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Здружението за унапредување на земјоделските задруги „МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ“, со седиште во Скопје, на ул. Јордан Мијалков бр.38/1, 

општина Центар, Скопје, Р. Северна Македонија (во понатамошниот текст: МАЗЗ), заштитата 

од сексуална експлоатација и злоупотреба ја сфаќа многу сериозно и е решена да го регулира 

детално прашањето за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба на сите лица во 

рамките на МАЗЗ и сите поединци, групи и организации кои на директен или индиректен 

начин постигнуваат контакт со здружението. Според тоа, здружението ја разви оваа Политика 

за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба (во понатамошниот текст: Политика). 

 

Терминолошки дефиниции 
 

За целите на оваа политика, некои концепти се терминолошки утврдени на следниов начин: 

• Сексуална експлоатација - претставува вистинска или обид за злоупотреба на ранливост, 

разлики во моќта или доверба во сексуални цели, односно стекнување финансиски, социјални 

или политички придобивки заради сексуална експлоатација на друго лице. 

• Сексуална злоупотреба - претставува вистински или спречен физички напад на сексуалната 

природа, без оглед дали е спроведен со употреба или под закана од сила и вклучува 

безконтактна и онлајн сексуална експлоатација и злоупотреба. 

• Насилство врз основа на пол - претставува насилство насочено кон, или тоа 

непропорционално влијае на некого заради вистинскиот или перцепираниот родов идентитет 

на таа личност. Сексуалната експлоатација и злоупотреба се форми на родово базирано 

насилство. 

• Жртва - претставува лице кое е сексуално експлоатирано или злоупотребено, или претходно 

била. 

• Предупредување - претставува лице кое е вработено или ангажирано од МАЗЗ, или е 

волонтер на МАЗЗ, кој известува за сексуална експлоатација и злоупотреба. Предупредување 

може да биде и личност од организации и институции кои се ангажирани од МАЗЗ или кои 

соработуваат со МАЗЗ. 

• Политика на нулта толеранција - Политиката дефинира дека сексуалната експлоатација и 

злоупотреба од вработените во МАЗЗ (вклучително и ангажирани лица, партнери, 

соработници и волонтери) е забранета и дека ќе има реакција на какво било прекршување на 

оваа забрана. 

 

 

Воведни размислувања - контекст на креирање политики и обем на неговата 

примена 
 

Сите форми на сексуална експлоатација и злоупотреба ги кршат човековите права и 

злоупотребата на позициите на моќ над ранливите популации. Сексуалната експлоатација и 

злоупотреба може да доведат до сериозни и многу често и доживотни, негативни последици 

за жртвите. МАЗЗ е целосно посветена на подобрување на заштитата од сексуална 

експлоатација и злоупотреба. МАЗЗ е решена да се фокусира на подобрување и континуиран 

развој: 

• безбедни и достапни механизми за пријавување на сексуална експлоатација и злоупотреба, 

•соодветна поддршка на жртвите од сексуална експлоатација и злоупотреба, 
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• Одговорности за секое лице кое доживеа сексуална експлоатација во злоупотреба во рамките 

на активностите на здружението. 

Исполнувањето на овие цели вклучува создавање контекст во кој МАЗЗ и нејзините партнери 

развија соодветни механизми на превенција, одговор и дејствување во однос на сексуалната 

експлоатација и злоупотреба. 

Соодветно на тоа, МАЗЗ ја направи оваа политика со цел да се заштити потенцијалната 

сексуална експлоатација и злоупотреба и со цел да се обезбеди почитување на правата на 

лицата за време на реализацијата на контакт со здружението. Оваа политика на заштита од 

сексуална експлоатација и злоупотреба е развиена за да се обезбедат највисоки стандарди на 

професионално однесување со цел да се обезбеди соодветна заштита за време на нејзиното 

вклучување во активности, проекти и програми на здруженија. Целта на политиката е да се 

обезбеди безбедност и корист на сите луѓе со кои МАЗЗ генерира контакт и укажува на 

активното дејствување на вработените и волонтерите, како и други лица кои се вклучени во 

случаи кога има сомнеж дека имало се сомневаме дека имало обид за сомневање или вистинска 

експлоатација и злоупотреба на кое било лице и да обезбеди соодветна заштита од сексуална 

експлоатација и сексуална злоупотреба и да обезбеди безбедно опкружување за сите и активно 

дејствување во случаи кога постои сомневање или чин на сексуална експлоатација и чин на 

сексуална експлоатација и злоупотреба. 

