјавиле дека 
тоа немало никакви последици врз нивниот понатамошен развој, самопочитта и слично. За 11% од 
испитаниците, тоа резултирало со почит и страв кон нивните родители (другите ефекти, односно 
влијанието се дадени во Графикон 35). 

 
Графикон 35 – Влијание од физичкото казнување од страна на нивните родители врз развојот на испитаниците, самодовербата и 

сл. 

Вреди да се напомене дека испитаниците кои потврдија дека искусиле физичко насилство од страна на 
нивните родители кога биле деца, пријавиле користење на практики на лесно физичко казнување на 
нивните деца повеќе отколку оние кои немале такво искуство (Табела 27). Поточно, 72% од оние кои велат 
дека биле физички казнети од страна на нивните родители користеле најмалку една форма на лесно 
физичко казнување во споредба со 46% од оние кои одговориле дека не искусиле такво нешто. Што се 
однесува до употребата на практиките на тешко физичко казнување, не се забележуваат значителни 

Графикон 33 – Испитаници кои лично искусиле 
физичко насилство 

Графикон 34 – Мислење на испитаниците дали 
нивните родители имале право физички да ги 
дисциплинираат 



 

 

54 

 

разлики во нивната употреба од страна на испитаниците кои искусиле физичко казнување од страна на 
нивните родители во споредба со оние кои не искусиле. 

Метод на физичко казнување Фреквенција на користење 

Испитаници 
кои биле 
физички 

казнети од 
нивните 

родители - % 

Испитаници 
кои не биле 

физички 
казнети од 

нивните 
родители - % 

Лесно физичко казнување (удрено или 
исплескано по задникот; удрено или 
исплескано по дланката, раката или ногата; 
растресено со рацете; влечено за уво или 
скубнато за коса) 

Користи најмалку една практика 
на лесно физичко казнување 

71,9  46,1 

Никогаш не е користи ниту една 
од овие методи 

28,0 54,8 

Тешко физичко казнување (удрено или 
плеснато по лицето, главата или ушите; 
претепано, т.е. удирано повеќе пати колку 
што може посилно). 

Користи најмалку една практика 
на тешко физичко казнување 

14,9 13,1 

Никогаш не е користи ниту една 
од овие методи 

85,0 86,8 

Табела 27 – Вкрстени податоци за употреба на методите на физичко казнување и лично искуство на испитаникот со физичко 
казнување од страна на нивните родители 

3.4.12. Процент на испитаници кои биле сведоци на насилно однесување врз дете и 
причини поради кои не го пријавиле истото 

Малку повеќе од една четвртина (27%) од анкетираните испитаници изјавиле дека виделе насилно 
однесување на дете во заедницата (Графикон 36). 

 
Графикон 36 – Процент на испитаници кои биле сведоци на насилно однесување врз дете  

Сепак, мнозинскиот дел од нив (73%) не го пријавиле истото (Графикон 37). Главните причини за 
непријавување на насилно однесување врз дете се: не е мое право / не е мое право да се мешам или да 
пријавувам (26%), не е моја работа/проблем (20%), се плашев да се вмешам/пријавам (17%), не беше 
сериозно насилство (15%) и слично (другите причини споменати од страна на испитаниците се дадени 
во Табела 28). Ова повторно ја нагласува ниската свесност за законската обврска на "секој граѓанин да 
пријави на одговорните органи за било каква форма на дискриминација, злоупотреба и употреба на деца 
веднаш по сведочењето или откривањето на тоа". 
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Графикон 37 – Пријавување на насилно  
однесување врз некое дете 
 
 

3.5 ЕМПИРИСКИ ОЧЕКУВАЊА  

Овој дел од прашалникот беше дизајниран со цел добивање 
информации за тоа во која мера социјалните норми влијаат 

врз ставовите и практиките за воспитување / дисциплинирање деца, како и за тоа што испитаниците мислат 
дека другите родители во нивната заедница прават за да ги дисиплинираат своите деца.   

3.5.1. Гледишта на испитаниците за тоа како другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели во земјата) ги дисциплинираат своите деца   

Податоците од истражувањето покажуваат дека испитаниците веруваат дека во просек 5 од 10 од другите 
возрасни во земјата првенствено користат само позитивни практики за дисциплинирање; додека 5 од 10 
родители / старатели во земјата користат физичко казнување, односно го плескаат детето по задникот, му 
удираат шлаканица по лицето или го плескаат по некој друг дел од телото и психичко злоставување, т.е. му 
се дерат или викаат на детето и го нарекуваат со навредливи имиња (Графикон 38).  

 
Графикон 38: F01 Според она што го знаете, дали мнозинството од родителите/старателите во земјата ги применуваат следните 

методи во воспитување на нивните деца, т.е. од 10 родители/старатели, колку би рекле дека ги применуваат следните методи на 
воспитување на нивните деца?  - Просечен # на луѓе  

Табела 28: E10 Дали сте пријавиле дека сте виделе 
насилно однесување врз некое дете во заедницата? 
Не. Зошто? - % 
Причини % 
Не е мое право/Не е мое право да се мешам 
или да пријавувам 

25,9 

Не е моја работа/проблем 20,3 
Се плашев да се вмешам/пријавам 16,5 
Не беше сериозно насилство 15,2 
Не сакав да се мешам 14,6 
Известувањето сеуште не функционира кај нас 8,2 
Тоа беше за добро на детето/детето заслужи 2,5 
Не ја познавав жената/луѓето 2,5 
Им кажав на родителите 1,9 
Не можев да се мешам во тој момент 1,9 
Истото е некако прифатено во нашето 
општество 

1,3 

Не знаев каде ни на кого да пријавам  3,2 
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Што се однесува до бројот на родители / старатели во земјата кои би користеле методи на тешко физичко 
казнување, како што се тепање на детето што е можно појако; тепање на детето со ремен, стап или друг 
цврст предмет, испитаниците сметаат дека во просек 2 од 10 од другите возрасни во земјата ќе ги користат 
овие методи за воспитување / дисциплинирање деца. 

Вкрстените податоци според видови на практики за дисциплинирање што родителите / старателите ги 
користат (што анкетираните родители прават) со нивното мислење за тоа колку од 10 родители / старатели 
ги користат истите практики (мислење за тоа што мнозинството од другите го прави) (Табела 29), покажуваат 
корелација помеѓу она што родителите го прават и она што мислат дека другите го прават. На пример,  

• Испитаниците кои користат само позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не 
користат насилни методи) сметаат дека 5 од 10 други родители / старатели го прават истото; додека 
испитаниците кои користеле најмалку една практика од категоријата на тешко физичко казнување 
веруваат дека само 4 од 10 родители користат позитивни практики за воспитување. 

• Гледајќи го прашањето од спротивна страна, испитаниците кои користат позитивни и ненасилни 
практики (барем една и никогаш не користат насилни методи) сметаат дека само 2 од 10 други 
родители го тепаат своето дете што е можно појако; додека испитаниците кои користеле најмалку 
една практика од категоријата на тешко физичко казнување сметаат дека повеќе, односно, 3 од 10 
родители / старатели го тепаат своето дете што е можно појако. 

  Што анкетираните родители/старатели прават (практики) 
 

 

 Користи само 
позитивни и 
ненасилни 

(најмалку една) и 
никогаш насилни 

практики  

Користи најмалку 
една практика на 

психичко 
злоставување  

Користи најмалку 
една практика на 

лесно физичко 
казнување  

Користи најмалку 
една практика на 

тешко физичко 
казнување  

Ш
то
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нк
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ан
ит
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та
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Емпириски очекувања – 
просечен број на луѓе кои 
користат САМО позитивни 
практики за воспитување 
деца. 

5,34 4,99 4,94 3,88 

Емпириски очекувања – 
просечен број на луѓе кои 
му се дерат или викаат на 
детето, го нарекуваат со 
навредливи имиња.   

4,84 4,59 4,73 4,23 

Емпириски очекувања – 
просечен број на луѓе кои  
го плескаат детето по 
задникот, му удираат  
шлаканица по лицето или 
го плескаат по некој друг 
дел од телото. 

4,58 4,74 5,10 4,46 

Емпириски очекувања – 
просечен број на луѓе кои 
го тепаат детето што е 
можно појако; го тепаат 
детето со ремен, стап или 
друг цврст предмет.  

1,73 1,90 2,11 3,11 
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Табела 29 – Вкрстени податоци според видови на практики за воспитување што родителите / старателите ги користат (што 
анкетираните родители прават) со нивното мислење за тоа колку од 10 родители / старатели ги користат истите практики 

(мислење за тоа што мнозинството од другите го прави)  

3.5.2. Гледишта на испитаниците за тоа како другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели во земјата) реагираат ако/кога сведочат на употреба на физичко 
насилство врз дете  

Што се однесува до тоа како мнозинството од возрасните ќе одговорат доколку се сведоци на родител како 
физички го казнува своето дете, испитаниците сметаат дека 3 од 10 возрасни во просек би интервенирале 
во таков случај, за да го сопрат, додека 2 од 10 од возрасните во просек би им се јавиле на надлежните 
(полицијата, социјалниот работник итн.) да го пријават случајот на насилно дисцилинирање на кое биле 
сведоци во нивното соседство (Графикон 39). 

 
Графикон 39: F02 Врз основа на Вашето знаење, дали мнозинството од возрасните во земјата ќе одговорат на следните начини 

доколку се сведоци на родител како физички го казнува своето дете, т.е. од 10 возрасни, колку би рекле дека го прават следното? 
- Просечен # на луѓе 

Вкрстените податоци за свесноста за законската регулатива и емпириските очекувања покажуваат дека 
испитаниците кои знаат за законите кои ги обврзуваат луѓето да пријавуваат насилство врз деца само малку 
повеќе очекуваат другите луѓе да интервенираат доколку се сведоци на друг родител како физички го 
дисциплинира своето дете, во споредба со оние кои не знаат дека постои таква законска регулатива (Табела 
30). Интересно е што не постои корелација меѓу емпириските очекувања поврзани со пријавување 
(мислење за тоа дали мнозинството би пријавиле насилство) и знаење за законите кои ги обврзуваат луѓето 
да пријават насилство врз дете. Ова сугерира дека знаењето не игра улога во влијанието врз однесувањето 
кога станува збор за случаи на пријавување насилство врз дете; и дека практиките можеби се повеќе 
зависни од верувањата.   

  Што анкетираните родители/старатели знаат за 
законската обврска за пријавување насилство  

(B06 Врз основа на Вашето знаење, дали во земјата има 
закон кој ги обврзува луѓето да ги пријават случаите на 

насилство врз децата?) 
Знаат за законската 

обврска за пријавување 
насилство 

Недостаток на знаење за 
законската обврска за 

пријавување насилство 

Ш
то

 
ан

ке
ти

ра
ни

т
е 

ро
ди

те
ли

/с
т   

 
 

 
 

  

Емпириски очекувања – просечен број на 
луѓе кои би интервенирале кога се 
сведоци на друг родител/возрасен како 
физички го дисциплинира детето за да го 
сопрат 

2,71 2,30 
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Емпириски очекувања – просечен број на 
луѓе кои би  им се јавиле на надлежните 
(полиција, социјални работници, и сл.) да 
го пријават случајот на насилно 
дисциплинирање на кое биле сведоци во 
нивното соседство 

1,84 1,87 

Табела 30 – Вкрстени податоци за познавањето на испитаниците на законската регулатива и емпириските очекувања, т.е. нивните 
гледишта за тоа како нивните врсници (т.е. другите родители/старатели во земјата) реагираат ако/кога сведочат за употреба на 

физичко казнување на дете 

Исто така, оние испитаници кои изјавиле дека пријавиле насилство врз дете во заедницата, поверојатно е 
да очекуваат поголем просечен број на луѓе да интервенираат кога ќе сведочат друг родител / возрасен кој 
физички го дисциплинира детето за  да ги спречи, како и да ги повикаат властите (полицијата, социјалниот 
работник итн.) за да пријават случај на насилно дисциплинирање дете, во однос на оние кои не пријавиле 
таков случај (Табела 31). 

