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Обраќање на 
претседателот и 
извршниот директор

Милена Стевановиќ 

Бојан Јовановски 

Оваа година ја прославуваме 10-годишнината. Пред 10 години Х.Е.Р.А. започна како ХИВ-
организација, a денес ХИВ е само дел од нашите стратегиски приоритети во полето на 
сексуалното и репродуктивното здравје и права. Во мината деценија успеавме да ги 
зајакнеме нашите капацитети и способности, и да станеме порелевантнo и покритичкo 
оринетирано здружение за општеството. Агендата заснована на човековите права стана 
основен принцип во нашите активности, додека правото на избор - наша водечка порака. 

Денес Х.Е.Р.А. е горда што многу луѓе имаа придобивки од нашите услуги. Врсничката 
едукација, обезбедувањето на бесплатно тестирање за ХИВ и сексуално преносливи 
инфекции, контрацептивните услуги и гинеколошката грижа се наши примарни активности. 
Градењето партнерство остана наш главен стратегиски пристап, додека застапувањето за 
сексуални и репродуктивни права, особено сексуално образование и право на абортус, беше 
поставено високо на агендата. Превенцијата и пристапот до информации можеби се 
подобрија, но многу од проблемите поврзани со сексуалните и репродуктивните права се 
сеуште предизвик. Во време кога демократијата е високо вреднувана од страна на сите 
чинители, не постои изговор за непочитување на сексуалните права и нема простор за 
стигматизација и дискриминација. Затоа ќе продолжиме да се бориме за да обезбедиме да 
секој поединец, без оглед на неговиот/нејзиниот пол, род, социјален статус или сексуална 
ориентација има право слободно да одлучи за неговото/нејзиното тело, живот и сексуално и 
репродуктивно здравје со цел да ги ужива највисоките стандарди на ментална, физичка и 
социјална благосостојба. 

Задоволство ни е да ви го претставиме Годишниот извештај на Х.Е.Р.А. за 2010 кој ги опфаќа 
сите наши достигнувања во текот на оваа година. Беа имплементирани 20 проекти и повеќе 
донатори продолжија да не поддржуваат. Горди сме на ова и ќе настојуваме соработката да 
функционира во корист на луѓето на кои им служиме.

Ова е воедно и моментот кога им заблагодаруваме на сите наши волонтери, персоналот, 
партнерите и донаторите за нивниот допринос и доверба вложени во нас. 
Уживајте во читањето!

Претседател

Извршен директор
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ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЕДУКАЦИЈА 
И ИСТРАЖ УВАЊ Е



Прослава од 10 годишнината на ХЕРА: г-ѓа Вики Клејс 
(Извршен директор на Меѓународната Федерација за 
планирано родителство- Европскат мрежа) и го предава 
сертификатот за акредитација на г-ѓа Милена Стевановиќ 
(претседател на ХЕРА)
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ХИВ И СИДА

ЦЕЛ НА Х.Е.Р.А. 

Да одржи ниска стапка на ХИВ/СИДА 
во земјата согласно Националната 
стратегија за ХИВ/СИДА 2007-2011 и да 
се осигура целосна заштита на правата 
на лицата инфицирани и погодени од 
ХИВ

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЛЖХИВ (ЛУЃЕ КОИ 

ЖИВЕАТ СО ХИВ) 
Неформалната група на ЛЖХИВ „Заедно посилни” основана на крајот на 2009 успеа да ја 
зголеми својата улога и вклученост во работата поврзана со ХИВ во земјата. Денеска групата 
се состои од 15 членови, вклучително 3 нови кои  се придружија во 2010. Подетално, ЛЖХИВ 
беа многу проактивни преку различнуи активности за застапување околу пристапот до 
антиретровирусна терапија, како и активности за да се осигура силно признание и 
вклученост на заедницата на ЛЖХИВ, како во превенцијата на ХИВ, така и во програмата за 
зајакнување на заедницата во рамките на новиот проект на Глобалниот фонд во десеттата 
рунда и ревидираната Национална стратегија за ХИВ. Во врска со ова, тие беа вклучени во 
ревидирањето на постоечката Национална стратегија за ХИВ за да се осврнат на главните 
грижи на заедницата на ЛЖХИВ, од кои, воспоставувањето на ефективен систем за 
непрекината антиретровирусна терапија и значајната вклученост на ЛЖХИВ во новата 
Национална стратегија за ХИВ, како во превентивата, така и во иницијативите за градење 
капацитети, кои беа поставени како приоритети. Дополнително, техничката група при 
Националниот координативен механизам (НКМ), одговорна за пишување на новиот предлог 
за грант за ХИВ во десеттата рунда, ја одобри апликацијата доставена од страна на „Заедно 
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посилни” на полето на зајакнување на заедницата на ЛЖХИВ. Подетално, Х.Е.Р.А. обезбеди 
техничка помош за групата на ЛЖХИВ за да предлогот го осмислат така што истиот најдобро 
да ги задоволи нивните потреби во смисла на организациски развој, активности за 
превенција и застапување. Десеттата рунда беше одобрена од страна на Глобалниот фонд за 
периодот 2012 – 2016 и за прв пат програмата за зајакнување на заедницата на ЛЖХИВ ќе биде 
дел од стратешките, национални интервенции за ХИВ. Овој 5-годишен проект ги вклучува 
следните активности: обуки за градење капацитети (стратегиско планирање, застапување и 
мобилизирање на ресурси); едукативни посети за споделување на искуства и најдобри 
пракси со другите граѓански организации за ЛЖХИВ; обезбедување на психо-социјална и 
правна поддршка; активности за врсничка поддршка; активности за подигнување на свеста и 
борбар против стигма и дискриминацијата на ЛЖХИВ преку ИЕК (информирање, едукација и 
комуникација) и медиски кампањи; застапување за да се осигура дека правата на оние 
погодени од ХИВ се целосно почитувани и заштитени. Оваа програма предвидува и 
воспоставување на формална граѓанска организација на ЛЖХИВ до крајот на првата фаза на 
проектот од десеттата рунда. 

„Заедно посилни” беше вклучена и во подготвувањето на политиката на Х.Е.Р.А. за ХИВ како 
интегрален дел на СРЗП (сексуалното и репродуктивното здравје и права) пришто 
значително допринесе да се осигура дека сексуалните и репродуктивните здравствени 
потреби и права на ЛЖХИВ се целосно земени во предвид и почитувани. Дополнително, 
проектот за СИДА во рамките на ИППФ проектот за 2011 беше исто така споделен со 
членовите на групата, истите беа консултирани и нивните коментари беа земени во предвид 
при припремање на конечниот предлог испратен до Меѓународната федерација за 
планирано родителство (IPPF). 