За да се постигне одредена цел, МАЗЗ ја дефинира оваа политика: 

 Начинот на кој членовите на здружението, вработените, волонтерите и сите други кои 

се ангажирани од МАЗЗ се запознаени со политиките и процедурите, 

 Услови за ангажирање на лица за реализација на активности спроведени од МАЗЗ или 

некој друг за сметката на МАЗЗ, 

 Кодекс на однесување на сите лица кои учествуваат во спроведувањето на активности 

спроведени од МАЗЗ, 

 Начинот на кој е уредена заштитата од сексуална експлоатација и злоупотреба во 

рамките МАЗЗ, 

 Потреба за примена на проценка на ризик од сексуална експлоатација и злоупотреба во 

оваа пригода, 

 Планирање на активности на МАЗЗ, 

 Постапки за справување во случај на сомневање дека се случиле обиди или акти на 

сексуална експлоатација и злоупотреба, 

 Постапки за спроведување на политиката за набудување. 

Оваа Политика се применува за сите вработени, волонтери, партнери, надворешно ангажирани 

експерти и професионалци и сите други лица ангажирани од МАЗЗ кои учествуваат во 
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спроведувањето на активности, проекти и програми спроведени од МАЗЗ. 

 

Изјава за политика - Основни принципи на здруженија и обем на 

дејствување 

МАЗЗ не е во врска со намерата да обезбеди безбедност и почит кон секоја личност и да 

управува со политиката на нулта толеранција кон сексуална експлоатација и злоупотреба во 

својата работа и акција. Во овој поглед, покрај целите што се дефинирани со статутот, 

основните принципи, вредности и принципи под здружението кога станува збор за заштита од 

сексуална експлоатација и злоупотреба е како што следува: одговорност за секое лице кое 

доживеало сексуална експлоатација и злоупотреба во рамките на активностите на 

Здружението. 

Исполнувањето на овие цели подразбира создавање на контекст во кој МАЗЗ и неговите 

партнери имаат развиено соодветни механизми за превенција, одговор и акција во врска со 

сексуалната експлоатација и злоупотреба. 

Според тоа, МАЗЗ ја усвои оваа политика со цел да се заштити од потенцијална сексуална 

експлоатација и злоупотреба и со цел да се обезбеди почитување на правата на сите лица при 

контакт со Здружението. Оваа Политика за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба 

е развиена за да обезбеди највисоки стандарди на професионално однесување со цел да се 

обезбеди соодветна заштита на секое лице за време на нивното вклучување во активностите, 

проектите и програмите на Здружението. Целта на Политиката е да се обезбеди безбедност и 

благосостојба на сите лица со кои МАЗЗ на кој било начин контактира и да укаже на 

неопходноста од активно дејствување од страна на вработените и волонтерите, како и други 

лица ангажирани од Здружението, во случаи кога постои сомневање дека имало обиди или 

дела на сексуална експлоатација и злоупотреба на кое било лице, и во секое време да се 

обезбеди соодветна заштита од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба и да се 

обезбеди безбедна средина за сите и активно дејствување во случаи кога има е сомнение дека 

се случил обид или чин на сексуална експлоатација и злоупотреба. 

За да се постигне наведената цел, МАЗЗ со оваа Политика дефинира: 

• начинот на кој членовите на Здружението, вработените, волонтерите и сите други кои се 

ангажирани од МАЗЗ се запознаваат со Политиката и процедурите, 

• услови за ангажирање лица за спроведување на активности што ги спроведува МАЗЗ или 

некој друг во име на МАЗЗ, 

• кодексот на однесување на сите лица кои учествуваат во реализацијата на активностите што 

ги спроведува МАЗЗ, 

• начинот на кој се промовира заштитата од сексуална експлоатација и злоупотреба во рамките 

на МАЗЗ, 

mailto:mazz@mazz.mk
http://www.mazz.mk/


                      МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ (МАЗЗ) 
                                                     ул. „Јордан Мијалков“ бр.38/1, 1000 Скопје, Северна Македонија 02/3141-83 

е. пошта: mazz@mazz.mk веб: www.mazz.mk 
 

• неопходноста од примена на проценка на ризик од сексуална експлоатација и злоупотреба 

планирање на активностите на МАЗЗ, 

• процедури за постапување во случај на сомневање дека се случил обид или чин на сексуална 

експлоатација и злоупотреба, 

• процедури за следење на спроведувањето на Политиката. 

Оваа политика се однесува на сите вработени, волонтери, надворешно ангажирани експерти и 

професионалци и сите други лица ангажирани од МАЗЗ кои учествуваат во спроведувањето 

на активностите, проектите и програмите што ги спроведува МАЗЗ. 

 

 

ИЗЈАВА ЗА ПОЛИТИКА - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И ОБЕМ НА 

АКТИВНОСТИ 

 

МАЗЗ е непоколеблива во својата намера да обезбеди безбедност и почит на секој човек и да 

се води во својата работа и активности од политиката на нулта толеранција кон сексуалната 

експлоатација и злоупотреба. Во таа насока, покрај целите дефинирани со Статутот, основните 

принципи, вредности и принципи кои го водат Здружението кога станува збор за заштита од 

сексуална експлоатација и злоупотреба се следните: 

  

• секое лице во рамките на МАЗЗ и со кое МАЗЗ стапува во контакт има право на почитување 

на нивните човекови права, како и на заштита од сите форми на сексуална експлоатација и 