 
  

Што анкетираните родители/старатели прават 
(пријавуваат насилство)  

(E10 Дали сте пријавиле дека сте виделе насилно 
однесување врз некое дете во заедницата?)  

Да  Не  
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Емпириски очекувања – просечен број на 
луѓе кои би интервенирале кога се 
сведоци на друг родител/возрасен како 
физички го дисциплинира детето за да го 
сопрат. 

3,94 3,00 

Емпириски очекувања – просечен број на 
луѓе кои би им се јавувиле на 
надлежните лица (полиција, социјални 
работници, и сл.) за да го пријават 
случајот на насилно дисциплинирање на 
кое биле сведоци во нивното соседство. 

2,88 1,70 

Табела 31 - Вкрстени податоци за тоа дали испитаниците би пријавиле доколку се сведоци на насилство врз дете и емпириските 
очекувања, т.е. нивните гледишта за тоа како како другите возрасни (т.е. другите родители/старатели во земјата) би реагирале 

ако/кога се сведоци на употреба на физичко казнување дете  

3.6 НОРМАТИВНИ ОЧЕКУВАЊА  

Овој дел од истражувањето имаше за цел да обезбеди информации за тоа што испитаниците мислат дека 
другите луѓе (родителите, членовите на семејството, други членови на заедницата и сл.) очекуваат од нив 
да направат во одредени околности (кога детето се однесува несоодветно / лошо). 

3.6.1. Референтни групи – кој влијае на практиките на испитаниците за воспитување 
дете  

Брачните другари / партнери се оние кои имаат најголемо влијание кога станува збор за практиките на 
воспитување деца според 72% од испитаниците. Родителите, исто така, имаат одредено влијание врз основа 
на мислењето на околу 21% (Графикон 40).  



 

 

59 

 

 
Графикон 40 - Референтни групи – кој влијае на практиките на испитаниците за воспитување дете 

3.6.2. Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) кон употребата на плескање на дете по задникот, удирање 
шлаканица по лицето или удирање по некој друг дел од телото  

Во однос на тоа каков би бил ставот на мнозинството родители во земјата, ако видат друг родител како 
користи некои од практиките за дисциплинирање деца, испитаниците беа прашани дали би го: 

1) разбрале како право на секој родител,  
2) осудиле како неправилен начин, или пак дали тие би го,  
3) игнорирале бидејќи не е нивна работа.  

Голем дел од испитаниците (44%) сметаат дека мнозинството од родителите ќе го осудат физичкото 
казнување, како што се плескање дете по задникот, удирање шлаканица по лицето или удирање по некој 
друг дел од телото, како неправилен начин. Сепак една значајна третина од испитаниците (28%) веруваат 
дека мнозинството од нив би го разбрале тоа како право на секој родител, а истиот процент сметаат дека 
би го игнорирале, бидејќи тоа не е нивна работа (Графикон 41).  

 
Графикон 41 – Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон употребата на 

плескање дете по задникот, удирање шлаканица по лицето или удирање по некој друг дел од телото 
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Гледајќи ги демографските карактеристики на испитаниците (Табела 32), статистички значајни разлики во 
ставовите на испитаниците за односот на другите возрасни (т.е. други родители / старатели) кон другите 
родители кои користат физичко казнување, се забележуваат во мислењата на:   

Би го разбрале како право на секој 
родител   

• Македонци (31%) и Роми  (40%) во споредба со Албанци (16%)   

Би го осудиле како неправилен 
начин 

• Албанци (56%) во споредба со Македонци (41%) 
• Испитаници од средниот сегмент на домаќинства според нефинансиски 

карактеристики  (51%) во споредба со оние од нискиот сегмент (40%) 
Би го игнорирале бидејќи не е 
нивна работа 

• Женски (29%) во споредба со машки испитаници (20%) 

Табела 32 – Дисагрегирани статистички значајни разлики во ставовите на испитаниците за односот на другите возрасни (т.е. 
другите родители / старатели) кон употребата на плескање дете по задникот, удирање шлаканица по лицето или удирање по 

некој друг дел од телото   

Вкрстените податоци на користените практики за дисциплинирање / воспитување на децата (што прават 
родителите / старателите) и нормативните очекувања (што родителите / старателите веруваат дека другите 
очекуваат од нив да прават), покажуваат корелација меѓу двата аспекти (Табела 33). На пример, 

• Родителите / старателите кои користеле само позитивни и ненасилни практики (барем една и 
никогаш не користат насилни методи) (66%) повеќе веруваат дека "другите" ќе ја осудат употребата 
на физичкото казнување, отколку родителите / старателите кои користеле најмалку еден насилен 
метод (40%). 

• Анализата на прашањето од спротивен агол покажува дека родителите / старателите кои користеле 
најмалку една насилна практика (29%); повеќе веруваат дека "другите" ќе го разберат како право 
на секој родител (ќе прифатат употреба на физичко казнување), отколку родителите кои користеле 
само позитивни и ненасилни практики (барем една и никогаш не користат насилни методи) (16%). 

Одговори поврзани со гледиштата на возрасните (т.е. другите 
родители / старатели) кон употребата на плескање дете по 

задникот, удирање шлаканица по лицето или удирање по некој 
друг дел од телото 

Што користат анкетираните 
родители/старатели  

(применувани практики за дисциплинирање) 
 Користи само 

позитивни и ненасилни 
(најмалку една) и 
никогаш насилни 

практики 

Користи најмалку 
една насилна 

практика  

% % 
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Би го разбрале како право на секој родител   15,6 29,1 

Би го осудиле како неправилен начин 65,6 40,3 

Би го игнорирале бидејќи не е нивна работа 16,7 28,7 

Не знае / Одбива да одговори  2,1 1,9 

Табела 33 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 
нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 
возрасни кон употребата на плескање дете по задникот, удирање шлаканица по лицето или удирање по некој друг дел од телото 

3.6.3. Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) кон тепање дете  

Што се однесува до тешкото физичко казнување, како тепање дете што е можно појако; тепање дете со 
ремен, стап или друг цврст предмет, според поголемиот дел од испитаниците (72%), мнозинството од 
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другите родители во земјата би го сметале истото за неправилен начин, и 19% мислат дека тие би го 
игнорирале бидејќи не е нивна работа. (Графикон 42).  

 
Графикон 42 - Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон тепање дете 

Гледајќи ги демографските карактеристики на испитаниците (Табела 34), статистички значајни разлики, 
поврзани со гледиштата на испитаниците за тоа какви се ставовите на другите возрасни во земјата (т.е. 
другите родители/старатели) кон користењето на тешко физичко казнување, се забележани во мислењата 
на:  

Би го разбрале како право на 
секој родител  

• Нема статистички значајни разлики  

Би го осудиле како 
неправилен начин  

• Македонци (74%) во споредба со другите етнички заедници (Албанци - 65%; 
Роми – 60%) 

• Мажи (81%) споредено со жени (70%) 
• Испитаници од висок (91%) и среден (79%) сегмент на домаќинства според 

нефинансиски карактеристики  во споредба со оние од нискиот сегмент (69%)  
• Испитаници од домаќинствата со дете со попреченост (86%) во споредба со 

испитаници од домаќинства во кои не живее дете со попреченост (71%) 
Би го игнорирале бидејќи не 
е нивна работа 

• Албанци (26%) во споредба со Македонци (17%) 

Табела 34 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во ставовите на испитаниците за односот на другите возрасни (т.е. 
другите родители / старатели) кон тепањето дете 

Вкрстените анализи за користените методи за дисциплинирање (што родителите/старателите применуваат) 
со нормативните очекувања (што родители/старатели веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив да 
направат) (Табела 35), покажуваат поврзаност меѓу нив. На пример, родителите/старателите кои користат 
најмалку еден насилен метод на дисциплинирање, (20%); двојно повеќе веруваат дека мнозинството од 
„другите“ би ја игнорирале ситуацијата во која родител удира дете одново и одново, сметајќи дека тоа е 
приватна семејна работа; во споредба со родителите/старателите кои користат само позитивни и ненасилни 
методи на дисциплинирање (најмалку една позитивна и ниту една насилна метода) (10%).  

Одговори поврзани со гледиштата на другите возрасни (т.е. 
другите родители / старатели) кон тепање дете што е можно 
појако; тепање дете со ремен, стап или друг цврст предмет 

 

Што користат анкетираните родители/старатели  
(применувани практики за дисциплинирање) 

 Користи само 
позитивни и 

ненасилни (најмалку 
една) и никогаш 

насилни практики 

 Користи најмалку 
една насилна 

практика 
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в Би го разбрале како право на секој 

родител   
6,3 5,9 

Би го осудиле како неправилен начин  81,3 71,3 
Би го игнорирале бидејќи не е нивна 
работа 

11,5 20,4 

Не знае / Одбива да одговори  1,0 2,4 
Табела 35 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 

нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 
возрасни кон тепање дете што е можно појако; тепање дете со ремен, стап или друг цврст предмет  

3.6.4. Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) кон примената на дерење или викање на дете, нарекување дете 
со навредливи имиња  

Половина од испитаниците (51%) веруваат дека другите возрасни во земјата (т.е. другите 
родители/старатели) би го осудиле користењето на методите на психичко злоставување врз дете, какви што 
се дерење или викање на дете или нарекување дете со навредливи имиња.  Сепак, дури 30% сметаат дека 
другите родители би го игнорирале ова, бидејќи тоа не е нивна работа, туку работа на родителите на детето, 
а 19% сметаат дека поголемиот дел од другите родителите ќе го разберат како право на секој родител 
доколку видат друг родител како користи овој метод на дисциплинирање дете (Графикон 43).  

 
Графикон 43 – Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон примената на 

дерење или викање на дете, нарекување дете со навредливи имиња  

Анализата по демографските карактеристики на испитаниците (Табела 36), статистички значајни разлики во 
однос на мислењата на испитаниците за ставовите на другите возрасни во земјата (т.е. другите 
родители/старатели) ако видат некои други родители како користат методи на психичко злоставување се 
забележани во мислењата на:  

Би го разбрале како право на секој 
родител  

• Роми (44%) во споредба со други етнички заедници (Македонци – 21%, 
Албанци – 11%) 

Би го осудиле како неправилен 
начин  

• Албанци (63%) споредено со други етнички заедници (Македонци - 49%; 
Роми – 24%) 

• Испитаници од висок (68%) сегмент на домаќинства согласно 
нефинансиски карактеристики  во споредба со оние од нискиот сегмент  
(48%)  
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• Испитаници од домаќинства со дете со попреченост (70%) во споредба со 
испитаници од домаќинства без дете со попреченост (49%) 

Би го игнорирале бидејќи не е 
нивна работа 

• Женски (31%) во споредба со машки (23%) испитаници 

Табела 36 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во однос на ставовите на испитаниците за другите возрасни (т.е. другите 
родители / старатели) кон примената на дерење или викање на дете, нарекување на дете со навредливи имиња 

Како и во случајот на физички насилните методи, вкрстените анализи на користените методи (што користат 
родителите/старателите) со нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите 
луѓе очекуваат од нив да направат), покажуваат дека исто така постои корелација и кога станува збор за 
психичкото злоставување. На пример, родителите/старателите кои користат најмалку еден насилен метод 
(31%); во двојно поголем број веруваат дека мнозинството од “другите“ би ја игнорирале ситуацијата во 
која родител му се дере или му вика или го нарекува своето дете со навредливи имиња, сметајќи го тоа за 
приватна работа на семејството; отколку родителите/старателите кои користат само позитивни и ненасилни 
методи на дисциплинирање (најмалку една позитивна и никогаш насилна практика) (14%). Слично на тоа, 
тие речиси двојно повеќе го разбираат како право на секој родител да му вика на своето дете.  

Поголем број на испитаници (72%) кои одговориле дека користат само позитивни и ненасилни методи 
(најмалку една позитивна и никогаш насилна практика) во споредба со 48% од оние кои користат најмалку 
една насилна практика, би го осудиле како неправилен начин на дисциплинирање дерењето или викањето 
на дете или нарекувањето на дете со навредливи имиња (Табела 35). 

