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Во Македонија нивниот број не се знае. Најчесто се нарекуваат фантоми, бидејќи немаат
никакви документи. Тие се насекаде околу нас, дел се од нашето секојдневие, но за жал не ги
забележуваме. Децата зависници од дроги се заборавени од институциите.
„Ако вие сте дете кое што употребува дроги, имате многу малку избор во нашиот систем. Ќе
треба да најдете некаков извор на средства за да ја набавите супстанцата што ја користите.
Никој нема да ви пристапи да ве праша како сте, што ви треба, а посебно тоа нема да се случи
од претставник на некоја институција надлежна за заштита на децата во Македонија“, вели
Ивица Цековски.
Ивица Цековски од невладината организација ХОПС, која се залага за решавање на проблемот,
вели дека овие деца многу често живеат на улица. Често, на нивните родители им е одземено
старателството, па се сместени во некоја од институциите за згрижување деца. Податоците на
ХОПС покажуваат дека најмалиот зависни е осумгодишно дете, но не се исклучува да има и
помали.
Но за да се лечат, овие деца мора да чекаат полнолетство, на 18 години, за да бидат примени
во некој од дневните центри за лекување зависници од дрога. Министерството за труд и
социјална политика нема податоци, ниту регистар за зависници од дрога. Главно, проблемот го
префрлаат во Министерството за здравство.
Доктор Лилјана Игњатова од Психијатриската болница вели дека државата мора да се грижи за
овие деца, но засега нема одговор како да се стори тоа.
И од канцеларијата на Народниот правобранител со години алармираат дека состојбата со
децата наркомани е загрижувачка.
„3-годишно дете инхалира лепило или дека осум годишно дете инјектира хероин, ако тоа не е
доволен податок државата да превземе мерки“, смета Васка Ибраимовска.
Поради растечкиот тренд за користење психоактивни супстанции меѓу малолетниците во
Македонија, неколку институции и организации во септмври 2017 година формираа Национално
координативно тело за помош на деца наркомани.
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Во него се претставници од Министерствата за труд, здравство, внатрешни работи и правда,
како и од Управата за извршување санкции, Народниот правобранител, УНИЦЕФ, Црвениот крст
и Здружението ХОПС.
Членовите ја нагласија потребата од меѓусебна размена на информации и соработка за да се
подобрат механизмите за превенција но и за следење на користењето дрога од малолетници,
лекување и нивна ресоцијализација.
Бајрам Мемети
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