злоупотреба., 

• сите деца уживаат права без никаква дискриминација и без разлика на раса, боја, пол, јазик, 

религија, политичко или друго уверување, национално, етничко или социјално потекло, 

имотна состојба, инвалидитет, раѓање или друг статус на детето, неговиот родител или 

правниот статус старател, 

• МАЗЗ има обврска да го заштити од сексуална експлоатација и злоупотреба секое лице во 

организацијата и секое лице со кое доаѓа во контакт при спроведувањето на своите активности, 

• во случај на сомневање дека се случила сексуална експлоатација и злоупотреба, ќе се реагира 

без одлагање и на соодветен начин во секој поединечен случај, 

• сите вработени, волонтери или лица ангажирани на кој било друг начин од МАЗЗ имаат 

обврска да го пријават случајот без одлагање до надлежното лице назначено со одлука на 

Здружението и/или надлежните државни органи во случај на сомневање за сексуална 

експлоатација и злоупотреба . 

• во случај МАЗЗ да работи во партнерство на одредени проекти, има одговорност да обезбеди 

партнерската институција или здружение да ги исполни минималните стандарди за заштита 

од сексуална експлоатација и злоупотреба. 

Со цел да се заштитат децата, МАЗЗ ќе дејствува на следниве начини: 
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• да ги почитува државните регулативи и да овозможи ефективна истрага во соработка со 

надлежните државни органи во случај на сомневање за сексуална експлоатација и 

злоупотреба; 

• ќе ја подигне свеста на сите кои имаат врска со МАЗЗ, од вработени, преку волонтери до 

учесници на активностите организирани од Здружението, за вредностите и принципите на 

заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба, 

• ќе ја обезбеди сета потребна поддршка на жртвите на сексуална експлоатација и злоупотреба, 

• ќе ги преземе сите неопходни мерки за спречување на сексуална експлоатација и 

злоупотреба. 

 

ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОТАЦИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА - ЗАКОНОДАВНА 

РАМКА 

 

Заштитата од сексуална експлоатација и злоупотреба подразбира воспоставување систем во 

рамките на Здружението во кој ќе се гарантираат правата на сите лица во МАЗЗ и на сите 

корисници на услугите на МАЗЗ во однос на заштитата од сексуална експлоатација и 

злоупотреба. 

Со усвојувањето на оваа Политика, МАЗЗ се стреми сеопфатно да обезбеди воспоставување и 

функционирање на гореспоменатиот систем, со цел да се елиминираат сите потенцијални 

ризици на кои едно лице би можело да биде изложено за време на ангажманот во 

Асоцијацијата или при воспоставување контакт со Здружението за време на соработка или 

користење услуги. Оваа обврска за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба 

произлегува од обврзувачките правни акти, домашни и меѓународни. 

Имено, во документот се дефинирани шест основни принципи на Меѓуагенцискиот постојан 

комитет - (MASO (2002, 2019)) забрането однесување и адекватен одговор на сексуална 

експлоатација и злоупотреба.Кога станува збор за децата, тие се дополнително заштитени од 

Советот на Европската конвенција за заштита на децата од сексуална експлоатација и 

сексуална злоупотреба, како и други релевантни меѓународни документи ратификувани од 

Република Северна Македонија. Дополнително, во Република Северна Македонија е на сила 

Општиот протокол за заштита на децата од злоупотреба и запоставување. Исто така, Законот 

за заштита на укажувачите ги охрабрува вработените да пријават насилство и сексуално 

вознемирување на случајно место и ги штити од потенцијални последици. 

 

МЕРКИ И ПОСТАПКИ ЗА ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОТАЦИЈА И 

ЗЛОУПОТРЕБА 

 

Со цел да се обезбеди заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба, МАЗЗ ги спроведува 

следните мерки/процедури. 
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Запознавање со Политиката 

 

Сите вработени, членови, соработници и волонтери на МАЗЗ кои стапуваат во контакт со 

корисниците на услугите се должни да ја читаат и почитуваат оваа Политика, чиј примерок ќе 

им биде доставен. Оваа обврска се однесува и на надворешни експерти и други лица 

ангажирани од МАЗЗ на поединечни проекти што ги спроведува. Запознавањето со 

Политиката овозможува еден вид спречување на сексуална експлоатација и злоупотреба, 

бидејќи Политиката содржи голем број правила за тоа што е дозволено, како и листа на 

однесувања кои се сметаат за незаконски и како такви не се толерирани од МАЗЗ. 

 

Ангажирање на лица во МАЗЗ или за реализација на активности и давање 

услуги во име на МАЗЗ 

 

При ангажирање на лица за работа во МАЗЗ и лица кои остваруваат контакт со корисниците 

на услугите на Здружението, МАЗЗ ќе ја земе предвид нивната компетентност и соодветност 

за работа со корисници. Овие лица ќе бидат темелно запознаени со постоењето на Полисата и 

нејзината содржина пред да бидат ангажирани. Дополнително, како дел од дискусијата за 

ангажирање на МАЗЗ, задолжителен сегмент ќе биде оној кој се однесува на безбедноста и 

заштитата од сексуална експлоатација и злоупотреба и заложбата на Здружението да обезбеди 

соодветна и навремена заштита на сите лица од сексуална експлоатација и злоупотреба. 