Одговори поврзани со гледиштата на врсниците (т.е. други 
родители / старатели) кон дерење или викање на дете, 

нарекување на дете со навредливи имиња 
 
 

Што користат анкетираните 
родители/старатели  

(применувани практики за 
дисциплинирање) 

 Користи само 
позитивни и 
ненасилни 

(најмалку една) и 
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Би го разбрале како право на секој родител.   13,5 19,8 

Би го осудиле како неправилен начин.  71,9 47,6 

Би го игнорирале бидејќи не е нивна работа. 14,6 31,3 

Не знае / Одбива да одговори  0,0 1,3 

Табела 37 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 
нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 

возрасни (т.е. други родители / старатели) кон дерење или викање на дете, нарекување дете со навредливи имиња 

3.6.5. Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) кон примената на позитивни практики за воспитување   

Значајно мнозинство (70%) од испитаниците споделуваат мислење дека мнозинството други родители во 
земјава користењето на само позитивни практики за воспитување дете (т.е. никогаш да не се казнува дете, 
било физички или психички) би го разбрале како право на секој родител, додека 15% сметаат дека другите 
родители во земјата би го сметале овој метод за несоодветен начин, т.е. 14% би го игнорирале бидејќи тоа 
не е нивна работа (Графикон 44).  
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Графикон 44 - Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон примената на 

позитивни методи за воспитување деца 

Анализите по демографските карактеристики на испитаниците (Табела 38), покажуваат дека постојат 
статистички значајни разлики во мислењата на испитаниците за тоа какви се ставовите на другите возрасни 
во земјата (т.е. другите родители/старатели) во врска со примената на позитивни методи за воспитување 
деца од страна на другите родители/старатели, помеѓу: 

Би го разбрале како право на секој 
родител.   

• Испитаници од висок (88%) и среден (78%) сегмент на домаќинства 
согласно нефинансиски карактеристики во споредба со оние од нискиот 
сегмент (66%)  

• Испитаници од домаќинства со дете со попреченост (86%) во споредба со 
испитаници од домаќинства во кои не живее дете со попреченост (69%) 

Би го осудиле како неправилен 
начин.  

• Албанци (22%) во споредба со Македонци  (14%) 
• Машки (18%) во споредба со женски испитаници (12%) 

Би го игнорирале бидејќи не е 
нивна работа. 

• Нема статистички значајни разлики 

Табела 38 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во гледиштата на испитаниците во однос на ставовите на другите 
возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон примената на позитивни методи за воспитување 

Значајно мнозинство (83%) од испитаниците кои изјавиле дека користат само позитивни и ненасилни 
методи (најмалку една позитивна и никогаш насилна практика) веруваат дека мнозинството од луѓето во 
земјата би го разбрале користењето на позитивните практики за воспитување деца (т.е. никогаш да не се 
казнува дете, било физички или психички) како право на секој родител, во споредба со 68% од оние 
испитаници кои изјавиле дека користат најмалку еден насилна практика за дисциплинирање дете (Табела 
39). 

Одговори поврзани со гледиштата на другите возрасни во земјата 
(т.е. другите родители/старатели) кон позитивните методи за 
воспитување дете (т.е. дете никогаш да не се казнува, било физички 
или психички)  

Што користат анкетираните 
родители/старатели  

(применувани практики за 
дисциплинирање) 

Користи само 
позитивни и 
ненасилни 

(најмалку една) 
никогаш насилни 

практики 

 Користи најмалку 
една насилна 

практика 

% % 

Ш т о а н к е          Би го разбрале како право на секој родител  83,3 67,7 
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Би го осудиле како неправилен начин 9,4 16,4 

Би го игнорирале бидејќи не е нивна работа 6,3 15,1 

Не знае / Одбива да одговори  1,0 0,9 

Табела 39 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 
нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 
возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон позитивни методи за воспитување дете (т.е. никогаш да не се казнува дете, било 

физички или психички) 

3.6.6. Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) кон интервенирањето на други родители кога се сведоци на 
физичко казнување 

Испитаниците имаат мешани гледишта во врска со ставот на другите луѓе кон друг родител кој интервенира 
кога е сведок како родител/старател физички го дисциплинира детето - 38% од испитаниците сметаат дека 
друите возрасни во земјата ќе веруваат дека тоа е право на секој родител, 28% сметаат дека поголемиот 
дел од другите луѓе би го осудиле како неправилно, а 27% сметаат дека другите возрасни ќе го игнорираат, 
бидејќи не е нивна работа (Графиконот 45).  

 
Графикон 45 - Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни во земјата (т.е. другите родители/старатели) кон други 

родители кои интервенираат кога се сведоци на физичко дисциплинирање дете  

 

 

 

Гледајќи ги демографските карактеристики (Табела 40), статистички значајни разлики во однос на 
гледиштата на испитаниците за тоа каков став би имале возрасни во земјата (т.е. други родители/старатели) 
во однос на други родители кои интервенираат кога се сведоци дека родител физички дисиплинира дете, 
се забележани помеѓу:  

Би го разбрале како право на секој 
родител   

• Македонци (41%) во споредба со Албанци (27%) 

Би го осудиле како неправилен 
начин  

• Албанци (47%) во споредба со Македонци (23%) 

Би го игнорирале бидејќи не е 
нивна работа 

• Испитаници од низок (30%) во споредба со испитаници од среден (21%) 
сегмент на домаќинства согласно нефинансиските карактеристики 
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Табела 40 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во гледиштата на испитаниците во однос на ставовите на другите 
возрасни (т.е. другите родители / старатели) кон родители кои интервенираат кога се сведоци на физичко казнување дете 

Повторно, мнозинството (62%) од оние родители/старатели кои изјавиле дека користат само позитивни и 
ненасилни практики за дисциплинирање (најмалку една позитивна и никогаш насилни практики) во 
споредба со 35% од испитаниците кои изјавиле дека користат најмалку една насилна практика за 
дисциплинирање дете, веруваат дека мнозинството од родителите во земјава би го разбрале 
интервенирањето при сведочење кога родител физички дисциплинира дете, со цел да го сопрат, како право 
на секој родител (Табела 41). 

Одговори поврзани со гледиштата на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) поврзани со интервенирање при сведочење кога 
родител физички дисциплинира дете, со цел да го сопрат 

Што користат анкетираните 
родители/старатели  

(применувани пракитки за 
дисциплинирање) 

 Користи само 
позитивни и 
ненасилни 

(најмалку една) и 
никогаш насилни 

практики 

 Користи најмалку 
една насилна 

практика 

% % 

Ш
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в Би го разбрале како право на секој родител  61,5 35,3 

Би го осудиле како неправилен начин  19,8 29,0 

Би го игнорирале бидејќи не е нивна работа 17,7 28,7 

Не знае / Одбива да одговори  1,0 7,0 

Табела 41 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 
нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 
возрасни (т.е. други родители/старатели) за интервенирање при сведочење кога родител физички дисциплинира дете, со цел да 

го сопрат   

3.6.7. Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) кон пријавување насилство кај надлежните  

И покрај тоа што се работи за законска обврска, испитаниците исто така имаат мешани ставови за односот 
на другите луѓе кон друг родител кој пријавува насилство кај надлежните - 47% сметаат дека другите 
возрасни во земјата ќе веруваат дека тоа е право на секој родител; 28% сметаат дека другите родители ќе 
ја игнорираат таа постапка, бидејќи тоа е не е нивна работа туку на секој родител, а 17% сметаат дека 
другите родители во земјата ќе го осудат тоа како неправилен начин (Графикон 46). 

 
Графикон 46 - Гледишта на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. другите родители/старатели) кон другите кои 

пријавуваат насилство кај надлежните  



 

 

67 

 

Анализите по демографските карактеристики на испитаниците, (Табела 42), покажуваат дека постојат 
статистички значајни разлики во однос на нивните гледишта за ставовите на другите возрасни во земјата 
кон оние кои пријавуваат насилство кај надлежните, и тоа: 

Би го разбрале како право на секој 
родител   

• Македонци (50%) во споредба со Албанци (34%) 
• Баби/дедовци (60%) во споредба со родители (45%) 
• Испитаници од среден (53%) во споредба со испитаници од низок 

(44%) сегмент на домаќинства согласно нефинансиски карактеристики 
Би го осудиле како неправилен 
начин  

• Албанци (30%) во споредба со Македонци (14%) 

Би го игнорирале бидејќи не е 
нивна работа. 

• Испитаници од низок (30%) во споредба со испитаници од среден 
(20%) сегмент на домаќинства согласно нефинансиски карактеристики 

Табела 42 - Дисагрегирани статистички значајни разлики во гледиштата на испитаниците за ставовите на другите возрасни (т.е. 
другите родители / старатели) кон оние кои пријавуваат насилство кај надлежните  

Анализата на податоците според практиките на испитаниците за пријавување насилно однесување 
покажува дека родителите/старателите кои самите пријавиле случај на насилство, во поголем број веруваат 
(61%) дека другите возрасни ќе го разберат како право на секој родител, во споредба со 53% од оние кои не 
пријавиле насилство. Од друга страна, родителите/старателите кои не пријавиле насилство врз дете кога 
биле сведоци (25%) повеќе мислат дека другите луѓе ќе го игнорираат како право на секој родител, во 
споредба со 12% од родителите/старателите кои пријавиле насилство (Табела 43). 

Одговори поврзани со гледиштата на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) со пријавување насилство кај надлежните 
violence to authorities 

 

Што анкетираните родители/старатели 
прават (пријавуваат насилство)  

(E10 Дали сте пријавиле дека сте 
виделе насилно однесување врз некое 

дете во заедницата?) 
Да Не 
% % 
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Би го разбрале како право на секој родител   60,6 53,8 

Би го осудиле како неправилен начин  21,2 14,6 

Би го игнорирале бидејќи не е нивна работа 12,1 24,6 

Не знае / Одбива да одговори  6,1 7,0 

 Табела 43 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 
нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 

возрасни (т.е. другите родители / старатели) за пријавување насилство кај надлежните 

3.6.8. Гледишта на испитаниците за очекувањата на другите возрасни (т.е. другите 
родители/старатели) од нив како родители за тоа како би требало да го 
дисциплинираат своето дете  

Испитаниците имаат различни гледишта во однос на ставовите на другите луѓе за начините на кои 
родителите би требало да реагираат во ситуации кога нивното дете се однесува лошо – 36% од 
испитаниците веруваат дека другите родители од нив очекуваат да престанат со активноста која во 
моментот ја прават и да разговараат со детето за неговото однесување, 26% очекуваат веднаш да 
интервенираат и да го казнат детето и 18% веруваат дека од нив очекуваат физички да го казнат детето 
(Графикон 47).  
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Графикон 47 - Гледишта на испитаниците за очекувањата на другите возрасни во земјата (т.е. другите родители/старатели) од нив 

како родители за тоа како би требало да го дисциплинираат нивното дете 

Анализата на податоците зависно од практиките кои испитаниците ги користат за дисциплинирање деца 
(Табела 44), покажува дека родителите/старателите кои користат позитивни и ненасилни практики 
(најмалку една позитивна и никогаш насилни практики) во поголем број (51%) веруваат дека другите 
родители од нив ќе очекуваат да ја прекинат активноста која во моментот ја прават и да разговараат со 
своето дете кога тоа се однесува лошо, во споредба со 35% од оние испитаници кои користат најмалку една 
насилна практика за дисциплинирање. Од друга страна, родителите/старателите кои користат најмалку 
една насилна практика за дисциплинирање, во поголем број мислат дека другите возрасни во земјата 
очекуваат од нив веднаш да интервенираат и да го казнат детето (27%), во споредба со 
родителите/старателите кои користат позитивни и ненасилни практики (најмалку една позитивна и никогаш 
насилни практики) (22%); и, поголема е веројатност дека ќе мислат дека другите родители очекуваат од нив 
физички да го казнат детето (12%); од родителите кои користат позитивни и ненасилни практики (најмалку 
една позитивна и никогаш насилни практики) (7%). Исто така, оние кои користеле барем еден насилен 
метод, поверојатно е дека ќе мислат дека другите родители очекуваат од нив да му се заканат на детето со 
физичко казнување (19%); во споредба со родителите кои користат само позитивни и ненасилни практики 
(најмалку една позитивна и никогаш насилни практики) (15%).  