По повод Светскиот ден на сидата „Заедно посилни” подготви јавна изјава која беше 
прочитана од страна на Х.Е.Р.А. на прес-конференција организирана од UNAIDS (Заедничка 
програма на обединетите нации за ХИВ/СИДА) и Министерството за здравство. Тоа беше прв 
пат заедницата на ЛЖХИВ јавно да го искаже својот глас и да проговори за своите главни 
предизвици и проблеми, главно поврзани со стигматизација и дискриминацијата со кои се 
соочуваат како и за континуиран пристап до антиретровирусна терапија, и по престанокот на 
донациите од страна на Глобалниот фонд годинава. Министерот за здравство, кој исто така 
учествуваше на прес-конференцијата, ја поздрави изјавата на заедницата на ЛЖХИВ и рече 
дека владата ќе продолжи да се грижи за оваа група пациенти и нагласи дека потребниот 
антиретровирусен третман е веќе обезбеден со Националниот план за СИДА за 2011 и дека 
прекини нема да има после финализирањето на договорот за антиретровирусна терапија со 
Глобалниот фонд.
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ЗАСТАПУВАЊЕ И ХИВ

ХИВ-УСЛУГИ 

Заедно со неколку национални НВО кои работат на прашања поврзани со ХИВ, Х.Е.Р.А. 
учествуваше во националната кампања за “Виена експрес 2010 кон универзален пристап” 
(анг. Vienna Express 2010 Towards Universal Access). Во периодот од 20 јуни - 23 јули, Х.Е.Р.А. 
беше одговорна за изготвување на заедничката изјава на НВО за ХИВ која потоа беше 
претставена на прес-конференцијата. Изјавата ги нагласи сите успешни акции за превенција 
на ХИВ во последните неколку години, особено кај ризичните групи, но исто така ја нагласи и 
потребата од непрекинати програми за превенција на ХИВ, и по завршувањето на проектот 
на Глобалниот фонд, како и одговорноста на државата да ги превземе обврските, 
обезбедувајќи заштита на човековите права на клучните популации, особено борба против 
стигматизацијата и дискриминацијата на ЛЖХИВ и потребата за воспоставување на 
ефективен и квалитетен систем за метадонскa и програми за ретровирусна терапија. 

Вкупно 1965 клиенти беа тестирани за ХИВ во 2010 во Аутрич-мобилната клиника (анг. 
Outreach Mobil Clinic) која функционираше во 11 градови низ Македонија во партнерство со 
14 НВО и 10 локални центри за јавно здравје. Мобилната клиника за Доброволно и доверливо 
советување и тестирање за ХИВ (ДДСТ)  во 2010 се  прошири и во вториот најголем затвор во 
Македонија - Затворот Скопје – а резултираше со опфаќање на нови затвореници со ХИВ-
тестовите. 
Околу 62,2% од тестираните луѓе припаѓаат на групите изложени на најголем ризик (мажи кои 
имаат секс со мажи, сексуални работници, затвореници и интравенозни корисници на дрога). 
Дополнително, 716 луѓе примија тестирање за хепатитис Ц како резултат на интегрирањето 
на оваа услуга во ДДСТ од 2009. 
Според статистиката на услуги, 72,7% од корисниците на мобилната клиника за ДДСТ се нови 
клиенти. Во 2010, советодавниот центар за ХИВ и придружна клиника на Х.Е.Р.А., и Клиниката 
за заразни болести обезбедија вкупно 157 ХИВ-тестирања. 
Во 2010, Х.Е.Р.А., во рамките на мобилните клиники за ДДСТ и придружниот советодавен 
центар за ХИВ, изврши 61,2% од вкупниот број на извршени ХИВ-тестови во државата и зазеде 
позиција на водечки, национален понудувач на услуги за ХИВ-тестирање и советување. 
Дополнително, 15,4% од новооткриените, ХИВ-позитивни случаи во 2010 беа 
дијагностицирани преку Аутрич-клиниките за ДДСТ и тоа кај мажи кои имаат секс со мажи 
(МСМ) и кај жени-партнерки на мажи кои имаат секс со мажи. 
Едно од достигнувањата во областа на ХИВ е и тоа што успеавме да ги поврзeме услугите за 
СРЗ (сексуално и репродуктивно здравје) со ДДСТ во рамките на новиот предлог за грант на 
Глобалниот фонд, почнувајќи од јануари 2012. Настрана од услугите за ДДСТ, мобилната 
клиника ќе биде дополнително опремена за да понуди и медицински услуги, како дијагноза и 
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третман на сексуално преносливи инфекции (гонореја, хламидија, сифилис), хепатитис Ц, 
модерна контрацепција, вклучувајќи пилули, контрацепциски спирали и ПАП тестови. Цел ќе 
бидат групи изложени на најголем ризик и жени кои живеат во селските средини. 
Придружниот советодавен центар за ХИВ сместен во Клиниката за инфективни болести, која е 
единствената референтна здравствена институција која се занимава со ЛЖХИВ, има 
забележано вкупно 2148 извршени услуги кон 50 ЛЖХИВ и на членовите на нивните 
семејства. 1067 психо-социјални услуги и околу 1081 медицинска улуга, главно поврзани со 
третман и надзор, беа исто така реализирани преку социјална работа и од страна на 
медицинскиот персонал. 
15 ЛЖХИВ и корисници на услугите во советодавниот центар за ХИВ редовно примаа месечна 
социјална помош во форма на ваучери. Заради ефективна имплементација на политиките за 
ХИВ на Х.Е.Р.А., беа развиени 2 протоколи за доставување социјална заштита до 
најсиромашните и социјално-исклучени ЛЖХИВ: Протокол за социјална помош на ЛЖХИВ и 
Протокол за итна финансиска помош за ЛЖХИВ.

На почетокот на 2010 Х.Е.Р.А. беше избрана да го администрира и да биде домаќин на 
Секретаријатот на НКМ. Имајќи го на ум фактот дека ова тело беше многу пасивно во минатото 
и служеше само за одобрување на проектот на Глобалниот фонд, новата структура на 
Секретаријатот успеа да обезбеди поголемо учество на членовите на НКМ, особено на полето 
на надзор на грантот. 
Беше развиена 2-годишна надзорна програма. Дополнително, во рамките на НКМ беа 
формирани различни технички, работни групи и членовите имаа можност да бидат вклучени 
во теренски посети како би добиле поголемо знаење и подобар преглед на програмските 
имплементации на терен, особено на метадонската програма. 
Х.Е.Р.А. побара и техничка помош од консултантската компанија GMS - да направи проценка 
на функционирањето на НКМ и да предложи препораки за натамошен развој.

Со поддршка на Меѓународната федерација за планирано родителство (IPPF) и националната 
канцеларија на UNAIDS, во текот на 2010 Х.Е.Р.А. спроведе 2 квалитативни истражувања за 
превенција на ХИВ, и меѓу МСМ и меѓу жени, користејќи ја методологијата на веќе подготвена 
карта (постер) за превенција на ХИВ од страна на  UNFPA, IIF и GNP+. Истражувањето меѓу 
МСМ  помогна на Х.Е.Р.А. подобро да ги опише постоечките околности за превенција на ХИВ 
кај МСМ во Македонија. Картата за превенција на ХИВ, како една од првите оценки која 
специфично се фокусираше на МСМ, дава јасни препораки за тоа како да се подобри 
превенцијата на ХИВ меѓу членовите на оваа заедница на различни полиња, и тоа: правните и 

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН МЕХАНИЗАМ (НКМ)

ХИВ-ИСТРАЖУВАЊЕ 
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политичките услови; расположливоста на услугите; пристапноста на услугите; учеството; и 
правата. Дополнително, картата им става на располагање на граѓанските организации и 
специфични стратешки интервенции како тие би можеле да осигураaт дека сексуалните и 
здравствените права на МСМ се почитувани и заштитени. Картата за превенција на ХИВ меѓу 
жените ќе биде завршена во почетокот на 2011. 
И двата извештаи во форма на карта во иднина ќе се користат како средства за пропагирање 
со цел подобрување на прагматичните и политичките акции, и акциите за собирање средства 
за превенција на ХИВ меѓу МСМ и жените во Македонија.