Лицата кои се вклучени во МАЗЗ на кој било начин се обврзани да потпишат Изјава за 

неосудуваност и негирање на историја на сексуално вознемирување, насилство, експлоатација 

и злоупотреба и да потпишат Изјава за посветеност на Политиката за заштита од сексуална 

експлоатација и злоупотреба на МАЗЗ. Дополнително, тие се должни да присуствуваат на 

информативна обука на тема заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба, чие 

спроведување е во надлежност на службеникот за заштита од сексуална експлоатација и 

злоупотреба на МАЗЗ, за чие присуство добиваат Уверение за завршено информативната 

обука „Заштита од сексуална експлоатација“ и злоупотреба“. Основните стандарди и 

принципи дефинирани во Политиката ќе бидат вклучени во договорот со кој се регулира 

ангажирањето на лице во МАЗЗ како задолжителна одредба што договорните страни се 

обврзани да ја почитуваат и чие прекршување повлекува раскинување на договорот. 

 

Кодекс на однесување во контекст на спречување на сексуална 

експлоатација и злоупотреба 

 

МАЗЗ, во рамките на кодексот на однесување, утврдува насоки за етички и правилни 

стандарди на однесување меѓу вработените и лицата ангажирани од МАЗЗ, односно сите оние 

лица кои остваруваат контакт со корисниците на услугите за време на активностите што ги 

mailto:mazz@mazz.mk
http://www.mazz.mk/


                      МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ (МАЗЗ) 
                                                     ул. „Јордан Мијалков“ бр.38/1, 1000 Скопје, Северна Македонија 02/3141-83 

е. пошта: mazz@mazz.mk веб: www.mazz.mk 
 

спроведува Здружението, а истиот се развива во согласност со стандардот за најдобар интерес 

на секој човек. МАЗЗ има за цел секој човек безбедно и задоволително да учествува во 

работата и активностите на Здружението, заштитен од сексуална експлоатација и злоупотреба. 

Некои од најважните правила на однесување, во рамките на активностите во Здружението и 

надвор од него, го вклучуваат следново: 

• Бидете свесни за тоа што претставува сексуална експлоатација и злоупотреба, 

• Сексуалната експлоатација и злоупотреба од страна на лица од МАЗЗ и лица ангажирани од 

МАЗЗ претставуваат грубо кршење на законот и како такви претставуваат основа за престанок 

на работниот однос, 

• Сексуалната активност со деца (лица под 18 години) е забранета, а непознавањето на 

вистинската возраст на детето не е изговор. 

• Давањето пари, вработување, стоки или услуги во замена за секс, вклучително и сексуални 

услуги и други форми на понижувачко, понижувачко или експлоатирачко однесување, е 

забрането, 

• Забранета е секоја сексуална врска помеѓу лица од МАЗЗ, како и лица ангажирани од МАЗЗ 

и корисници на услугите на МАЗЗ, што подразбира злоупотреба на положбата. 

• Бидете свесни за знаците на сексуална експлоатација и злоупотреба и веднаш пријавете ги 

сите сомнителни набљудувања кај надлежниот службеник за сексуална експлоатација и 

злоупотреба, 

• Почитувајте ги основните права на другите и третирајте ги луѓето со достоинство и почит. 

• Однесувајте се кон сите лица на ист начин: бидете инклузивни и вклучете ги сите без 

дискриминација, 

• Одржувајте високи стандарди на лично и професионално однесување, 

• Заштитете го здравјето, безбедноста и благосостојбата на себе и на другите, 

• Бидете свесни за ситуации со висок ризик. Да бидете загрижени за тоа како вашиот јазик, 

постапки и односи со децата би можеле да се перцепираат и, соодветно, да внимавате кога ги 

искажувате вашите ставови и мисли. 

 

Обука на вработени и лица ангажирани од МАЗЗ за заштита од сексуална 

експлоатација и злоупотреба 

 

МАЗЗ годишно ќе спроведува обуки за вработените и ангажираните лица од МАЗЗ на тема 

заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба. За организација на обуката ќе биде 

задолжен службеникот за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба. Со оваа 

Политика, МАЗЗ ја пропишува структурата на обуката, која, меѓу другото, ја вклучува 

дефиницијата за сексуална експлоатација и злоупотреба во согласност со дефиницијата на 

ООН, забраната за сексуална експлоатација на експлоатација и процедурите што вработените 

се должни да ги преземаат. а во рамките на кој материјал се користи обука на УНИЦЕФ под 

наслов „Заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба“, како и интерните процедури на 
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Здружението создадени во согласност со политиката на нулта толеранција кон сексуална 

експлоатација и злоупотреба. Сите учесници на обуката добиваат Потврда за завршено 

„Заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба“ издадена од МАЗЗ, која е заверена од 

службеник за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба и овластено лице на МАЗЗ. 