Одговори поврзани со гледиштата на другите возрасни за тоа што 
би требало родителите да направат кога нивното дете се однесува 
лошо  

Што користат анкетираните 
родители/старатели  

(применувани пракитки за дисциплинирање) 
 Користи само 
позитивни и 

ненасилни (најмалку 
една) и никогаш 

насилни практики  

Користи најмалку 
една насилна 

практика  

% % 
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 Веднаш да интервенирате и да го казните 21,9 26,7 

Физички да го казните вашето дете  7,3 11,8 
Да му се заканите на вашето дете со физичко 
казнување  

14,6 18,5 



 

 

69 

 

Да го игнорирате детето и да продолжите со вашата 
активност 

0,0 6,0 

Да престанете со вашата активност и да разговарате 
со вашето дете за неговото однесување  

51,0 34,7 

Друго 1,0 0,9 
Не знае/Одбива да одговори  4,2 1,4 

Табела 44 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и 
нормативните очекувања (што родителите/старателите веруваат дека другите луѓе очекуваат од нив), т.е. гледиштата на другите 

луѓе за тоа како родителите би требало да реагираат кога нивното дете се однесува лошо 

3.6.9. Гледишта на испитаниците за тоа како општеството (т.е. другите луѓе) ги гледаат 
родителите кои не користат физичко казнување   

Податоците покажуваат дека испитаниците веруваат дека општеството генерално (т.е. другите луѓе) не ја 
осудуваат употребата на физичкото казнување. Само 16% од испитаниците сметаат дека другите луѓе 
веруваат дека родителот кој не користи физичко казнување е "цврст". Податоците покажуваат дека 
испитаниците во поголем број веруваат дека општеството (т.е. другите луѓе) ги гледаат родителите кои не 
користат физичко казнување како несовесни (27%), некои на кои не им е грижа (25%) или слаби (23%) 
(Графикон 48).  

 
Графикон 48 - Гледишта на испитаниците за тоа како општеството (т.е. другите луѓе) ги гледаат родителите кои не користат 

физичко казнување   

 

3.7 УСЛОВЕНИ ПРЕФЕРЕНЦИ 

Последниот дел од прашалникот за истражувањето беше дизајниран да се испита дали преференциите за 
усогласување со правилото се условени од емпириските очекувања (што анкетираните родители/старатели 
мислат дека другите луѓе прават) и нормативните очекувања (што анкетираните родители/старатели мислат 
дека другите луѓе очекуваат од нив). 

3.7.1. Гледишта на испитаниците за причините зошто насилните практики за 
дисциплинирање деца се застапени во земјата 

Резултатите од истражувањето прикажани во Графиконот 49 покажуваат дека, според испитаниците, 
првите три (3) главни причини зошто физичкото казнување, како што се плескање по задникот или удирање 
на дете, е толку застапено во земјата, се следниве: 



 

 

70 

 

1) Норми (традиција / наследено однесување / менталитет; прифатено како нормално однесување / 
начин на воспитување / дисциплинирање деца; навика; покажување моќ / сила; нешто што се 
очекува од родителите; старомоден начин на воспитување деца) – 24%; 

2) Мотивации - ставови, верувања (ефективен / ефикасен метод / детето нема повторно да се 
однесува несоодветно / лошо; децата се разгалени и понекогаш заслужуваат да бидат казнети / 
неизбежно е; во случаи кога разговор и објаснување немаат ефекти; исправен начин; дисциплинска 
мерка без последици) – 15%; 

3) Способност за дејствување (родителите се нервозни и уморни; стресен живот; недостаток на време 
/ трпение за децата; рефлексна / најлесна реакција / одговор на несоодветното однесување на 
детето; непостоење закон / спроведување закон; лоши животни услови / сиромаштија / 
невработеност) – 14%. 

Помал процент (13%) од испитаниците сметаат дека причината за физичкото насилство лежи во 
информирањето - знаењата на родителите, односно недостаток на знаења.  

Интересно да се напомене е дека најголем број (35%) од испитаниците не можеа да идентификуваат ниту 
една причина зошто физичкото казнување останува застапена практика во земјата. 

 
Графикон 49 - Гледишта на испитаниците зошто физичкото казнување, како што е плескање по задникот или удирање дете, е 

толку застапено во земјата 

Анализата на податоците според практиките на родителите за дисциплинирање дете, покажува дека 
родителите/старателите кои користат само позитивни и ненасилни практики (барем една позитивна и 
никогаш насилен метод) во поголем број сметаат дека способноста за дејствување (26%) и знаењата (23%) 
се причините зошто насилното дисциплинирање опстојува, во споредба со родителите/старателите кои 
користеле најмалку еден насилен метод за дисциплинирање - способност за дејствување (12%) и знаења 
(12%). Од друга страна, родителите и старателите кои користеле барем еден метод на насилно 
дисциплинирање, во малку поголем број ја поврзуваат застапеноста на насилното дисциплинирање со 
нормите (25%) и мотивацијата (16%), во споредба со родителите/старателите кои користат само позитивни 
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и ненасилни практики (барем една позитивна и никогаш насилна практика) - норми (22%) и мотивации (10%) 
(Табела 45). 

Одговори зошто насилните практики за 
дисциплинирање се сеуште застапени  
 

Што користат анкетираните родители/старатели  
(применувани практики за дисциплинирање) 

 Користи само позитивни и 
ненасилни (најмалку една) 

и никогаш насилни 
практики   

Користи најмалку една 
насилна практика 

% % 
Норми  21,9 24,5 
Информации – знаења  22,9 12,1 
Мотивација - Ставови, верувања  10,4 15,6 
Способност за дејствување 26,0 12,5 
Друго 6,3 3,2 
Не знам  22,9 36,4 

Табела 45 - Вкрстени податоци за користените практики за дисциплинирање (што родителите/старателите користат) и одговори за 
тоа зошто се сеуште застапени насилните практики за дисциплинирање дете, како што е плескање по задникот или удирање дете 

3.7.2. Гледишта на испитаниците за тоа што е потребно за повеќе родители во земјата 
да почнат да применуваат позитивни методи за дисциплинирање / воспитување 

Што се однесува до она што е потребно за да се обезбеди поголем број родители во земјата да користат 
алтернативни позитивни практики за дисциплинирање / воспитување, 16% од испитаниците споменаа 
советување/психосоцијална поддршка, повеќе образование (15%), но исто така и подобра финансиска 
состојба (7%), образовни курсеви/работилници (6%), едукативни ТВ програми/емисии (6%) и слично 
(другите одговори дадени се во Графикон 50). Околу 7% мислат дека повеќето родители веќе имаат 
вештини за користење на позитивни методи за дисциплинирање / воспитување и затоа немаат потреба од 
помош. 

 
Графикон 50 - Гледишта на испитаниците за тоа што е потребно за повеќе родители во земјата да почнат да применуваат 

позитивни методи за дисциплинирање / воспитување 
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4 МЕТОДОЛОГИЈА  

Методологијата користена за администрирање на прашалникот e интервју лице-в-лице, со CAPI 
(компјутерски асистирано интервју лице-в-лице) техника на собирање податоци. 

Следниве аспекти на лице-в-лице методологијата за интервјуирање и собирање податоци, се клучни: 

• Овозможува подолг и покомплексен процес на интервјуирање, како и употреба на придружни 
материјали (пр. фотографии, примероци на производи и слично) и дополнителни објаснувања 
/ појаснувања, доколку е потребно. 

• Ја минимизира можноста за недоразбирање или погрешно толкување на прашања / понудени 
одговори. 

• Го спроведуваат искусни анкетари кои ги имаат сите карактеристики, и лични и професионални, 
за да овозможат собирање на високо релевантни податоци. 

• Работата на интервјуерите постојано се следи и контролира на неколку нивоа, што резултира 
со висок квалитет на собраните податоци. 

• Целиот тим на луѓе кои работат на проектот, како што се супервизорите на терен, 
програмерите, лицата за логичка, телефонска и теренска контрола, исто така, гарантираат висок 
квалитет на податоците. 

• Може да се спроведува во домаќинствата, работното место на испитаникот, на улица, на 
централно место и на други локации. 

Како дел од квантитативното истражување, ГфК Скопје ги презеде следниве активности: 

• Дизајн на прашалници и превод 
• Дизајн на примерок 
• Програмирање на прашалникот во софтверот за CAPI 
• Пред-тестирање на прашалникот 
• Обука на анкетари 
• Обезбедување добра стапка на одговор 
• Собирање на податоци и супервизија на терен 
• Логичка контрола на податоците, анализа и подготовка на извештај. 

Дизајн на примерок - Истражување во домаќинства со деца на возраст од 2-14 години 

Бидејќи не постојат достапни официјални статистички податоци за родители со деца на одредени возрасни 
групи, основата за проценетата популација е официјалната статистика за живородени деца објавена од 
Државниот завод за статистика "живи, раѓања, смртни случаи и миграција од урбани и рурални средини и 
од региони". 

Беше дизајниран примерок со строго случајна веројатност, претставник на универзумот да биде покриен во 
истражувањето. Ова значи дека секој член на статистичката популација има позната, не-нулта веројатност 
за вклучување во примерокот. 

За оваа целна група на истражувањето, ГФК Скопје дизајнираше национално репрезентативен примерок со 
користење на стратифицирано повеќе-степено земање примероци, каде што беа извлечени повеќе точки 
за земање примероци со веројатност пропорционална со проценетата големина на население (за целосна 
покриеност на земјата).  
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Стратифицирано повеќестепено земање примерок беше изведено, со земање на серија едноставни 
случајни примероци во фази. Овој тип на земање примероци честопати е по-практичен од едноставното 
случајно земање примероци за студии за кои е потребна анализа на "локација", како што се испитувањата 
од-врата-до-врата или лице-в-лице истражувањата. 

Искуствата со претходни дизајни на примероци и анализа на податоци во многу земји укажа на остри 
разлики во распределбата на карактеристиките на населението во различни административни региони, 
како и во урбани и рурални области на секоја земја. Ова е една од причините зошто експлицитните стратуми 
вообичаен се базираат на административните региони и урбаните т.е. руралните области во 
административните региони. За целите на оваа студија ГфК Скопје користеше 8 статистички региони (НУТС 
3): Скопје, Вардар, Исток, Југоисток, Пелагонија, Југозапад, Полог и Североисток. Понатаму, секој регион 
беше стратификуван од нивото на урбанизација, односно градските и руралните стратуми. 

Бројот на примарни единици за земање примерок (ПСУ) во секој од 16 стратуми (региони и урбано / рурално 
ниво) беше пропорционален со големината на проценетата популација на стратумите. ПСУ се често мали 
единици на географска област во рамки на стратумот. За целите на оваа студија, изборните единици беа 
користени како примарни единици за земање примероци. Изборните единици би можеле да послужат како 
добри единици за земање примероци, бидејќи тие имаат јасно препознатливи граници, имаат мерка за 
големина и ги има во голем број. 

Базата на податоци содржи листа на изборни единици (ПСУ) во земјата (вкупно 3.480 изборни одделенија) 
по регион и ниво на урбанизација. Од базата на податоци на изборните единици 80 точки за земање 
примерок беа случајно избрани пропорционално на проценетата големина на изборните единици. Така, со 
овој чекор, големите изборни единици може да бидат избрани двапати или почесто. Во вториот чекор беа 
одредени фиксен број на домаќинства по примерок од ПСУ. 

Листа на домаќинства  

Откако се заврши изборот на примероци на ПСУ, се спроведе постапка со која се попишуваат сите 
домаќинства со деца на возраст од 2-14 години во секоја избрана ПСУ. За да се обезбеди рамномерна 
дистрибуција на домаќинства за земање примероци во рамките на ПСУ, многу големите ПСУ беа поделени 
на разумни под-единици, од кои едната беше случајно избрана за листа на домаќинства (т.е. во голема 
градска ПСУ случајно е избрана една улица која е избрана на таа изборна единица). 