Прес конференција од 1 Декември Светски ден за борба 
против СИДАТА: од десно кон лево: г-ѓа Деидре Бојд - 
Официјален координатор на Обединети Нации и Официјален 
Преставни на УНДП, г-н Бујар Османи - минисетр за 
здравство, г-ѓа Милена Стевановиќ - Национален 
координатор за ХИВ/СИДА и г-ѓа Елизабета Божиноска - 
Програмски координатор за ХИВ/СИДА во име на "Заедно 
посилни"
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Семинар за градење на капацитетите на маледонскиот 
НАционален Координативен механизам за борба против 
ХИВ/СИДА и Туберколоза "Познавај ја својата епидемија, 
направи го вистинскиот одговор" - Пристапи и стратегии 
за борба против ХИВ/СИДА засновани на човековите 
права, г-н Кевин Озброн - висок советник за ХИВ на 
Меѓународната Федерација за Планирано Родителство 
Централна Канцеларија, Лондон
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АДОЛЕСЦЕНТИ И МЛАДИ 

ЛУЃЕ 

ЦЕЛ НА Х.Е.Р.А.

Да осигура дека младите луѓе се 
посвесни за нивните сексуални и 
репродуктивни права и имаат пристап 
до сеопфатни информации, 
образование и услуги за подобрување 
на нивното сексуално и репродуктивно 
здравје.

МЛАДИ ВОЛОНТЕРИ 
Едно од поголемите достигнувања во 2010 е обновувањето на нова група на млади волонтери 
во здружението. Денес, групата на млади волонтери на Х.Е.Р.А. се состои од 36 луѓе кои се 
активни на полето на СРЗ, особено во активности за врсничка едукација. 
Мотивирањето млади луѓе да се вклучат во активностите на Х.Е.Р.А. е неопходно поради 
стареење на долгогодишните, млади волонтери и промена на нивните интереси и потреби. 
Проектот на IPPF за модули за обука на млади, овозможи да најактивните млади волонтери на 
Х.Е.Р.А. ги подобрат своите вештини и знаење за СРЗП и учество на младите, настрана од 
информациите кои ги примаат во стандардизираниот наставен план и програма за врсничка 
едукација, и понатаму да се вклучуваат во организирање различни активности за 
привлекување на нови, млади луѓе – потенцијални млади волонтери. Со користење на теми за 
СРЗП на креативен начин, беа активирани нови волонтери преку работилници за 
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фотографија, кратки театарски претстави и социјалните медиуми (фејсбук). Заклучивме дека 
пристапувањето кон младите луѓе и преку креативни активности, а не само преку моделот за 
врсничка едукација, може да се смета за добра стратегија за активирање на нови волонтери 
во здружението. Освен тоа, новите волонтери беа охрабрени, помотивирани и инспирирани  
да земат учество во активности во кои порано не биле вклучени. Сите активности се одржаа 
во Катчето за млади сместено во пријателската клиника за млади „Сакам да знам” на Водно, 
која постои како место за собирање на младите волонтери на Х.Е.Р.А.. Понатаму, некои од 
волонтерите регрутирани преку креативните работилници беа вклучени во обуките за 
врсничка едукација во кои беа обучени околу 20 луѓе на теми поврзани со СРЗП. Како 
продолжение на обуките за врсничко образование, новообучените врснички едукатори 
спроведоа бројни активности кои опфатија 189 млади луѓе со различни теми за ХИВ и СРЗП. Во 
текот на работилниците за врсничка едукација, врсничките едукатори се фокусираа на 
промовирање на пријателските центри за млади на Х.Е.Р.А. и работеа на своите мотивациски 
вештини за користење на услугите на клиниката. 

Како дел од активностите на Федерацијата на млади Скопје – мрежа која се состои од неколку 
НВО, во 2010 младите волонтери на Х.Е.Р.А. беа многу активни во спроведување на оценка на 
потребите. Резултатот на ова истражување ќе се користи како основа за создавање на 
Локална стратегија за млади на Скопје и тимот на млади волонтери на Х.Е.Р.А. ќе биде вклучен 
во подготвувањето на овој документ. 

Х.Е.Р.А. продолжи да го имплементира 3-годишниот проект за превенција на туберколоза 
меѓу младите луѓе, поддржан од проектот на Глобалниот фонд кој завршува во Март 2011. Во 
рамките на овој проект беа обучени 15 млади луѓе и последователно, со работилниците за 
врсничка едукација на тема превенција на туберколозата, беа опфатени уште 600 млади луѓе, 
особено од селските средини. Темите поврзани со СРЗ беа дискутирани и на работилниците. 
Истовремено со активностите за врсничко образование, проектот опфати и 
учителки/наставнички од основните и средните училишта на 3 различни локации. Во однос 
на ова, 17 учителки/наставнички од 8 градови примија основна обука за превенција на 
туберколоза и зајакнување на нивните комуникациски способности во работата со млади 
луѓе. 
Како резултат на обуките, секој од учесниците подготви акционен план и потоа 
организираше различни активности во своето училиште за подигнување на свеста за 
превенција на туберколозата. Активностите вклучуваа прикажување на постер, театарски 
претстави и едукативни предавања за младите луѓе и родителите, опфаќајќи околу 1000 луѓе. 

ПРЕВЕНЦИЈА НА ТУБЕРКОЛОЗА 
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СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА 

МОМЧИЊАТА 
Програмата за СРЗ на момчињата заснована на родовиот трансфромативен пристап која 
беше започната во 2009, продолжи и во 2010. 13 момчиња од селото Петровец, соседно на 
градот Скопје, беа вклучени во 3-месечен курс за промени во однесувањето. Курсот беше 
одржан од страна на двајца машки тренери од Х.Е.Р.А. опфаќајќи различни теми за СРЗП 
вклучувајќи ги татковството, чувствата, ХИВ, сексуално-преносливите инфекции, улогата на 
родовите и насилството. Скала (мерило) за родово-рамноправни мажи и темелни интервјуа 
беа користени како алатки за оценка на промената на ставовите и однесувањето меѓу 
машките учесници после завршувањето на курсот. Имаше одредени подобрувања во областа 
на сексуалните односи. Имено, 70% од учесниците  не се согласија дека машките имаат 
поголем сексуален нагон од женските и 95% се согласија дека не се само жените одговорни за 
заштита од ненамерна бременост и сексуално- преносливи инфекции. Имаше напредок и во 
областа на насилството. Имено, повеќето од момчињата (пораст од 40%) не се согласуваат 
дека жените заслужуваат да бидат тепани ако спијат со друга личност. Дополнително, 
учесниците беа многу задоволни, бидејќи курсот им помогна да разберат како различните 
ситуации и улоги во заедницата влијаат врз нивните животи. Имено, како здравствениот 
систем во однос на сексуалното и репродуктивното здравје не ги препознава машките 
потреби и проблеми. Врз основа на ова 2-годишно искуство во работење конкретно на 
машкото СРЗП, Х.Е.Р.А. подготви и прирачник како средство за нашите врснички едукатори и 
даватели на услуги. Дополнително, прирачникот ќе биде поделен на широка мрежа на 
организации кои се занимаваат со различни социјални, родови и здравствени прашања кај 
момчињата за да истиот го користат во нивните понатамошни програми и активности. Овој 
документ вклучува и прашања за тоа колку работењето со машки на тема СРЗ е оправдано, а 
вклучува и искуства од различни земји кои се занимаваат со оваа тема. Различни корисни 
материјали подготвени од UNFPA (Фондот за население при Обединетите нации), IPPF, 
Институтот Promundo и Институтот за репродуктивно здравје (анг. Institute of Engendered 
Health) се исто така дел од прирачникот. Со цел да ја продолжи програмата за СРЗП на 
момчињата, на Х.Е.Р.А. беше доделен грант од IPPF. Проектните активности целеа кон 
поголема пристапност на момчињата до информации и улуги за СРЗ. 
Во 2010 споведивме квалитативно истражување за СРЗ кај момчињата со цел поголема 
прегледност врз потребите и проблемите со кои се соочуваат младите мажи во однос на 
нивното СРЗ, вклучувајќи и истражување на навиките и практиките кај момчињата кои ги 
користат услугите за СРЗ, како и со цел да ги одредиме родовите улоги и стереотипите во 
однос на превенцијата на сексуално-преносливите инфекции, ненамерната бременост и 
планирањето на семејство. 50 млади, машки личности на возраст од 15 до 24 години беа 
интервјуирани како дел од ова истражување. Извештајот ќе биде завршен и објавен на 
почетокот на 2011 и сознанијата ќе послужат како основа за стратешко планирање на 
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активностите на Х.Е.Р.А. во однос на машкото СРЗ со цел подобар пристап на машките 
личности до информации и услуги поврзани со нивната сексуалност и нивното сексуално 
здравје. И во 2011 ќе има активности, како подготовка и делење на информации, едукација и 
комуникација; создавање на здружена политика за машкото СРЗ; обука за даватели на услуги 
на Х.Е.Р.А.; и едукативни работилници со млади татковци од ромска националност на тема 
родот и СРЗ. 