МАЗЗ води внатрешна евиденција за присуство на обуки - Протокол за спроведување на 

обуката „Заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба“ 

 

Службеник за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба 

 

Во согласност со Статутот, МАЗЗ со одлука ќе определи претставник за заштита од сексуална 

експлоатација и злоупотреба кој ќе одговара за: 

• да ја промовира и дистрибуира Политиката во Здружението и да ја подигне свеста за 

потребата од нејзино почитување, 

• да го следи спроведувањето на Политиката, 

• да ги запознае децата на сите вработени и лица ангажирани од МАЗЗ, како и партнерите, 

соработниците и волонтерите со оваа Политика и законските обврски во однос на заштитата 

од сексуална експлоатација и злоупотреба, 

• за водење на Регистарот на изјави за посветеност на Политиката за заштита од сексуална 

експлоатација и злоупотреба на МАЗЗ, 

• за дејствување како извор на поддршка и давање информации на членовите на Здружението 

за прашања за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба, 

• за периодична организација на обуки за вработени и лица ангажирани од МАЗЗ за заштита 

од сексуална експлоатација и злоупотреба; 

• за информирање на претседателот на Управниот одбор на Здружението за сите прекршувања 

на одредбите од Политиката. 

Откривањето на личните податоци за жртвите на сексуална експлоатација и злоупотреба ќе 

биде ограничено на лица кои мора да бидат запознаени со нив. Претседателот на Управниот 

одбор на Здружението е крајно одговорен за следење и обезбедување на спроведувањето на 

политиката. 

 

Постоење на сомневање за сексуално вознемирување, насилство, 

експлоатација или злоупотреба и механизам за пријавување сексуално 

вознемирување, насилство, експлоатација или злоупотреба и протоколот за 

постапување со пријавата 
 

Сексуалното вознемирување, насилството, експлоатацијата и злоупотребата се незаконски 

однесувања кои се казниви, а сите лица кои се ангажирани во МАЗЗ и во име на МАЗЗ, како и 

лицата кои во име на МАЗЗ остваруваат контакт со корисниците на услугите на МАЗЗ мора 

да дејствуваат во согласност со правната рамка на Република Северна Македонија и 
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Политиката на МАЗЗ. 

Во оваа смисла, сите наведени лица се должни да пријават сомневање за сексуално 

вознемирување, насилство, експлоатација или злоупотреба на вработен во МАЗЗ, лице 

ангажирано од МАЗЗ, а особено корисник на услугите на МАЗЗ до службеникот за заштита 

од сексуална експлоатација и злоупотреба на МАЗЗ или до претседателот на Управниот одбор 

на МАЗЗ. Наведените лица апликацијата можат да ја поднесат и анонимно, со е-маил адреса 

referentsvez@mazz.mk Споменатите лица нема да се обидат да добијат повеќе информации за 

случајот и нема да го истражуваат. Во случај овие лица да не пријават постоење на такво 

сомневање, таквото пропуштање ќе се толкува како чин на прикривање, а против овие лица 

може да се покрене правна постапка пред надлежните органи. 

По добиената пријава или информација, службеникот за заштита од сексуална експлоатација 

и злоупотреба на МАЗЗ дава службена белешка и веднаш донесува одлука: 

1) да го пријави насилството до надлежните органи,  

2) да не го пријави насилството и да преземе внатрешни мерки или 

3) наведува дека пријавениот настан не претставува случај на сексуално вознемирување, 

насилство, експлоатација или злоупотреба. 

 

Во случај службеникот за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба на МАЗЗ да 

пријави до надлежните органи дека вработен, соработник, волонтер или лице ангажирано на 

кој било друг начин од страна на МАЗЗ, сексуално експлоатирани, вознемирувани или 

злоупотребувани корисници на услугите на МАЗЗ или колеги во МАЗЗ веднаш ќе биде 

суспендиран од работата на Здружението, ќе му биде раскинат договорот со него и ќе биде 

трајно исклучен од Здружението и активностите на Здружението. Кога ќе се преземат 

внатрешни мерки во однос на сторителот, се предвидува ова лице да биде вклучено во 

дополнителна едукација за заштита од сексуално вознемирување, насилство, експлоатација 

или злоупотреба. Кога кривичното дело е сигурно, секогаш се поднесува кривична пријава до 

јавното обвинителство. 

МАЗЗ се обврзува дека пристапот до информациите содржани во извештаите ќе биде 

овозможен само на минимален, неопходен број луѓе и дека во ситуации кога е принуден да ги 

сподели овие информации, ќе ги отстрани од него податоците што овозможуваат 

идентификација на лица поврзани со случајот. 