Рамка на примерок  

Бројот на адреси по точка за земање примерок изнесуваше 20 адреси или вкупно 1.600 адреси кои требаше 
да се попишат, што ја конструираше рамката за земање примерок за студијата. Попишувањето на адресите 
беше извршено од страна на лице различно од лицето кое всушност ги реализира интервјуата во 
подоцнежната фаза. Пописот беше спроведен пред започнувањето на теренската работа. 

Големина на примерок  

За секоја точка за земање примерок бројот на издадени адреси изнесуваше 20. Врз основа на претходното 
искуство на ГфК Скопје очекуваната стапка на одговор (50%), просечната големина на кластерот се 
очекуваше да изнесува околу 10 реализирани интервјуа, со што се обезбедуваше вкупна големина на 
примерокот од околу 800 интервјуа. Дистрибуцијата на интервјуата по регион и место на живеење (урбано 
/ рурално) беше пропорционална и се базираше на бројките за проценетата целна популација. 
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Дополнителни интервјуа  – испитаници од ромска етничка заедница 

Имајќи ја предвид ниската стапка на застапеност ромската популација во вкупната популација, и 
очекуваниот број испитаници од оваа етничка група во главниот примерок, од една страна, а особено 
интересот на субјектот кај оваа ранлива група, покрај главниот примерок од 800 интервјуа, дополнителни 
50 интервјуа беа реализирани со испитаници од ромската етничка заедница. Во анализата овие интервјуа 
беа пондерирани за да го одразат реалниот процент на ромска етничка група во вкупното население.  

Избор на испитаник во домаќинството  

Идентификуванто лице во домаѓинството кое примарно се грижи за детето беше главниот испитаник. 
Дополнително, некои од домаќинствата беа подобни за истражувањето иако во нив живееа и повеќе од 
едно дете на потребната возраст (2-14 години). Доколку е ваков случајот, едно од децата е избрано по 
случаен избор за да служи како релевантно во врска со анкетата и како основа за давање одговори со 
следење на правилото ПРВ роденден од сите деца на потребната возраст. 

 

  

 
 

  



 

 

75 

 

4.1 Демографија – Структура на примерокот 

Во продолжение е структурата на примерокот на испитаниците и од главниот примерок (n = 800) и од 
дополнителниот (boost) примерок (n = 50) интервјуирани како дел од ова истражување, прикажан во 
проценти. 

 
Главен 

примерок 
Дополнителен 

примерок 
 Проценти Проценти 

Регион 

Вардарски 8,4  
Источен 10,3 20,0 

Југозападен 10,3  
Југоисточен 8,8 20,0 

Пелагониски 12,9  
Полошки 12,3  

Североисточен 8,3  
Скопски 29,0 60,0 

 Проценти Проценти 

Однос со детето 

Родител 87,6 90,0 
Дедо / баба 10,5 8,0 
Брат / сестра 1,1 2,0 

Роднина 0,1  
Дадилка 0,6  

 Проценти Проценти 

Возраст 

Помалку од 24 години 2,1 12,0 
25-34 години 36,0 60,0 
35-44 години 46,1 20,0 
45-54 години 7,3 6,0 

Over 55 години 8,3 2,0 
Претпочитам да не одговорам 0,3  

 Проценти Проценти 

Пол 
Машки 19,9 22,0 
Женски 80,1 78,0 

 Проценти Проценти 

Етничка 
припадност 

Македонец/ - ка 74,4  
Албанец/ - ка 21,4  

Ром/ - ка 1,5 100,0 
Друго 2,8  

 Проценти Проценти 
Место на 
живеење 

Урбано 62,1 88,0 
Рурално 37,9 12,0 

 Проценти Проценти 

Образование 

Без формално образование 0,5 8,0 
Незавршено основно 

образование 
0,4 22,0 

Основно образование  8,0 24,0 
Средно образование 51,9 36,0 

Вишо/Високо образование 35,3 6,0 
Последипломски студии  3,8 2,0 

Одбива да одговори 0,3 2,0 
 Проценти Проценти 
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Главен 

примерок 
Дополнителен 

примерок 

Работен статус 
Вработен/а со полно работно 

време 
58,0 26,0 

 Вработен/а со половина работно 
време 

4,0 14,0 

 Неплатена работа 1,1 2,0 
 Студент/ка 0,8 2,0 
 Во пензија 4,9 50,0 
 Невработен (работоспособен) 29,6 6,0 

 Невработен/а (неспособен за 
работа) 

1,3 26,0 

 Одбива да одговори 0,4  
 Проценти Проценти 

Просечни месечни 
примања во 
домаќинството 

до 6.000 MKD 0,1 2,0 
6.001 до 12.000 MKD 3,3 6,0 

12.001 до 18.000 MKD 7,1 8,0 
18.001 до 24.000 MKD 12,1 18,0 
24.001 до 30.000 MKD 15,8 4,0 
30.001 до 36.000 MKD 13,5 4,0 
36.001 до 42.000 MKD 14,5 2,0 
Повеќе од 42.001 MKD 22,4 6,0 

Не знае/ одбива да одговори 11,3 50,0 
 

Во однос на нефинансиски прашања, односно Скалата за семејно богатство (Family Affluence Scale (FAS)) што 
беше спомената претходно во Извештајот, а се користи како индикатор за социоекономскиот статус, 
следува структура на примероците како на главниот, така и на дополнителниот, сегментирани во 
домаќинства со 1) низок, 2) среден и 3) висок степен на богатство/ изобилство. 

 Главен 
примерок 

Дополнителен 
примерок 

  Проценти Проценти 

FAS сегменти 
Ниско  71,0 78,0 
Средно 24,8 16,0 
Големо 4,3 6,0 
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5 Анекси 

5.1 Анекс 1 - Прашалник 

Master Questionnaire – FINAL 
KAP Survey towards Use of Violent Form of Child Discipline  

(Component 1 - Households with children aged 2 – 14 years) 
2016.070 

(Основни информации за истражувањето): Ова истражување има за цел да обезбеди информации за 
знаењето, ставовите и практиките на семејствата во однос на насилството врз децата. 
Поконкретно, истражувањето има за цел да ги истражи следните аспекти кои се однесуваат на:  

• Знаење: како луѓето го разбираат и дефинираат насилството и алтернативните позитивни 
методи на дисциплинирање на децата;  

• Ставови: степенот до кој луѓето ги одобруваат различните практики на дисциплинирање на 
децата, во кои ситуации истите се прифатливи за нив; 

• Верувања: како луѓето ги разбираат ефектите и последиците од насилството и 
позитивните практики на дисциплинирање на децата, во кои ситуации ги користат истите и 
зошто; кои би биле предностите на прифаќањето на позитивните практики на 
родителство/воспитување на деца наспроти насилните методи;  

• Практики за дисциплинирање на децата и нивната злоупотреба: степенот и практики на 
дисциплинирање на децата; преференци за користење определени форми на дисциплинирање 
во зависност од ситуацијата, возраста на детето, полот (и на родителот и на детето); 

• Емпириски и нормативни очекувања: степенот до кој социјалните норми влијаат врз 
ставовите и практиките во однос на дисциплинирање на децата; што мислат испитаниците 
дека другите родители во нивната заедница прават за дисциплинирање на децата; што 
мислат испитаниците што другите луѓе (родители, членови на семејството, други членови 
на заедницата и сл.) очекуваат тие да прават во определени ситуации (пр. ако детето не се 
однесува добро);  

• Условени преференци: дијагностицирање дали преференците за придржување кон правилото е 
условено со емпириските и нормативните очекувања;  

• Референтна мрежа: кои се луѓето во заедницата на кои испитаниците им се обраќаат за 
совет, на кои им веруваат, и ги слушаат кога станува збор за воспитување/дисциплинирање 
на децата.   

Наодите од истражувањето ќе послужат за информирање на комуникациските активности за 
развојните иницијативи преку обрнување внимание на пречките/бариерите кои ги  спречуваат 
родителите да користат алтернативни позитивни практики на дисциплинирање на децата.  

Должина на интервјуто: околу 40-50 мин 
Почеток на теренската работа: 18 ноември 2016 
Крај на теренската работа: 7 декември 2016 

I. SAMPLE VARIABLES  

- Respondent number (unique) (label RESPID) [Q] 
- Relation to child (label A01) [S] 
- Age (label A05) [S] 
- Gender (label A06) [S] 
- Ethnicity (label A07) [S] 
- Place of living (urban/rural) (label A08) [S] 

II. QUOTA CHECK BASED ON SAMPLE VARIABLES 

Total net: n=800 + n=50 (Roma boost interviews) 
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III. INTRODUCTION  

Добро утро/Добар ден/Добра вечер. Ја сум……………….. и работам за ГфК Скопје, независна агенција за 
истражување на пазарот и јавното мислење. Во моментов спроведуваме истражување за знаењата, 
ставовите и практиките во однос на користењето на различните форми на воспитување на децата 
помеѓу домаќинствата со деца на возраст од 2-14 години во Земјата. Дали имате околу 40-тина минути 
да одговорите на нашите прашања? Вашите одговори се од големо значење за нас. Сите одговори се 
анонимни и податоците што ќе ги добиеме ќе се користат само за статистичка анализа. Дали може 
да почнеме со прашањата? 

IV. SCREENER  
S01 [S]  
Дали во Вашето домаќинство имате деца на возраст од 2 до 14 години?  

1) Да – Go to S02. 
2) Не – END – АНК. Ви благодарам, но за ова истражување ни треба друг профил испитаници. (АНК. 

Оди во следното домаќинство)  

SCRIPTER: all respondents with answer 2 go to the end of the questionnaire (S01=2 – SCREENOUT) 

Base: all respondents with answer 1) at S01 
S02 [S]  
Дали сте вие родител, примарен старател или некој што поминува најмногу време со дете на возраст од 
2 до 14 години? (Примарен старател може да биде дедо/баба, посвоител или старател кој/а е лице 
одговорно за детето.)   

1) Да. – Go to A01. 
2) Не – (АНК. Побарај да разговараш со родител или старател или некој што поминува најмногу 

време со дете на возраст од 2 до 14 години или закажи интервју. Доколку тоа не е можно, 
заврши го интервјуто и оди во следното домаќинство)  

There is only one answer possible. 

V.  MAIN QUESTIONNAIRE 

 
A SECTION – SOCIO-DEMOGRAPHY – Part 1 

 
Base: all respondents with answer 1) at S02 
A01 [S] 
Во каков однос сте со детето/децата на возраст од 2 до 14 години?  

1) Родител 
2) Дедо/баба 
3) Брат/сестра 
4) Роднина 
5) Дадилка 
6) Друго (што?) [O] __________________________ 
7) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents 
A02 [S] 
Колку деца на возраст од 2 до 14 год. живеаат во Вашето домаќинство?  

1) 1 (едно) 
2) 2 (две) 
3) 3 (три) 
4) 4 (четири) 
5) Друго (колку?) [O] __________________________ 
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There is only one answer possible. 

Base: all respondents   

A03 [S per row] 
Ќе Ве замолам да ми го кажете полот, точната дата на раѓање на секое дете на возраст од 2-14 год кое 
живее во Вашето домаќинство. Исто така, ќе Ве замолам да ми кажете дали детето/некое од децата 
има некаква попреченост. Ве молам да ми ги кажувате податоците за децата од најмалото до 
најстарото.  

Дете A03.1 Пол на детето A03.2 Роденден на 
детето 

(ден/месец/год) 

A03.3 Дали детето 
има некаква 

попреченост? 
1) Машки 2) Женски 1) Да 2) Не 

1) 1 2  1 2 
2) 1 2  1 2 
3) 1 2  1 2 
4) 1 2  1 2 
5) 1 2  1 2 
6) 1 2  1 2 
7) 1 2  1 2 
8) 1 2  1 2 

Base: all respondents with answer 1) at A03.3 
A04 [S] 
Ве молам да ми кажете за каков вид попреченост се работи?  