Тимот на млади волонтери на Х.Е.Р.А. беше и награден за проектот „Контрацепцијата е мојот 
избор” во рамките на иницијативата на IPPF насловена како „Девојките одлучуваат. Во 
рамките на овој проект, младите волонтери на Х.Е.Р.А. направија краток едукативен филм 
насловен „Одлука”. Овој филм предводен од младите ги открива митовите поврзани со 
користењето на пилули за контрола на бременоста. Овој  филм се користеше во врсничките 
едукативни активности за да им понуди на средношколците веродостојна информација за 
модерните контрацептивни средства. Младите луѓе на Х.Е.Р.А. беа вклучени и во сите етапи на 
снимање на видеото и проектните активности, вклучувајќи го и пишувањето на сценариото; 
беа ангажирани и како актери во филмот и понатаму во спроведените активности на 
врсничка едукација за современа контрацепција. Со работилниците во 6 средни училишта и 2 
колеџи, беа опфатени околу 200 млади луѓе, повеќето девојки. Филмот е достапен на 

. Во период од 4 месеци, од 
септември до декември, забележавме 2471 прегледи на страната. КАП-истражувањето 
(истражување на знаење, ставови и однесување) спроведено лани во Скопје кај млади 
девојки – корисници на услугите на Х.Е.Р.А. - на тема абортус и контрацепција, беше 
продолжен, и тоа кај девојките во селските средини. 42 млади девојки на возраст од 15 до 30 
години од 6 селски заедници, вклучувајќи и 2 од албанската заедница, учествуваа во целни, 
групни дискусии со цел да се здобијат со знаење и пракси на тема абортус и контрацепција. 
Сознанијата покажаа дека младите девојки не се и/или се погрешно информирани за 
правните аспекти на контрацепцијата, особено за тоа каде се бараат услуги за абортирање; 
понатаму, сознанијата покажаа и недостаток на информации за користење на современата 
контрацепција, вклучувајќи ја и итната контрацепција. 
Како продолжение на КАП-истражувањето, беше организирана информативна работилница 
на тема контрацепција и абортус за млади девојки во сите 6 селски заедници. Агендата беше 
подготвена така да може да одговори на потребите на девојките според сознанијата од 
истражувањето, особено на темите: закондавство и услуги за абортус и точни информации за 
модерната контрацепција. Работилницата беше овозможена од страна на една жена-
обучувач од Х.Е.Р.А. заедно со специјалист-гинеколог – волонтер на Х.Е.Р.А. 

РАБОТА СО ДЕВОЈКИ НА ТЕМА АБОРТУС И 

КОНТРАЦЕПЦИЈА 

http://www.ippf.org/en/Resources/Films/Decision.htm
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ЗАСТАПУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ЗА СЕОПФАТНО 

СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Во рамките на Y-PEER активностите, Х.Е.Р.А. беше задолжена за имплементирање на проектот 
за застапување на младите за сексуално образование. Проектот беше започнат и подготвен 
од страна на одделот за млади во Х.Е.Р.А. со цел да помогне во напорите на Х.Е.Р.А. за 
застапување при воведувањето на сексуалното образование во училиштата преку 
активирање на младите луѓе како застапници за нивните сексуални права. Проектот гради 
платформа предводена од младите која се состои од околу 20 НВО кои се занимаваат со млади 
луѓе кои работеа заедно на подготвување на младинска декларација за сексуално 
образование. Покрај помошта при подготовката на декларацијата, улогата на Х.Е.Р.А. беше и 
да го подигне чувството и свеста меѓу врсниците за значењето на воведувањето на сеопфатен 
наставен план и програма за сексуално образование во училиштата. Декларацијата 
потпишана од 20 младински организации во иднина ќе биде користена како алатка за 
застапување, особено за работа со парламентарците и донесувачите на одлуки. Во рамките 
на овој проект, беше снимен и краток документарен филм за сексуално образование кој беше 
користен за истата цел од страна на Х.Е.Р.А. и Y-PEER-мрежата. Во овој филм младите луѓе ги 
споделуваат своите грижи и задоволства од тоа како темите за сексуално образование се 
опфатени во училиштата и упорно бараат од оние кои одлучуваат да воведат специфична 
дисциплина за сексуално образование како дел од задолжитениот училишен план и 
програма. 
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Сцена од филмот "Одлука"
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Брошура за контрацепција
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Работилница со млади волонтери во младинскиот центар 
"Сакам да знам"



ПРИСТАП ДО УСЛУГИ

ЦЕЛ НА Х.Е.Р.А.

Секоја личност да има пристап до 
точни информации поврзани со  
неговото/нејзиното репродуктивно 
здравје и до услуги за СРЗ/ХИВ за да 
може да ги ужива неговите/нејзините 
здравствени, социјални, сексуални и 
репродуктивни права.

РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ (РЗМ)
Во 2010 Х.Е.Р.А. започна проект на тема Ромски здравствени медијатори (РЗМ) со цел 
зголемување на пристапот на ромите до здравствени и социјални услуги преку воведување 
на нов пристап на аутрич-медијаторство. Заедно со две ромски НВО и неколку претставници 
на Министерството за здравство, Министерството без ресор и Министерството за труд и 
социјални работи, Х.Е.Р.А. го водеше процесот на создавање на рамката за ромски 
здравствени медијатори. Министерот без ресор кој е задолжен од владата за „Декадата за 
вклучување на ромите” беше исто така дел од техничката група за РЗМ. Рамката дава 
стратегиски насоки и препораки за воведување на ромски здравствени медијатори (РЗМ) во 
Македонија што е во согласност со стратешките интервенции на активностите на Ромската 
здравствена декада и служи како документ кој треба да изврши притисок за интегрирање на 
овој модел во целокупниот здравствен систем и буџет. Подетално, рамката образложува 
решенија за систематско вклучување на РЗМ во системите за здравствена и социјална 
заштита, вклучувајќи и тоа колку РЗМ се потребни и кои региони треба да се опфатат, 
профилот на РЗМ и нивните работни задачи, како и финансиската конструкција за обуки, 
вработување на РЗМ и активности за надзор и оценка. Рамката се потпира на искуствата и 
најдобрите пракси од земјите во регионот (Бугарија и Романија), каде овој модел е веќе 
имплементиран и функционален. Едно од поголемите достигнувања на овој проект е 
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изграденото партнерство со различни чинители на тема ромско здравје и нивната 
посветеност да работат за вклучување на моделот РЗМ во државниот здравствен систем и 
буџет. Освен тоа, ова овозможи да Рамката за РЗМ биде официјално презентирана на 
владиниот состанок во декември. Прифаќањето на овој документ беше одложено поради 
дополнителни анализи побарани од Министерството за финансии, сепак Владата објави дека 
документот ќе биде разгледан на почетокот на 2011. Во ноември, претставници на техничката 
група учествува и во 5-дневната едукативна тура во Софија и Пловдив за да научат повеќе за 
бугарското искуство со РЗМ и да се сретнат со различни чинители, вклучувајќи ги и 
бугарските РЗМ. Домаќин на едукативната посета беше Бугарското здружение за планирање 
семејство. Учествуваше и Министерот без ресор. Беше организиран специјален состанок за 
членовите на техничката група во кабинетот на бугарскиот премиер Бојко Борисов. За да ја 
докаже корисноста од воведувањето на моделот на РЗМ во здравствениот систем, да ги 
оцени неговите доблести и слабости, Х.Е.Р.А. пробно ангажираше двајца РЗМ во рамките на 
активностите на ромската клиника за млади. За период од 8 месеци, РЗМ услужија 110 ромски 
фамилии, вклучувајќи помагање на ромите при добивање на здравствено осигурување и 
лични карти, справување со случаи на домашно насилство, како и придружување на ромите 
до здравствените и социјалните установи со цел да се олесни нивниот пристап до 
здравствените и социјалните услуги и работа за намалување на културните и јазичните 
бариери со кои ромите се соочуваат во институциите и особено кај јавната администрација. 

Како резултат на обуката за градење капацитети која Х.Е.Р.А. ја доби од страна на 
Здружението на членови на IPPF од Ирска во 2009,  Х.Е.Р.А. го започна проектот за СРЗ на 
луѓето со потешкотии во учењето. Проектот овозможи за прв пат отворено да се дискутира за 
прашањата за сексуалните потреби и права на луѓето со потешкотии во учењето помеѓу 
различните чинители, и тоа, професионалните лица, овластените лица, НВО и родителите. 
Подетално, беше организирана национална обука за СРЗ-потребите и правата на луѓето со 
потешкотии во учењето со цел да се подигне чувствителноста кај клучните чинители за 
прашањата поврзани со сексуалноста и репродуктивноста како и да им се пренесе основно 
знаење и способности за креирање на политички рамки на тема сексуалноста и 
потешкотиите во учењето. Обуката беше посетена од 23 лица од владини и невладини 
организации и беше потпомогната од обучувачи при Здружението на членови на IPPF од 
Ирска и Х.Е.Р.А.. Обуката им помогна на учесниците да ги разјаснат своите вредности во однос 
на сексуалноста и репродуктивноста, и да дискутираат како сексуалните и репродуктивните 
права можат да се применат кај луѓе со потешкотии во учењето. По завршувањето на обуката, 
учесниците работеа заедно на креирање на политика кој ги дефинира суштинските цели и 
принципи на работа со луѓе со потешкотии во учењето во однос на нивното сексуално и 
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репродуктивно здравје. Подетално, цели на политиката се поголем пристап за поддршка, 
образование и обука на луѓето со потешкотии во учењето за да тие ги уживаат своите лични, 
сексуални права, да бидат заштитени од лично и сексуално искористување и околината да ги 
поддржува; затоа, давателите на услуги и родителите треба да се обучени, да знаат и да се 
способни да им помогнат на луѓето со потешкотии во учењето во одлуките за своето 
сексуално изразување, да ги почитуваат нивните сексуални права, да им обезбедат точни 
информации дека имаат право да бидат во врска и можност да ја истражуваат својата 
сексуалност во безбедна средина и во согланост со Законот за недискриминација, Законот за 
семејство и Универзалната декларација за човекови права.  
Иако членовите на група кои работеа на креирањето на политиката постигнаа консензус 
околу тоа дека сите принципи и вредности поврзани со сексуалноста се целосно применливи 
кај лицата со потешкотии во учењето, сепак, сите се сложија дека постојат многу предизвици 
во фазата на имплементација, особено при справувањето со родителите. Членовите на 
работната група исто така се согласија да организираат јавна дебата околу документот за 
политики во почетокот на јануари и да поканат поширока публика, вклучувајќи претставници 
на Унијата на родители на лица со потешкотии во учењето, универзитетски професори, 
членови на заедницата на лица со потешкотии во учењето и студенти. Проектот продолжува 
во 2011 со фокус на градењето капацитети за СРЗ на луѓето директно засегнати со луѓе со 
потешкотии во учењето, вклучувајќи даватели на услуги и родители така што ќе имаат 
средства за примена на своето знаење и вештини во секојдневната работа.  

Во 2009 Х.Е.Р.А. беше прифатена како член на Националното координативно тело за домашно 
насилство предводено од Министерството за труд и социјални работи. Една од поголемите 
одговорности на членовите на телото е надзор и оценка на напредокот на Националната 
стратегија за домашно насилство. Во однос на ова, во рамките на повикот на UNFPA за 
доставување на предлози на тема домашно насилство, Х.Е.Р.А. прими средства за 
имплементaција на 2-годишен проект во Општина Струмица преку создавање на 
координиран одговор за борба против домашното насилство на локално ниво. Проектот 
вклучува подготовка на локална стратегија и акционен план, обука на локалните власти и 
давателите на услуги, воспоставување на мрежа за упатување, аутрич-активности 
предводени од локални НВО, работа со медиуми и отворање на СОС информативна, 
телефонска линија. Х.Е.Р.А. потпиша Меморандум за разбирање со Општина Струмица која ги 
нагласи програмските и финансиските обврски на општината да се посвети на прашањата за 
домашно насилство на локално ниво и после завршувањето на проектот. Во 2010 
Општинскиот совет на Струмица официјално го одобри Локалното координативно тело кое 
се состои од 14 членови од различни локални, надлежни институции, вклучувајќи 
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здравствени и социјални организации, оддели за политики, верски организации, како и 
претставници на граѓански организации. Членовите на Локалното координативно тело беа 
исто така вклучени во 3-дневна обука за градење капацитети за стратешко планирање. Како 
продолжение на ова и со помош на Х.Е.Р.А. беа одржани неколку состаноци на членовите на 
координативното тело со цел подготовка на локална стратегија, а последователно и 
подготовка на акционен план. До крајот на декември беше усвоена локална стратегија и 3-
годишен акционен план. Х.Е.Р.А. организира и еднодневен работен состанок со претставници 
кои се занимаваат во полето на домашно насилство со цел дискутирање за користењето на 
протоколи и механизми при справување со случаи на домашно налиство. 