МАЗЗ е должна да се грижи за жртвите на сексуална експлоатација и злоупотреба, 

вклучително и деца, и има должност да им пружи професионална помош на жртвите 

упатувајќи ги до локални даватели на услуги. Во овој поглед, од МАЗЗ се бара редовно да го 

ажурира Регистарот на локални даватели на заштита од сексуална експлоатација и 

злоупотреба за сите локации на програмата. 

МАЗЗ се обврзува дека ангажираното лице кое ќе пријави сознание или сомневање за 

сексуално вознемирување, насилство, злоупотреба или експлоатација со добра волја нема да 

ги сноси последиците од пријавувањето на овие дела и ќе му се обезбеди заштита од прогон. 
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Доколку тоа лице смета дека трпи последици поради пријавувањето на горенаведените дела, 

има право да поднесе барање за заштита до службеникот за заштита од сексуална 

експлоатација и злоупотреба или до претседателот на Управниот одбор на МАЗЗ. 

 

Надзор на спроведувањето на Политиката и нејзините измени 

 

МАЗЗ ќе врши постојан надзор над спроведувањето на Политиката и според потребите ќе 

врши нејзини дополнувања и измени. Надзорот и евалуацијата ќе се вршат со проверка на 

регуларноста и соодветноста на примената на стандардите дефинирани во оваа Политика и со 

проверка на ефективноста на заштитните мерки. Верификацијата ќе се врши со периодично 

спроведување на анкета од страна на вработените во Здружението, волонтери и други лица 

ангажирани од МАЗЗ, а анкетата ќе се однесува на тоа како се исполнети стандардите од 

Политиката за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба, колку е ефективна тие се и 

се подобри она што треба да се направи. Доколку е потребно, ќе се изврши внатрешен преглед 

на Политиката од страна на претседателот на Управниот одбор на Здружението, а врз основа 

на резултатите ќе бидат предложени евентуални измени или дополнувања. 

МАЗЗ се обврзува да врши редовни ревизии на Политиката во согласност со меѓународните и 

домашните здравствени регулативи, на секои три години, и почесто доколку е потребно.
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Прилог 1. 

 
ИЗЈАВА ЗА НЕОСУДУВАНОСТ И НЕГИРАЊЕ НА ИСТОРИЈА ЗА ДЕЛА 

ПОВРЗАНИ СО СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ, НАСИЛСТВО, 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗЛОСТАВУВАЊЕ 

 

 

 

 

 
Јас, , под полна одговорност 

изјавувам да не сум осудуван/а и дека немам историја на дела од сексуално вознемирување, 

насилство, експлоатација и злоупотреба, како во претходната професионална работа, така и 

во приватниот живот. 

 

 
Име и презиме:    

 

Работно место/позиција:    
 

Потпис:    
 

Датум:     
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Прилог 2. 

 
ИЗЈАВА ЗА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗЛОСТАВУВАЊЕ НА -МАЗЗ 

 

 

 

 

 
Јас, , ги прочитав и ги разбирам 

стандардите и упатствата наведени во Политиката за заштита од сексуална експлоатација и 

злоупотреба на МАЗЗ. Се согласувам со принципите што ги содржи Политиката и ја 

прифаќам важноста на примената и унапредувањето на упатствата, процедурите и 

практиките за сексуална експлоатација и злоупотреба во овој документ за време на 

работењето или соработката со МАЗЗ. 

 

Име и презиме:    
 

Работно место/позиција:    
 

Потпис:    
 

Датум:     
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Прилог 3. 

 
ПОТВРДА ЗА ЗАВРШЕН ИНФОРМАТИВЕН ТРЕНИНГ “ЗАШТИТА ОД 

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗЛОСТАВУВАЊЕ” 

 

 

 

 

 

 

 

Со ова се потврдува да кандидатот/кандидатката  

 , го заврши информативниот тренинг на Македонската асоцијација 

на земјоделски задруги “Заштита од сексуална експлоатација и злоставување ” за

 година, кој беше реализиран на  ден  во . 

 

 

 

 
Име и презиме на реализаторот на информативниот тренинг:    

 

Потпис на реализаторот:    
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Прилог 4. 

 

 
СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА “ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗЛОСТАВУВАЊЕ” 

 

Со ова се потврдува да кандидатот/кандидатката  , 

ја заврши обуката на Македонската асоцијација на земјоделски задруги “Заштита од 

сексуална експлоатација и злоставување ” за година, која беше 

реализирана на  ден  во . 

 

 

 

 
Име и презиме на релизаторот на обуките:    

 

Потпис на реализатор:    
 

Потпис на овластено лице: _   
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Прилог 5. 

 
ПРОТОКОЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКИ “ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗЛОСТАВУВАЊЕ”. 
 

 

Реден 

број 

Име и презиме на учесникот 

на обуката 
Датум на 

одржување на 

обуката 

Тип на обука 

информативна/редо

вна 

Реализатор на 

обуката 
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Прилог 6. 