1) Дете со оштетен вид или со слепило 
2) Дете со оштетен слух 
3) Дете со Даунов синдром 
4) Дете со аутизам 
5) Дете со физичка попреченост 
6) Дете со интелектуална попреченост 
7) Друго (што?) [O] _________________ 
8) Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

B SECTION - KNOWLEDGE 

 
Base: all respondents 
B01 [O] 
Врз основа на Вашето знаење, што претставува или што е насилство врз децата?  
(конкретизирајте)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

АНК. Запиши го одговорот на испитаникот во целост  

Base: all respondents 
B02 [S per row] 
Ќе Ви прочитам неколку различни ситуации; со користење на скала од 1 до 5, кадешто 1 значи ‘‘воопшто 
не се согласувам‘‘ а 5 значи ‘‘целосно се согласувам", Ве молам да ми кажете до кој степен се 
согласувате дека секоја од дадените ситуации е форма на насилство врз децата?  
SCRIPTER: Rotate situations 

Ситуации 

1) 
Воопшто 

не се 
согласув

ам 

2) Не се 
согласув

ам 

3) Ниту 
се 

согласув
ам, ниту 

не се 

4) Се 
согласув

ам 

5) 
Целосно 

се 
согласув

ам 

6) Не 
знае/Од
бива да 
одговор

и 
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согласув
ам 

1) Тепање дете со рака, ремен, стап или друг 
предмет 1 2 3 4 5 6 

2) Плескање дете по задникот  1 2 3 4 5 6 
3) Плескање по лицето, главата или увото на 

детето 1 2 3 4 5 6 

4) Плескање по раката или ногата на детето 1 2 3 4 5 6 
5) Влечење за уво  1 2 3 4 5 6 
6) Викање или дерeње на дете  1 2 3 4 5 6 
7) Заканување на дете дека ќе го оставите или 

напуштите  1 2 3 4 5 6 

8) Одземање определени привилегии на 
детето за да го научите лекција  1 2 3 4 5 6 

9) Нарекување дете глупаво, мрзливо и 
слично  1 2 3 4 5 6 

10) Фалење дете за добро однесување 1 2 3 4 5 6 
11) Сексуална злоупотреба на дете 1 2 3 4 5 6 
12) Тресење дете со рацете  1 2 3 4 5 6 

АНК. Читај ја секоја ситуација одделно заедно со скалата.  

There is only one answer per row possible. 

Base: all respondents 
B03 [M] 
Врз основа на Вашето знаење, доколку ги има, кои се добрите и/или лошите страни од користењето на 
физичкото казнување?   

1) Прави детето да престане со несаканото однесување  
2) Детето никогаш нема да го повтори несаканото однесување  
3) Детето се учи што е добро а што е лошо  
4) Истото има само краткорочни ефекти  
5) Непосредни физички здравствени проблеми, како што се повреди, модринки и фрактури  
6) Долгорочни физички здравствени проблеми, како што се промени во развојот на мозокот и 

долгорочна физичка попреченост  
7) Потешкотии во односот со другите луѓе  
8) Проблеми со учењето – полоши резултати на училиште  
9) Потешкотии при изразување на чувствата на начин што би го разбрале другите луѓе  
10) Емотивни здравствени проблеми вклучувајќи вознемиреност, депресија, агресија или дури и 

желба да се убие  
11) Детето поверојатно ќе прави опасни работи како користење дроги или ќе има сексуални односи 

на многу рана возраст  
12) Деца кои искусуваат насилство го прифаќаат тоа како нормално и го имитираат истото 

однесување  
13) Друго (што?) [O] ____________________________ 
14) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Не ги читај одговорите.  

Multiple answers are possible.  

Base: all respondents 
B04 [M] 
Врз основа на Вашето знаење, кои се добрите и/или лошите страни доколку ги има, од користење на 
психичкото казнување? 

1) Прави детето да престане со несаканото однесување  
2) Детето никогаш нема да го повтори несаканото однесување  
3) Детето се учи што е добро а што е лошо  
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4) Истото има само краткорочни ефекти  
5) Потешкотии во односот со другите луѓе  
6) Проблеми со учењето – полоши резултати на училиште  
7) Потешкотии при изразување на чувствата на начин што би го разбрале другите луѓе  
8) Емотивни здравствени проблеми вклучувајќи вознемиреност, депресија, агресија или дури и 

желба да се убие  
9) Детето поверојатно ќе прави опасни работи како користење дроги или имање сексуални односи 

на многу рана возраст  
10) Деца кои искусуваат насилство го прифаќаат тоа како нормално и го имитираат истото 

однесување 
11) Деца кои постојано ги  задеваат, малтретираат, исмеваат и омаловажуваат дома или на училиште, 

често се чувствуваат отфрлени, прогонувани, недостојни или немаат самодоверба.   
12) Друго (што?) [O] ____________________________ 
13) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Не ги читај одговорите.  

Multiple answers are possible.  

Base: all respondents 
B05 [S] 
Според она што го знаете, дали во земјата има закон со кој се забранува физичко казнување на деца на 
која било возраст и во која било средина (училиште, дома, или некоја друга установа)?  

1) Да, знам дека има таков закон 
2) Да, претпоставувам дека има таков закон 
3) Не, знам дека нема таков закон 
4) Не, претпоставувам дека нема таков закон 
5) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents 
B06 [S] 
Врз основа на Вашето знаење, дали во земјата има закон кој ги обврзува луѓето да ги пријават случаите 
на насилство врз децата?  

1) Да, знам дека има таков закон 
2) Да, претпоставувам дека има таков закон 
3) Не, знам дека нема таков закон 
4) Не, претпоставувам дека нема таков закон 
5) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents 
B07 [S] 
Според она што го знаете, дали дете може да пријави насилство во земјата?  

1) Да, (кому? - конкретизирајте) [O] _____________________________________________ 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите. 

There is only one answer possible. 
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Base: all respondents  
B08 [M] 
Врз основа на Вашето знаење, на која институција/и во земјата треба да се пријави насилство врз 
децата?  

1) Полиција 
2) Доктори 
3) Невладини организации 
4) Социјални работници 
5) Наставници 
6) Заедница 
7) Семејство и пријатели 
8) Друго (кој?) [O] ____________________________ 
9) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Не ги читај одговорите.  

Multiple answers possible.  

Base: all respondents  
B09 [O]  
Дали знаете за некоја образовна програма или материјали наменети за родителите во врска со 
воспитување на децата и/или методите на воспитување/родителство?  

1) Да, (која?) [O] _______________________________________________ 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

C SECTION – ATTITUDES  

 
Base: all respondents 
C01 [S per statement] 
Со користење на скала од 1 до 5, каде што 1 значи ‘‘воопшто не се согласувам‘‘ а 5 значи ‘‘целосно се 
согласувам‘‘, Ве молам да ми кажете до кој степен се согласувате со следните изјави.  

SCRIPTER: Rotate statements 

Изјава   

1) 
Воопшто 

не се 
согласува

м 

2) Не се 
согласува

м 

3) Ниту се 
согласува
м ниту не 

се 
согласува

м 

4) Се 
согласува

м 

5) 
Целосно 

се 
согласува

м 

6) 
Не знае/ 

Одбива да 
одговори 

1) Дете не треба да му одврати на 
возрасен. 1 2 3 4 5 6 

2) Јас кога сум бил/а дете, децата беа 
подисциплинирани. 1 2 3 4 5 6 

3) Шлаканици и плескање се 
ефективни методи на 
дисциплирање дете.  

1 2 3 4 5 6 

4) Децата можат да учат како да се 
однесуваат без удирање/плескање.  1 2 3 4 5 6 

5) Родителите кои ги охрабруваат 
своите деца да разговараат со нив, 
развиваат поголема самопочит кај 
детето.  

1 2 3 4 5 6 

6) Мажите и жените би требало да 
имаат еднакви одговорности во 
воспитувањето на децата.  

1 2 3 4 5 6 
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АНК. Читај ја секоја изјава одделно заедно со скалата. 

There is only one answer per row possible. 

 Base: all respondents  
C02 [S] 
Според Вас, какво е воспитувањето на децата во земјата? Дали би рекле дека тоа е.... 

1) Строго (За АНК. Строги правила за се) 
2) Попустливо (За АНК. Често му се дозволува на дете да прави што сака) 
3) Недоследно (За АНК. Некогаш една иста работа ќе му се дозволи на детето да ја прави, а 

некогаш не) 
4) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents  
C03 [S] 
Какво би требало да биде (воспитувањето на децата) според Вашето мислење? Тоа треба да биде .... 

1) Построго  
2) Попопустливо 
3) Подоследно 
4) Какво што е сега 
5) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите 

There is only one answer possible. 

D SECTION – BELIEFS  

 
Base: all respondents 
D01 [S per statement] 
Со користење на скала од 1 до 5, кадешто 1 значи ‘‘воопшто не се согласувам‘‘ а 5 значи ‘‘целосно се 
согласувам‘‘, Ве молам да ми кажете до кој степен се согласувате со следните изјави.  

SCRIPTER: Rotate statements 

7) Полошо е да удриш женско дете 
отколку машко.  1 2 3 4 5 6 

8) Родител има право да ги 
дисциплинира своите деца на начин 
за кој верува дека е исправен.  

1 2 3 4 5 6 

9) Никој нема право да му каже на 
родителот како да го воспитува 
своето дете.  

1 2 3 4 5 6 

10) Родител кој не ги казнува своите 
деца кога се однесуваат лошо не е 
добар родител.  

1 2 3 4 5 6 
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Изјави  

1) 
Воопшто 

не се 
согласува

м 

2) Не се 
согласува

м 

3) Ниту се 
согласува
м ниту не 

се 
согласува

м 

4) Се 
согласува

м 

5) 
Целосно 

се 
согласува

м 

6) 
Не знае/ 

Одбива да 
одговори 

1) Верувам дека кога детето се тепа, 
тоа нема да го повтори несаканото 
однесување.  

1 2 3 4 5 6 

2) Сексуалната злоупотреба најчесто се 
случува од страна на некој познат на 
детето  

1 2 3 4 5 6 

3) Верувам дека дерењето/викањето 
го прават детето попослушно.  1 2 3 4 5 6 

4) Верувам дека на децата им влијае 
кога родителите викаат или се 
караат во нивното присуство.  

1 2 3 4 5 6 

5) Ако не го исплескаш детето, тоа ќе 
порасне разгалено.  1 2 3 4 5 6 

6) Психичкото казнување на децата, 
иако понекогаш е сурово, секогаш е 
за доброто на детето.  

1 2 3 4 5 6 

7) Физичкото казнување на детето не е 
добро, но некогаш е неизбежно.   1 2 3 4 5 6 

АНК. Читај ја секоја изјава одделно заедно со скалата. 

There is only one answer per row possible.     

Base: all respondents 
D02 [O] 
Според Вашето мислење, кои се особините на добар родител? Ве молам наведете до 3 (три) такви 
особини. 

1) 1. особина (конкретизирајте) 
____________________________________________________________________ 

2) 2. особина (конкретизирајте) 
____________________________________________________________________ 

3) 3. особина (конкретизирајте) 
____________________________________________________________________ 

4) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Запиши ги одговорите на испитаникот во целост. 

Up to 3 answers are possible.  

Base: all respondents 
D03 [O] 
Што во врска со особините на добро дете? Што е тоа што го прави едно дете добро? Ве молам да 
наведете до 3 (три) особини. 

1) 1. особина (конкретизирајте) 
____________________________________________________________________ 

2) 2. особина (конкретизирајте) 
____________________________________________________________________ 

3) 3. особина (конкретизирајте) 
____________________________________________________________________ 

4) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Запиши ги одговорите на испитаникот во целост. 

Up to 3 answers are possible.  
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Base: all respondents 
D04 [S per situation] 
Понекогаш родителите можат да се вознемират, изнервираат или изиритираат од работи што ги прави 
нивното дете/деца. Според Вашето мислење, дали има оправдување родителот да го удри своето дете 
во следните ситуации: 

SCRIPTER: Rotate situations 

Ситуации 1) Да 2) Не 
3) Не 

знае/Одбива 
да одговори 

1) Детето пуши, пие алкохол или се дрогира  1 2 3 
2) Детето има девојка/дечко 1 2 3 
3) Детето има сексуални односи на рана возраст  1 2 3 
4) Детето бега од училиште/пропушта часови 1 2 3 
5) Детето скршило нешто (чаша/чинија)  1 2 3 
6) Детето краде работи  1 2 3 
7) Детето има лоши оценки на училиште  1 2 3 
8) Детето има удрено или истепано друго дете  1 2 3 
9) Детето одвраќа на родителите или некој друг возрасен  1 2 3 

АНК. Читај ја секоја ситуација одделно заедно со можните одговори. 