Х.Е.Р.А. беше дел од регионалниот проект „Две мали девојчиња‟ кој имаше за цел да ја подигне 
јавната свест, особено меѓу младите луѓе за трговијата со луѓе. Проектните активности се 
засноваа  на краткиот документарен филм „Две мали девојчиња” направен од двајца 
британски продуценти и за оваа намена филмот беше синхронизиран на македонски и потоа 
користен во различни едукативни активности. Македонската верзија на филмот беше 
прмовирана на музичкиот рок фестивал Аларм кој собра околу 10.000 луѓе. Филмот беше 
објавен и на Јутјуб. Беа забележани околу 1000 прегледи на страната. Дополнително, беше 
организирана еднодневна обука за трговија со луѓе каде беше прикажан и филмот со 
присуство на новинари, а потоа, 6 медиуми, вклучувајќи весници и ТВ станици, објавија 
написи на тема трговија со луѓе, користејќи го филмот за подигнување на јавната свест. Освен 
тоа, беше организирана еднодневна обука со учители/наставници од целата земја како и 36 
последователни, едукативни работилници. Повеќе од 47000 млади луѓе од училиштата и 
социјалните институции, како и други ранливи групи (роми и мажи кои имаат секс со мажи) 
беа опфатени со проектот. Филмот беше снимен како видео материјал и испечатен како 
брошура, и користен како едукативен материјал, поделен во текот на проектните активности. 
Многу организации изразија интерес да го вклопат фимот и во нивните идни активности. 
Open Gate – La Strada  стави техничка експертиза на располагање на Х.Е.Р.А. во текот на 
имплементацијата на проектот. Освен тоа, Х.Е.Р.А. и La Strada потпишаа и Меморандум за 
разбирање во кој двете страни си поставуваат обврски за партнерско работење на различни 
прашања кои ги поврзуваат трговијата на луѓе и СРЗП. 

Во 2010 Х.Е.Р.А. забележа вкупно 3169 клиенти во двете клиники за млади „Сакам да знам”. 
Според статистиката на услуги, 27% од клиентите се нови и околу 50% од клиентите им 
припаѓаат на сиромашните и ранливи групи, вклучувајќи ги тука ромите, децата кои живеат 
на улица, децата од прифатните институции, мажи кои имаат секс со мажи и сексуални 
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Од теренската работа на Ромските Здарвствени 
Медијатори

работници. Во текот на 2010 15% од сите клиенти во клиниките за млади примија 
контрацепција и 3% се тестираа за ХИВ. Освен тоа, бројот на активни врснички едукатори во 
клиниките за млади во 2010 нагло порасна и вкупно 39-мина беа вклучени во различни 
активности на врсничка едукација, главно поради постоењето на креативни работилници во 
катчето за млади. Клиниките за млади на Х.Е.Р.А. продолжија да соработуваат со локалните, 
соседни училишта и во текот на 2010 беше организирана обука за СРЗП со персоналот на 4 
нови училишта со цел зајакнување на партнерството меѓу училиштата и центрите за млади, и 
олеснување на пристапот на младите луѓе кои бараат услуги за СРЗ во клиниките. 
Како резултат на акционите планови  подготвени во текот на обуката, вкупно 1255 млади луѓе 
го посетија центарот и учествуваа во различни едукативни работилници. Со цел повеќе 
знаење и повешти даватели на услуги за орална контрацепција во клиниките за млади, како и 
зголемување на бројот на даватели на услуги кои ќе бидат вклучени во советувањето за 
орална контрацепција, беше организирана 2-дневна обука потпомогната од специјалист-
гинеколог, волонтер на Х.Е.Р.А.. Вкупно 10 даватели на услуги на Х.Е.Р.А. , вклучувајќи 
медицински сестри, психолог, педагози и социјални работници ја посетија обуката. Во текот 
на обуките беше изработен и протокол за користење на орална контрацепција со цел истиот 
да им помогне на давателите на услуги при советувањето за орална контрацепција. Се 
очекува со новообучените даватели на услуги да се зголеми и бројот на клиенти кои бараат 
орална контрацепција во клиниките за млади бидејќи во минатото само гинеколозите ја 
нудеа оваа услуга
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Официјална промоција на политиката за сексуланост и 
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извадок од брошурата за трговија со луѓе "Две девојчиња" 
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АБОРТУС

ЦЕЛ НА Х.Е.Р.А.  

Да осигура дека правото на избор на 
секоја жена е целосно почитувано, 
сигурниот и легален абортус е лесно 
достапен и користењето 
контрацепција е зголемено

МЕДИКАМЕНТЕН АБОРТУС
Најголемото достигнување во 2010 беше работата за да се овозможи воведување 
медикаментен абортус како дел од сеопфатната помош за абортус. Во оваа смисла, Х.Е.Р.А. 
спроведе КАП-истражување за медикаментен абортус меѓу гинеколозите кое воедно беше и 
прво истражување базирано на докази направено во земјата и беше користено како аргумент 
за да се овозможи воведување на медикаментен абортус во смисла на сеопфатна грижа при 
абортус. Истражувањето заклучи дека гинеколозите во Македонија се заинтересирани за 
медикаментен абортус како алтернатива на хируршкиот абортус. Повеќето гинеколози 
(93,2%) мислат дека е неопходно медикаментниот абортус да биде регистриран во Република 
Македонија. Исто така е разјаснето дека гинеколозите не се противат на неговото 
воведување иако се смета и како ризично. Резултатите од истражувањето во иднина ќе се 
користат како алатка за застапување за да се заврши процесот на воведување медикаментен 
абортус меѓу услугите за абортирање. Имено, медикаментниот абортус да стане реална 
опција за жените со вложување поголеми напори за регистрирање на лековите и 
воспоставување на механизам за нивна набавка во болниците. Извештајот од КАП-
истражувањето беше одобрен и објавен во националното, референтно, медицинско 
списание Vox Medicа. Актуелизираните, национални протоколи за безбеден абортус го 
вклучуваат медикаментниот абортус како дел од сеопфатната грижа при абортирање во 
првото и второто тримесечје. Во декември беа претставени нови протоколи за безбеден 
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абортус од страна на Здружението на гинеколози и акушери на Македонија и Институтот за 
јавно здравје кој зазеде водечка улога во подготовката на новите протоколи за безбеден 
абортус. Х.Е.Р.А. беше исто така вклучена во советодавниот процес на Министерството за 
здравство за подготвување на новите протоколи. Поконкретно, Х.Е.Р.А. со поддршка на IPPF 
спроведе КАП-истражување меѓу гинеколозите во Македонија со цел препознавање на 
нивните потреби и документирање на податоци кои би можеле да се користат за олеснето 
воведување на медикаментниот абортус. Како и да е, новите протоколи треба допрва 
официјално да се одобрат од страна на Министерството за здравство. Освен тоа, треба да се 
подготви и ефективен механизам за регистрација и набавка на лекови за медикаментен 
абортус. Х.Е.Р.А. успеа да постигне цврсто партнерство со Здружението на гинеколози на 
Македонија. Партнерството беше корисно и за заедничко организирање за 
распространувањето на резулатите од КАП-истражувањето; преглед на прашалникот за 
истражувањето за медикаментен абортус наменето за гинеколозите; и овозможување на 
контакти со гинеколозите со цел спроведување на истражувањето. Претседателот на 
Здружението на гинеколози на Македонија на состанокот организиран од страна на 
Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство ги поздрави напорите на Х.Е.Р.А. 
да го воведе медикаментниот абортус во земјата. Состанокот имаше за цел да ги претстави 
новите национални протоколи за безбеден абортус. Здружението на гинеколози на 
Македонија помогна на Х.Е.Р.А. да се постави како сериозен НВО-фактор кој се залага за 
медикаментен абортус во очите на медицинските професионалци и владата. 
Погоре кажаното е суштинско, бидејќи е малку веројатно да НВО сериозно влијаат при 
нивното залагање за квалитет на услугите за абортус, како и општо, при нивните залагања во 
однос на прашања од областа на медицината. 
Х.Е.Р.А. постигна и цврсто партнерство со НВО Concept Foundation која се согласи да 
учествува и да ја потпомогне еднодневната обука за медикаментен абортус во земјата како и 
да ја пренесе својата техничка помош во подготвување на протоколот за клинички 
испитувања за медикаментен абортус во земјата. Партнерството беше корисно и при 
распространувањето на материјали за ИЕК на тема медикаментен абортус, како и при 
пружање помош на групата за да собере потребни документи за регистрација на 
комбинацијата од лековите Mifepristone и Misoprostol. Целата поддршка, вклучувајќи ја и 
логистиката за нивното учество на состанокот во Скопје, беше финансирана од страна на 
буџетот на НВО Concept Foundation. Освен тоа, НВО Concept Foundation со седиште во Индија 
се согласи да пружи техничка помош на Клиниката за гинекологија и акушерство за пробно 
воведување на лекови за медикаментен абортус во Македонија. Подетално, тие ги испратија 
потребните документи за регистрација на Medabon® (комбинација од Mifepristone и 
Misoprostol) и подготвија детален опис на методологијата на проектот. Понатаму, тие се 
погрижија за обучување на универзитетската болница за пружање медикаментен аборус; 
подготвија протокол за услуги користејќи меѓународни правилници; и поставија систем за 