 
РЕГИСТАР НА ЛОКАЛНИ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА ОД 

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗЛАОСТАВУВАЊЕ 
 

 

Програмска 

логација (Град 

-општина) 

Давател на услуга Контакт лице Контакт 

телефон 

Е-маил 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Датум:    
 

Службеник за сексуална експлоатација и злоупотреба на МАЗЗ: 
 

 

 

 
 

Потпис:    
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	Здружението за унапредување на земјоделските задруги „МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ“, со седиште во Скопје, на ул. Јордан Мијалков бр.38/1, општина Центар, Скопје, Р. Северна Македонија (во понатамошниот текст: МАЗЗ), заштитата од се...
	Терминолошки дефиниции
	За целите на оваа политика, некои концепти се терминолошки утврдени на следниов начин:
	• Сексуална експлоатација - претставува вистинска или обид за злоупотреба на ранливост, разлики во моќта или доверба во сексуални цели, односно стекнување финансиски, социјални или политички придобивки заради сексуална експлоатација на друго лице.
	• Сексуална злоупотреба - претставува вистински или спречен физички напад на сексуалната природа, без оглед дали е спроведен со употреба или под закана од сила и вклучува безконтактна и онлајн сексуална експлоатација и злоупотреба.
	• Насилство врз основа на пол - претставува насилство насочено кон, или тоа непропорционално влијае на некого заради вистинскиот или перцепираниот родов идентитет на таа личност. Сексуалната експлоатација и злоупотреба се форми на родово базирано наси...
	• Жртва - претставува лице кое е сексуално експлоатирано или злоупотребено, или претходно била.
	• Предупредување - претставува лице кое е вработено или ангажирано од МАЗЗ, или е волонтер на МАЗЗ, кој известува за сексуална експлоатација и злоупотреба. Предупредување може да биде и личност од организации и институции кои се ангажирани од МАЗЗ или...
	• Политика на нулта толеранција - Политиката дефинира дека сексуалната експлоатација и злоупотреба од вработените во МАЗЗ (вклучително и ангажирани лица, партнери, соработници и волонтери) е забранета и дека ќе има реакција на какво било прекршување н...
	Воведни размислувања - контекст на креирање политики и обем на неговата примена
	Сите форми на сексуална експлоатација и злоупотреба ги кршат човековите права и злоупотребата на позициите на моќ над ранливите популации. Сексуалната експлоатација и злоупотреба може да доведат до сериозни и многу често и доживотни, негативни последи...
	• безбедни и достапни механизми за пријавување на сексуална експлоатација и злоупотреба,
	•соодветна поддршка на жртвите од сексуална експлоатација и злоупотреба,
	Оваа политика се однесува на сите вработени, волонтери, надворешно ангажирани експерти и професионалци и сите други лица ангажирани од МАЗЗ кои учествуваат во спроведувањето на активностите, проектите и програмите што ги спроведува МАЗЗ.
	ИЗЈАВА ЗА ПОЛИТИКА - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
	МАЗЗ е непоколеблива во својата намера да обезбеди безбедност и почит на секој човек и да се води во својата работа и активности од политиката на нулта толеранција кон сексуалната експлоатација и злоупотреба. Во таа насока, покрај целите дефинирани со...
	• секое лице во рамките на МАЗЗ и со кое МАЗЗ стапува во контакт има право на почитување на нивните човекови права, како и на заштита од сите форми на сексуална експлоатација и злоупотреба.,
	• сите деца уживаат права без никаква дискриминација и без разлика на раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго уверување, национално, етничко или социјално потекло, имотна состојба, инвалидитет, раѓање или друг статус на детето, неговиот ...
	• МАЗЗ има обврска да го заштити од сексуална експлоатација и злоупотреба секое лице во организацијата и секое лице со кое доаѓа во контакт при спроведувањето на своите активности,
	• во случај на сомневање дека се случила сексуална експлоатација и злоупотреба, ќе се реагира без одлагање и на соодветен начин во секој поединечен случај,
	• сите вработени, волонтери или лица ангажирани на кој било друг начин од МАЗЗ имаат обврска да го пријават случајот без одлагање до надлежното лице назначено со одлука на Здружението и/или надлежните државни органи во случај на сомневање за сексуална...
	• во случај МАЗЗ да работи во партнерство на одредени проекти, има одговорност да обезбеди партнерската институција или здружение да ги исполни минималните стандарди за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба.
	Со цел да се заштитат децата, МАЗЗ ќе дејствува на следниве начини:
	• да ги почитува државните регулативи и да овозможи ефективна истрага во соработка со надлежните државни органи во случај на сомневање за сексуална експлоатација и злоупотреба;
	• ќе ја подигне свеста на сите кои имаат врска со МАЗЗ, од вработени, преку волонтери до учесници на активностите организирани од Здружението, за вредностите и принципите на заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба,
	• ќе ја обезбеди сета потребна поддршка на жртвите на сексуална експлоатација и злоупотреба,
	• ќе ги преземе сите неопходни мерки за спречување на сексуална експлоатација и злоупотреба.
	ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОТАЦИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА - ЗАКОНОДАВНА РАМКА
	Заштитата од сексуална експлоатација и злоупотреба подразбира воспоставување систем во рамките на Здружението во кој ќе се гарантираат правата на сите лица во МАЗЗ и на сите корисници на услугите на МАЗЗ во однос на заштитата од сексуална експлоатациј...
	Со усвојувањето на оваа Политика, МАЗЗ се стреми сеопфатно да обезбеди воспоставување и функционирање на гореспоменатиот систем, со цел да се елиминираат сите потенцијални ризици на кои едно лице би можело да биде изложено за време на ангажманот во Ас...
	Имено, во документот се дефинирани шест основни принципи на Меѓуагенцискиот постојан комитет - (MASO (2002, 2019)) забрането однесување и адекватен одговор на сексуална експлоатација и злоупотреба.Кога станува збор за децата, тие се дополнително зашти...
	МЕРКИ И ПОСТАПКИ ЗА ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОТАЦИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА
	Со цел да се обезбеди заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба, МАЗЗ ги спроведува следните мерки/процедури.
	Запознавање со Политиката
	Сите вработени, членови, соработници и волонтери на МАЗЗ кои стапуваат во контакт со корисниците на услугите се должни да ја читаат и почитуваат оваа Политика, чиј примерок ќе им биде доставен. Оваа обврска се однесува и на надворешни експерти и други...
	Ангажирање на лица во МАЗЗ или за реализација на активности и давање услуги во име на МАЗЗ
	При ангажирање на лица за работа во МАЗЗ и лица кои остваруваат контакт со корисниците на услугите на Здружението, МАЗЗ ќе ја земе предвид нивната компетентност и соодветност за работа со корисници. Овие лица ќе бидат темелно запознаени со постоењето ...
	Кодекс на однесување во контекст на спречување на сексуална експлоатација и злоупотреба
	МАЗЗ, во рамките на кодексот на однесување, утврдува насоки за етички и правилни стандарди на однесување меѓу вработените и лицата ангажирани од МАЗЗ, односно сите оние лица кои остваруваат контакт со корисниците на услугите за време на активностите ш...
	• Бидете свесни за тоа што претставува сексуална експлоатација и злоупотреба,
	• Сексуалната експлоатација и злоупотреба од страна на лица од МАЗЗ и лица ангажирани од МАЗЗ претставуваат грубо кршење на законот и како такви претставуваат основа за престанок на работниот однос,
	• Сексуалната активност со деца (лица под 18 години) е забранета, а непознавањето на вистинската возраст на детето не е изговор.
	• Давањето пари, вработување, стоки или услуги во замена за секс, вклучително и сексуални услуги и други форми на понижувачко, понижувачко или експлоатирачко однесување, е забрането,
	• Забранета е секоја сексуална врска помеѓу лица од МАЗЗ, како и лица ангажирани од МАЗЗ и корисници на услугите на МАЗЗ, што подразбира злоупотреба на положбата.
	• Бидете свесни за знаците на сексуална експлоатација и злоупотреба и веднаш пријавете ги сите сомнителни набљудувања кај надлежниот службеник за сексуална експлоатација и злоупотреба,
	• Почитувајте ги основните права на другите и третирајте ги луѓето со достоинство и почит.
	• Однесувајте се кон сите лица на ист начин: бидете инклузивни и вклучете ги сите без дискриминација,
	• Одржувајте високи стандарди на лично и професионално однесување,
	• Заштитете го здравјето, безбедноста и благосостојбата на себе и на другите,
	• Бидете свесни за ситуации со висок ризик. Да бидете загрижени за тоа како вашиот јазик, постапки и односи со децата би можеле да се перцепираат и, соодветно, да внимавате кога ги искажувате вашите ставови и мисли.
	Обука на вработени и лица ангажирани од МАЗЗ за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба
	МАЗЗ годишно ќе спроведува обуки за вработените и ангажираните лица од МАЗЗ на тема заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба. За организација на обуката ќе биде задолжен службеникот за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба. Со оваа ...
	Службеник за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба
	Во согласност со Статутот, МАЗЗ со одлука ќе определи претставник за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба кој ќе одговара за:
	• да ја промовира и дистрибуира Политиката во Здружението и да ја подигне свеста за потребата од нејзино почитување,
	• да го следи спроведувањето на Политиката,
	• да ги запознае децата на сите вработени и лица ангажирани од МАЗЗ, како и партнерите, соработниците и волонтерите со оваа Политика и законските обврски во однос на заштитата од сексуална експлоатација и злоупотреба,
	• за водење на Регистарот на изјави за посветеност на Политиката за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба на МАЗЗ,
	• за дејствување како извор на поддршка и давање информации на членовите на Здружението за прашања за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба,
	• за периодична организација на обуки за вработени и лица ангажирани од МАЗЗ за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба;
	• за информирање на претседателот на Управниот одбор на Здружението за сите прекршувања на одредбите од Политиката.
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