There is only one answer per row possible 

Base: All respondents with answer 1) at D04 
D05 [S] 
Дали во ситуации кога сметате дека е оправдано да се удри детето, би му дозволиле на некој друг 
возрасен да го направи тоа? 

1) Да 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: All respondents with answer 1) at D04 & answer 1) at D05 
D06 [М] 
Кому би му дозволиле да го удри Вашето дете? 

1) На некој од семејството (пр. сопруг/-га, вујко/чичко/вујна/стрина, дедо/баба, постар брат/сестра 
на детето) 

2) На некој од заедницата (пр. сосед/-ка, учител, наставник, полицаец и сл.) 
3) Не знае/Одбива да одговори 

Multiple answers are possible 

E SECTION – CHILD DISCIPLINING PRACTICES AND CHILD ABUSE  

 
Base: all respondents  
ТАБЕЛА 1: Прашањата од овој дел ќе им бидат поставени на испитаниците во однос на едно 
конкретно дете; во случај на повеќе од едно дете на возраст од 2 до 14 год. Конкретното дете ќе 
биде избрано со користење на табелата со листа на деца  

Ќе се користи табелата со децата од целната група (2-14 год.) согласно податоците добиени на А03 

- АНК. Детето со ПРВ СЛЕДЕН РОДЕНДЕН ќе биде предмет на прашањата што ќе Ви ги 
поставам во овој дел.  
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Дете 
A03.1 Пол на детето A03.2 Роденден на 

детето 
(ден/месец/год) 

A03.3 Дали детето има 
некаква попреченост? 

1) Машки 2) Женски 1) Да 2) Не 
1) 1 2  1 2 
2) 1 2  1 2 
3) 1 2  1 2 
4) 1 2  1 2 
5) 1 2  1 2 
6) 1 2  1 2 
7) 1 2  1 2 
8) 1 2  1 2 

Base: all respondents 
E01 [S per statement] 
Возрасните применуваат одредени начини да ги научат децата на соодветно однесување или како 
пристап кон решавање на одреден проблем со поведението. Ќе Ви прочитам некои методи кои се 
користат и ќе Ве замолам да ми кажете колку често Вие или некој друг член од Вашето домаќинство сте 
го користеле овој метод со [Вашиот/Вашата X годишен/а син/ќерка] во последниот месец. Ве молам да 
одговорите со користење на скала од 1 до 3, кадешто 1 значи ‘‘никогаш‘‘ а 3) значи ‘‘често‘‘. 

1) ПОЗИТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ВОСПИТУВАЊЕ ДЕЦА (на детето му било објаснето зошто 
однесувањето му било несоодветно, детето е пофалено кога се однесувало добро, му било 
дадено на детето да прави нешто друго);  

2) НЕНАСИЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ (детето било игнорирано кога однесувањето му 
било несоодветно / лошо; детето било пратено во неговата/нејзината соба или во ќош или некаде 
да седи само; му биле одземeни работите што ги сака, или му било забрането да направи нешто 
што сака или било казнето да не излегува надвор);  

3) ПСИХИЧКО ЗЛОСТАВУВАЊЕ (детето е предупредено со закана дека ќе биде казнето, на детето му 
се вика или дере);  

4) ЛЕСНО ФИЗИЧКО КАЗНУВАЊЕ (детето било удрено или исплескано по задникот; детето било 
удрено или исплескано по дланката, раката или ногата; растресено со рацете; детето било 
влечено за уво или скубнато за коса);  

5) ТЕШКО ФИЗИЧКО КАЗНУВАЊЕ (детето било удрено или плеснато по лицето, главата или ушите; 
или било претепано, т.е. удирано повеќе пати колку што може посилно). 

SCRIPTER: Rotate methods 

Методи/начини 1) Никогаш 2) 
Понекогаш  3) Често   

4) Не 
знае/Одбива 
да одговори 

1) Детето било игнорирано кога однесувањето му било 
несоодветно/лошо. 1 2 3 4 

2) Му било објаснето на детето зошто однесувањето му 
било несоодветно.   1 2 3 4 

3) Детето било пратено во неговата/нејзината соба или 
во ќош или некаде да седи само   1 2 3 4 

4) Детето е пофалено кога се однесувало добро.  1 2 3 4 

5) Му биле одземeни работите што ги сака, или му било 
забрането да направи нешто што сака или било 
казнето да не излегува надвор.  

1 2 3 4 

6) Му било дадено на детето да прави нешто друго 1 2 3 4 

7) Предупредено со закана дека ќе биде казнето.  1 2 3 4 

8) На детето му се вика или дере.  1 2 3 4 

9) Удрено или исплескано по задникот 1 2 3 4 

10) Удрено или исплескано по дланката, раката или 
ногата 1 2 3 4 
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Методи/начини 1) Никогаш 2) 
Понекогаш  3) Често   

4) Не 
знае/Одбива 
да одговори 

11) Удрено или плеснато по лицето, главата или ушите 1 2 3 4 
12) Влечено за уво или скубнато за коса  1 2 3 4 

13) Растресено со рацете     

14) Претепано, т.е. удирано повеќе пати колку што може 
посилно 1 2 3 4 

АНК. Читај ја секоја метода/начин на воспитување одделно заедно со можните одговори. 

There is only one answer possible per statement. 

 

 

Base: all respondents with answer 2) or 3), at statements 7 - 14 at E01 
E02 [O] 
Кажавте дека Вие или некој член од Вашето домаќинство некогаш ги користел некој од методите што 
Ви ги прочитав сега да ги научат децата на соодветно однесување или како како пристап кон решавање 
на одреден проблем со поведението. Која била причината за примена на овие методи за воспитување 
на Вашето дете?  
(конкретизирајте) [O] 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
АНК. Запиши го одговорот на испитаникот во целост.  

Base: all respondents 
E03 [S per statement] 
Сега ќе Ви прочитам неколку работи кои родителите им ги кажуваат на децата. Со користење на скала 
од 1 до 3, кадешто 1 значи ‘‘никогаш‘‘ а 3 значи ‘‘често‘‘, Ве молам да ми кажете дали во последниот 
месец Вие или некој друг член од Вашето домаќинство сте користеле некој од овие изрази со Вашиот/та 
[син/ќерка на Х години]?  

SCRIPTER: Rotate statements 

Изјави 1) Никогаш 2) 
Понекогаш  3) Често   4) Не знае/Одбива 

да одговори 

1) Побрзај; тишина; престани; одговори ми! 1 2 3 4 

2) Не го фаќај тоа, опасно е! 1 2 3 4 

3) Колку пати треба да ти кажам?  1 2 3 4 

4) Не плачи; Не се смеј; Не викај!  1 2 3 4 
5) Треба да ти е срам / срам да ти е 1 2 3 4 

6) Види како тој/таа подобро го прави тоа од тебе 1 2 3 4 

7) Глупав/-а еден/-на! Мрзо една! 1 2 3 4 
8) Невоспитан/-а! 1 2 3 4 

АНК. Читај ја секоја изјава одделно заедно со можните одговори. 

There is only one answer possible per statement. 

Base: all respondents with answer 2) or 3) at E01 
E04 [M] 
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Кој од следните методи на воспитување на децата беше најуспешен во менувањето/запирањето на 
лошото/погрешното однесување на детето? Ве молам изберете најмногу 3 (три).  

SCRIPTER: show ONLY statements with answers 2) or 3) at E01  

АНК. Читај ја секоја метода одделно 

Up to 3 answers possible. 

Base: all respondents 
E05 [S per statement] 
Сега ќе Ве прашам дали Вашето дете било сведок на различни ситуации. Со користење на скала од 1 до 
3, кадешто 1 значи ‘‘никогаш‘‘ а 3 значи ‘‘често‘‘, Ве молам да ми кажете дали некоја од следните 
ситуации му се случила на Вашето дете?   

СВЕДОЧЕЊЕ НА НАСИЛСТВО 

SCRIPTER: Rotate situations 

Ситуации 1) Никогаш 2) 
Понекогаш  3) Често   4) Не знае/Одбива 

да одговори 
1) Во последниот месец, Вашето дете било сведок на 

возрасен член на семејството да бил/а удрен/а, 
клоцнат/а, штипнат/а или истепан/а од друг 
возрасен дома.  

1 2 3 4 

2) Во последниот месец, Вашето дете било сведок на 
другарче, соученик/ка да бил/а удрен, клоцнат/а, 
штипнат/а или истепан/а од некој возрасен на 
училиште/во градинка или на друго место. 

1 2 3 4 

АНК. Читај ја секоја ситуација одделно заедно со можните одговори. 

There is only one answer possible per statement. 

Base: all respondents  
E06 [S] 
Сега ќе Ве прашам за Вашето искуство со воспитување кога сте биле дете. Дали имате искусено каков 
било вид физичко насилство од Вашите родители?  

1) Да 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

SCRIPTER: If answer 2) or 3), skip to E09 

Base: all respondents with answer 1) at E06 
E07 [S] 
Според Вашето мислење, дали Вашите родители имаа право физички да Ве дисциплинираат?  

1) Да 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents with answer 1) at E06 
E08 [O] 
Како влијаеше врз Вашиот развој, самопочитта, и сл, тоа што Вашите родители физички ве казнуваа?  
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(конкретизирајте) [O] 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

АНК. Запиши го одговорот на испитаникот во целост. 

Base: all respondents  
E09 [S] 
Дали сте виделе насилно однесување врз некое дете во заедницата?  

1) Да 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents with answer 1) at E09  
E10 [S] 
Дали сте пријавиле дека сте виделе насилно однесување врз некое дете во заедницата?   

1) Да 
2) Не. Зошто? (конкретизирајте) [O] _____________________________________________ 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

F SECTION – EMPIRICAL EXPECTATIONS 

 
Base: all respondents 
F01 [S per practice] 
Според она што го знаете, дали мнозинството од родителите/старателите во земјата ги применуваат 
следните методи во воспитување на нивните деца, т.е. од 10 родители/старатели, колку би рекле дека 
ги применуваат следните методи на воспитување на нивните деца?  

SCRIPTER: Rotate practices 

Практики 1) Број на лица од 10 2) Не знае/Одбива да 
одговори 

1) Го плескаат детето по задникот, му удираат  
шлаканица по лицето или го плескаат по 
некој друг дел од телото 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

2) Го тепаат детето што е можно појако; го 
тепаат детето со ремен, стап или друг цврст 
предмет   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

3) Му се дерат или викаат на детето, го 
нарекуваат со навредливи имиња   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

4) Применуваат само позитивни методи на 
воспитување на децата (т.е. родителот 
секогаш разговара со своите деца со цел да 
им објасни што имаат направено погрешно, 
му дава на детето да прави нешто друго кога 
ќе осети дека ќе се однесува лошо, и тн.)  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

АНК. Читај ја секоја практика одделно  

There is only one answer possible per practice. 

Base: all respondents 
F02 [S per statement] 
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Врз основа на Вашето знаење, дали мнозинството од возрасните во земјата ќе одговорат на следните 
начини доколку се сведоци на родител како физички го казнува своето дете,  т.е. од 10 возрасни, колку 
би рекле дека го прават следното?  

SCRIPTER: Rotate practices 

Практики  1) Број на лица од 10 2) Не знае/Одбива да 
одговори 

1) Интервенираат кога се сведоци на друг 
родител/возрасен како физички го 
дисциплинира детето за да го сопрат.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

2) Им се јавуваат на надлежните лица 
(полиција, социјални работници, и сл.) за да 
го пријават случајот на насилно 
дисциплинирање на кое биле сведоци во 
нивното соседство.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

АНК. Читај ја секоја практика одделно 

There is only one answer possible per practice. 