евиденција за да истиот биде користен и за проектните резултати. И лекот Medabon® ќе биде 
бесплатно безбеден од страна на Concept Foundation. 
Во 2010, македонската работна група при Меѓународната федерација за гинекологија и 
акушерство (FIGO) работеше заедно со Х.Е.Р.А. на подготовка на годишната програма. Х.Е.Р.А. 
се погрижи за тоа дел од оваа програма да бидат и активностите во врска со воведувањето на 
медикаментен абортус и аутрич-активностите за безбеден абортус и модерна контрацепција 
меѓу жените во селските средини. 

Немаше значајни активности насочени против абортусот како избор споредено со 
минатогодишната ситуација. Во 2010 не беа забележани активности на верски лидери, 
индивидуалци и/или НВО кои се залагаат против абортусот како избор. 

ДВИЖЕЊЕ ПРОТИВ АБОРТУСОТ
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Работилница за медикаментзоен абортус организиран 
организран во соработка со Здружението на гинеколози и 
обстетричари на Македонија 
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ЗАСТАПУВАЊЕ

ЦЕЛ НА Х.Е.Р.А.

Да осигура дека правото на избор на 
секоја жена е целосно почитувано, 
безбедниот и легален абортус е лесно 
достапен и користењето 
контрацепција е зголемено

РАМКА ЗА ЗАКОНОТ ЗА НЕДИСКРИМИНАЦИЈА
На почетокот на 2010 беше усвоен Законот за недискриминација. Законската нацрт-верзија 
беше подготвена во соработка со Министерствоto за труд и социјална политика и неколку 
НВО. Сепак, конзервативната партија на власт не беше задоволна со некои од одредбите, 
особено од оние кои во предвид ја земаат сексуалната ориентација како основа за 
дискриминација. Главното објаснување на официјалните претставници на владејачката 
партија и членови на парламентот беше дека ова е веќе видено сценарио за воведување на 
бракови меѓу исти полови и истото е неприфатливо во христијанска земја. 
Х.Е.Р.А. беше во групата на НВО кои гласно се спротиставија на овие изјави и изречното, 
официјално кршење на сексуалните права. Освен тоа, Х.Е.Р.А. застана на страната на 
граѓанскиот сектор кој се залагаа за прифаќање на првата и за комплетна верзија на законот 
кој во себе ги содржи и препораките на Венециската комисија, особено поради тоа што во 
оваа верзија Комисијата за недискриминација беше опишана како независно тело. Друг блок 
на НВО одлучи да преговара со владата со цел да го искористи моментот и да се донесе закон 
за недискриминација без оглед на квалитетот на одредбите. Овие преговори беа успешни и 
денес Македонија го има Законот за недискриминација со нефункционална комисија и без 
тоа сексуалната ориентација да претставува основа за дискриминација. Како и да е, во текот 
на овој процес Х.Е.Р.А. се здоби со ценето искуство за застапување и се постави себеси како 
организација која транспарентно ги штити сексуалните права. 
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СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Сексуалното образование е нешто по што Х.Е.Р.А. стана позната во текот на 2010. После 
успешната, јавна и медиумска промоција насловена како “Љубов само после часови", целта 
беше да се продолжи со вториот чекор од иницијативата за сексуално образование и да се 
изгради национален советодавен процес. 
Беше формирана работна група, поддржана од Х.Е.Р.А., а сочинета од 23 организации, 
вклучувајќи ги Министерството за образование, Министерството за здравство, 
Министерството за труд и социјална политика, државните и универзитетски институти, 
UNESCO, ENFPA, UNAIDS, НВО и Проф. Roger Ingham од Универзитетот Southampton. 
Главниот производ од овој широко-советодавен процес беше издавањето на Рамка за 
сеопфатно, сексуално образование која претставува јасна препорака од страна на државните 
институции, практичари, специјалисти и академиски личности за воведување на одделен, 
задолжителен предмет во основните училишта во Македонија. Документот беше 
промовиран со плодна дебата меѓу засегнатите страни во 4 општини иницирана од страна на 
државата. Прес-конференцијата и јавната дебата во Скопје беа опфатени од страна на 
повеќето од националните и локалните, македонски и албански медиуми. 
Министерството за образование и Бирото за развој на образованието ја поддржаа рамката во 
општа смисла и најавија одредена можност за експериментален проект за и околу 
сексуалното образование. Едно од главните достигнувања е јавната покана на претседателот 
на Парламентарната комисија за еднавки можности со цел организирање на заедничка, јавна 
расправа на тема сеопфатно сексуално образование на почетокот на 2011. 
Додатно, важно е да се спомене дека Х.Е.Р.А. беше домаќин на проектот на Y-Peer Македонија 
кој беше фокусиран на вклучување на младите во залагањата за сексуално образование. 
Млади луѓе од 30 организации подготвија своја декларација насловена како “Сексуално 
образование во Македонија – сега, оствари го”. Процесот на залагање и декларацијата на 
младите беше насочено кон членовите на парламентот и оние кои креираат политика и беше 
стратегиски координирана со залагањето на Х.Е.Р.А.. 
Х.Е.Р.А. учествуваше во работата и акцијата на Коалицијата за сексуални и здравствени права 
на маргинализираното население. 3-годишната коалициска стратегија беше подготвена и 
беше одлучено дека почнувајќи од 2011, коалицијата ќе биде регистрирана како независен 
субјект. Дел од стратегиското планирање за сексуално образование во училиштата беше 
направено заедно со коалициските партнери, на пр. Х.Е.Р.А. беше фокусирана на воведување 
на нов предмет, а коалицијата беше одговорна за превземање акции на залагање за 
повлекување на хомофобичните учебници. 
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РАБОТА СО ЛОКАЛНИТЕ 