G SECTION – NORMATIVE EXPECTATIONS 

 
Base: all respondents 
G01 [M - up to 3 answers] 
Кога станува збор за практиките на воспитување на Вашето дете, кој има најголемо влијание врз Вас?  

1) Сопружник/партнер/ка 
2) Родители 
3) Родители на сопругот/гата 
4) Соседи  
5) Пријатели 
6) Колеги на работа 
7) Лидери на заедницата 
8) Религиозни авторитети 
9) Друго (конкретизирајте) _________________________ 
10) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Не ги читај одговорите 

Можни се најмногу до 3 одговори 

Base: all respondents 
G02 [S per statement] 
Според Вашето мислење, кој би бил ставот на мнозинството од родителите во земјата ако видат некој 
друг родител како:  

SCRIPTER: Rotate practices 

Практики 

1) Би го 
разбрале како 
право на секој 

родител 

2) Би го 
осудиле како 
неправилен 

начин 

3) Би го 
игнорирале 
бидејќи не е 

нивна 
работа 

4) Не 
знае/Одбив

а да 
одговори 

1) Го плеска своето дете по задникот, му удира  
шлаканица по лицето или го удира по некој друг 
дел од телото 

1 2 3 4 

2) Го тепа своето детето што е можно појако; го 
тепа детето со ремен, стап или друг цврст 
предмет 

1 2 3 4 
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3) Му се дере или вика на своето дете, го нарекува 
со навредливи имиња 1 2 3 4 

4) Користи само позитивни методи на воспитување 
деца (т.е. никогаш не ги казнува ниту физички 
ниту психички)  

1 2 3 4 

5) Интервенира кога е сведок како друг 
родител/возрасен физички го дисциплинира 
детето за да го сопре.  

1 2 3 4 

6) Пријавува насилство кај надлежните  1 2 3 4 

АНК. Читај ја секоја практика одделно заедно со можните одговори 

There is a single answer possible per statement. 

Base: all respondents 
G03 [S] 
Кога Вашето дете се однесува лошо, другите родители/луѓе во земјата од Вас очекуваат:  

1) Веднаш да интервенирате и да го казните 
2) Физички да го казните 
3) Да му се заканите на Вашето дете со физичко казнување 
4) Да го игнорирате детето и да продолжите со Вашата активност   
5) Да престанете со Вашата активност и да разговарате со Вашето дете за неговото однесување  
6) Друго (што?) _______________________________ 
7) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите 

There is a single answer possible 

 Base: all respondents 
G04 [S] 
Во земјата луѓето веруваат дека родителот што не користи физичко казнување е: 

1) Слаб 
2) Несовесен 
3) Цврст 
4) Не му е грижа 
5) Друго (што?) [O] _______________________________ 
6) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Читај ги одговорите 

There is a single answer possible 

H SECTION – CONDITIONAL PREFERENCES 

 
Base: all respondents  
H01 [O] 
Имаше студии во земјата во однос на методи на воспитување на децата; истите покажуваат дека 
мнозинството луѓе во земјата користат физичко казнување, како што е плескање по задникот или 
удирање на дете, без оглед на тоа што веруваат дека тоа не е потребно за ефективно воспитување на 
детето. Што мислите зошто е оваа практика толку застапена?  

1) (Зошто?) [O] ______________________________________________________________ 
2) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Запиши го одговорот на испитаникот во целост.  

Base: all respondents  
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H02 [O] 
Според Вашето мислење, што е потребно за повеќе родители во земјата да почнат да применуваат 
алтернативни позитивни методи за дисциплинирање/ воспитување?  Со други зборови, дали мислите 
дека родителите имаат доволно знаење и вештини да бидат добри родители? Каков вид помош им 
треба да станат подобри родители?  

1) [O] ______________________________________________________________________ 
2) Не знае/Одбива да одговори 

АНК. Запиши го одговорот на испитаникот во целост.  

Base: all respondents 
E11 [S per situation] 
Имаме уште едно прашање кое е малку сензитивно, но повторно Ве потсетувам дека одговорите се 
анонимни и ќе се користат само за општа анализа. Ве молам да ми кажете дали некоја од овие 
ситуации му се случила на некое дете чиешто семејство лично го познавате. Не не интересира кое е тоа 
дете.  

СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВУВАЊЕ 

SCRIPTER: Rotate situations 

Ситуации 1) Да 2) Не  
3) Не 

знае/Одбива да 
одговори 

1) Детето го допирал некој возрасен на сексуален начин.  1 2 3 

2) Детето било присилено на сексуален однос со некој возрасен.  1 2 3 

3) Детето било присилено да гледа порнографски материјали  1 2 3 

АНК. Читај ја секоја ситуација одделно заедоно со можните одговори 

There is only one answer possible per statement. 

Base: all respondents with answer 1) at E11 
E12 [O] 
Дали би сакале да кажете уште нешто? 
(што?)______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Забелешка: Анкетарите можат да бидат инструирани да обезбедат информации за потенцијална 
помош, доколку такво нешто е побарано од испитаникот.   

I SECTION – SOCIO-DEMOGRAPHY – Part 2 

 
Base: all respondents   
A04 [S] 
Колку имате години?  

1) Помалку од 24 год              
2) 25-34 год            
3) 35-44 год            
4) 45-54 год            
5) Над 55 год            
6) Не сака да одговори 

There is only one answer possible. 
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Base: all respondents   
A05 [S] 
Пол на испитаникот 

1) Машко 
2) Женско 

There is only one answer possible.  

Base: all respondents   
A06 [S] 
Која е Вашата етничка припадност? 

1) Македонец/ка 
2) Албанец/ка 
3) Ром/ка 
4) Друго, што? [O] _______________________ 
5) Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents   
A07 [S] 
Место на живеење 

1) Град 
2) Село 

There is only one answer possible.  

Base: all respondents   
A08 [O] 
Општина _____________________________ 

АНК. Запиши ја општината.  

Base: all respondents   
A09 [S] 
Кој е највисокиот степен на образование што сте го завршиле?   

1) Без формално образование 
2) Незавршено основно образование 
3) Основно образование  
4) Средно образование 
5) Вишо/Високо образование 
6) Последипломски студии  
7) Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

Base: all respondents   
A10 [S] 
Кое од следните работи најдобро го опишува Вашиот работен статус во текот последните 
12 месеци?  

1) Вработен/а со полно работно време 
2) Вработен/а со половина работно време 
3) Неплатена работа 
4) Студент/ка 
5) Во пензија 
6) Невработен (работоспособен) 
7) Невработен/а (неспособен за работа) 
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8) Одбива да одговори 

There is only one answer possible. 

SCRIPTER: all respondents with answer 1) and 2) go to question A11, answers 3) to 8) go to question A12.  

Base: all respondents with answer 1 or 2 at question A11 
A11 [S] 
Кое е Вашето занимање? 

1) Извршен /административен управител:  извршен директор, претставник,генерални управители, 
генерални директори, супервизори, директори итн. 

2) Професионалци: Професионалци  (инженери, лекари, стоматолози, адвокати, научници, учители, 
маркетинг, истражување на пазар, пропаганда, компјутерски програмери, системски аналитичари, 
артисти, писатели, музичари, медицински сестри, тераписти, спортисти, итн) 

3) Сопственик на малопродажно место или ланец на продажни места или претпријатие:  сопственик, 
бизнис партнер, сопственик на продавничка 

4) Големи или средни претпријатија, сопственици или управители  
5) Техничари, средно ниво/ниско администрација: технички лица, службеници, средно ниво 

супервизори/управители (адвокатски приправници, лабораториски техничари, сертифицирани 
медицински сестри, генерален канцелариски супервизор, итн.) 

6) Службеници [не-супервизори]: општ канцелариски работник или службеник: секретарка, 
административен помошник, рецепционист, платен службеник, сметководител, благајник, 
помошник на учител, компјутерски оператер, оператер на канцелариски машини, хотелски 
службеник, библиотекарски службеник, итн. 

7) Продавачи, задолжени за продажба, претставници на продажба 
8) Квалификувани работници: градежни работници, електричари, тесари, водоинсталатери, 

квалификувани мануелни работници, метало-машински оператери, занаетчии, занаетчии за 
прецизно производство, механичари, монтери, инспектори, возачи на моторни возила како 
шофери, такси возачи итн. 

9) Други работници: градежни работници, работници на фарма, поштари, вратари, работници во 
фабрика  

10) Услужни и обезбедувачки работници: полицајци, детективи, пожарникари, чувари, спроведувачи 
на закон,  војници, чување и негување на деца, фризери, келнери, готвачи, домаќинки, 
хаусмајстори, здравствени помошници и сите други услужни работници  

11) Сопственици на мали фарми/управители  
12) Друго вработување [конкретизирајте]: ______________________________________ 
13) Претпочитам да не одговорам   

There is only one answer possible. 

Base: all respondents    
A12 [S] 
Дали Вашето домаќинство има автомобил, комбе или камион?  

1) Да, 1 (еден) 
2) Да, 2 (две) или повеќе  
3) Не 
4) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: all respondents    

A13 [S] 

Дали Вашето дете/деца има/ат сопствена соба?  

1) Да 
2) Не 
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3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: all respondents    
A14 [S] 
Колку компјутери имате во Вашето домаќинство? 

1) Ниеден 
2) 1 (еден) 
3) 2 (два) 
4) Повеќе од 2 (два) 
5) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: all respondents    
A15 [S] 
Дали имате машина за миење садови во Вашето домаќинство?  

1) Да 
2) Не 
3) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: all respondents    
A16 [S] 
Колку бањи (просторија со када/туш или и двете) имате во Вашето домаќинство?  

1) Ниедна 
2) 1 (една) 
3) 2 (две) 
4) Повеќе од 2 (две) 
5) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: all respondents    
A17 [S] 
Колку пати сте патувале надвор од земјата со Вашето семејство на одмор во последната година?  

1) Ниеднаш 
2) Еднаш 
3) Два пати 
4) Повеќе од два пати 
5) Не знае/Одбива да одговори 

There is only one answer possible 

Base: all respondents    
A18 [S] 
Колкави се просечните месечни примања во Вашето домаќинство?  

1) до 6.000 МКД 
2) 6.001 до 12.000 МКД 
3) 12.001 до 18.000 МКД 
4) 18.001 до 24.000 МКД 
5) 24.001 до 30.000 МКД 
6) 30.001 до 36.000 МКД 
7) 36.001 до 42.000 МКД 
8) Повеќе од 42.001 МКД 
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9) Не знае/Одбива да одговори   

There is only one answer possible. 

Base: all respondents   
A19 [S] 
Каков е Вашиот граѓански статус? 

1) Женет/мажена 
2) Живеам со партнер/ка 
3) Разведен/а или разделен/на 
4) Неженет/немажена 
5) Вдовец/вдовица 
6) Друго, што [O] _______________________ 
7) Одбива да одговори  

There is only one answer possible. 

Base: all respondents with answer 1) at A01  
A20 [S] 
Колку сте имале години кога се родило Вашето прво дете?  

1) Имав, (колку год?) [O] ______________  
2) Одбива да одговори  

There is only one answer possible. 

Base: all respondents   
A21 [S] 
Која од следните изјави најдобро опишува со кого живеете?  

1) Живеам сам/а или со моето најблиско семејство (т.е. сопруг/а/партнер/ка и/или малолетни деца) 
2) Живеам со моите возрасни деца  
3) Живеам со моите родители или родителите на мојот/мојата (сопруг/а/партнер/ка)  
4) Живеам со моето пошироко семејство или семејството на мојот/мојата (сопруг/а/партнер/ка) (пр. 

браќа/сестри, роднини)  
5) Живеам со мојот/моите цимер/и  
6) Друго (што?) [O] ____________________________ 
7) Одбива да одговори  

There is only one answer possible. 

SCREENOUT 

Ви благодарам но за ова истражување ни треба друг профил на испитаници.  

END OF QUESTIONNAIRE - Ви благодарам многу за учеството во истражувањето.  

5.2 Анекс 2 – Референци користени за Воведот 
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