ВЛАСТИ НА ТЕМА: СРЗ И МЛАДИТЕ ЛУЃЕ

РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ 

Во 2010 Х.Е.Р.А. се залагаше за подобрување на политиката и финансиски обврски за СРЗ на 
младите во 11 локални самоуправи. Целта на проектот беше градење капацитети за 
имплементација на Националната стратегија за СРЗ на локално ниво. Локалните тимови кои 
ги сочинуваа општински, јавни службеници, учители/наставници, доктори и млади НВО, 
после оценувањето на нивото на информираност за СРЗ меѓу младите луѓе, превзедоа 
активности со цел застапување за поголема вклученост на локалните самоуправи. Резултат 
на залагањата кај општинските совети и градоначалниците беше тоа што во 7 градови 
интервенциите за СРЗ на младите за прв пат се дел од Годишната програма и буџет за 2011. 
Дополнително, во 2 града ќе бидат отворени пријателски, советодавни центри за млади. Со 
истиот проект Х.Е.Р.А. заедно со Институтот за здравствена заштита на мајки и деца спроведе 
и оценка насловена како “Улогата на локалните самоуправи во подобрување на СРЗ кај 
младите”. Документот претставува преглед на локалните политики и програми и нивната 
имплементација, како и оценка за свесноста на оние кои што  креираат политики за 
значењето на СРЗ на младите. Подоцна овие сознанија може да се искористат со цел 
застапување за подобар пристап до услуги за СРЗ и сексуално образование на локално ниво. 

Беше постигнат значителен успех со делот за застапување од проектот за постепено 
зголемување на бројот на ромските здравствени медијатори (РЗМ). Подетално, работната 
група сочинета од Министерот без ресор (ромски прашања), Министерот за здравство, 
Министерот за труд и социјална политика, Министерот за образование и ромски НВО ја 
подготви Стратегиската рамка за РЗМ како алатка за застапување која ќе им служи на 
одлучувачите при имплементирањето на оваа програма во Македонија. 
Х.Е.Р.А., со голема поддршка од различни министерства успеа да го претстави документот во 
текот на редовната седница на Владата на Република Македонија предводена од Министерот 
без ресор -  одговорен за имплементација на „Декадата за вклучување на ромите”. Овој 
документ предвидува вработување на прва група од 16 обучени и сертифицирани РЗМ во 
Македонија со пари од државниот буџет. Усвојувањето на документот беше одложено 
поради дополнителни анализи побарани од Министерството за финансии, но сепак владата 
објави дека документот ќе биде разгледан на почетокот на 2011. Во 2011 Х.Е.Р.А. ќе започне 
процес на обука на одбрани РЗМ и ќе продолжи да соработува со Министерството за 
здравство и останатите клучни министерства за да се увери во постоењето на програмска и 
финансиска заложба од страна на владата во насока на вклучување на програмата за РЗМ во 
вкупниот, државен, здравствен систем и буџет. 
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МЕДИКАМЕНТЕН АБОРТУС 

ПРИЈАТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА МЛАДИ 

Напредокот во насока на воведување на медикаментен абортус беше забележителен. КАП-
истражувањето меѓу гинеколози, активностите со цел подигање на чувствителноста кон 
темата кај членовите на Здружението на гинеколози, како и давањето техничка поддршка за 
процесот на подготвување на Национален протокол за безбеден абортус овозможија Х.Е.Р.А. 
да работи на главните предуслови за подготовка на одржлива стратегија со цел застапување 
за воведување на медикаментен абортус во Македонија. Партнерството со Здружението на 
гинеколози беше многу корисно и ќе продолжи и следната година; ќе се работи на 
официјално усвојување на Протоколот за безбеден абортус и регистрација на лековите за 
медикаментен абортус како предуслов за започнување на експериментална програма за 
медикаментен абортус.   

Во последните 5 години Х.Е.Р.А. непрекинато се залага да ги интегрира пријателските услуги 
за млади „Сакам да знам” во целокупниот државен здравствен систем и буџет. Во јуни, 
Заменикот министер за здравство го посети ромскиот центар за млади „Сакам да знам” и 
разговараше со Извршниот директор и давателите на услуги во врска со опсегот на 
активности и влијанието на центарот врз здравјето на ромите. Тој ги поздрави напорите на 
Х.Е.Р.А. и вети дека за темата ќе биде разговарано во Министерството за здравство и ќе најде 
начин овие центри да бидат помалку зависни од меѓународни донации и да се обезбеди буџет 
за наредната година со програмите на Министерството за здравство. Тој го изрази своето 
особено задоволство од пружањето гинеколошки услуги на ромите-жени во оваа заедница, 
бидејќи овој центар е единственото место за добивање на услуги за сексуална и 
репродуктивна здравствена заштита за 8000 роми-жени во репродуктивна возраст. Освен 
тоа, тој исто така вети да обезбеди средства за гинеколошкиот кабинет на „Сакам да знам” во 
рамките на буџетот на Министерството наменет за ромската декада. Во декември, 
официјални претставници на Министерството за здравство се сретнаа да разговараат за 
националните програми за превентивна здравствена заштита за 2011, каде поддржувачи на 
клиниките за млади на Х.Е.Р.А. при Институтот за здравствена заштита на мајки и деца 
отворија расправа пред Министерот за здравство барајќи клиниките да бидат интегрирани 
во новата Национална програма за превентивна здравствена заштита на здравјето на 
адолесцентите. Сепак, центрите се соочија со спротивставувања од страна на одредени 
претставници на Министерството за здравство кои рекоа дека легално, клиниките не се 
дефинирани во здравствениот систем и сеуште се сметаат како проект меѓу Х.Е.Р.А. и Домот за 
примарна здравствена заштита Скопје. Министерот за здравство препорача истражување за 
тоа како да се обезбеди правна рамка за овие центри и ја сподели својата загриженост за 
пружањето „нелегални” услуги во рамките на „Сакам да знам”. Тоа беше делумно резултат на 
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фактот што Министерот за здравство не беше доволно информиран за актуелната состојба на 
овие центри. Освен тоа, некои од јавните службеници во Министерството за здравство со кои 
Х.Е.Р.А. долги години соработува во врска со клиниките „Сакам да знам” не дадоа повратна 
информација и дополнителна поддршка. Иако неопфатени со Националната програма за 
превентивна здравствена заштита, клиниките за млади  „Сакам да знам” по четврт пат се 
конкретно спомнати во здравствените програми за адолесценти, како дел од услугите кои 
пружаат советување за СРЗ и услуги за млади луѓе. 
Со цел да послужи како алатка за застапување за интегрирање на пријателските услуги за 
млади во државниот систем за здравствена заштита и буџет во 2010, Х.Е.Р.А. изработи и 
студија за трошоците и придобивките (анг. cost-benefit analysis) на пријателските услуги за 
млади „Сакам да знам”. Официјалното претставување на оваа економска студија ќе се одржи 
во просториите на Министерството за здравство на почетокот на 2011 како дел од напорите 
на Х.Е.Р.А. за застапување во наредната година. Ќе бидат поканети високи претставници на 
Министерството за здравство со цел да се дебатира за важноста на вклучувањето на овие 
центри во државниот буџет бидејќи истите имаат здравствени ефекти кај младите луѓе во 
однос на нивното сексуално и репродуктивно здравје. Студијата сугерираше дека 
обезбедувањето на дефиниран збир од здравствени и образовни услуги преку центарот во 
Шуто Оризари би можело да биде исплатлива опција за обезбедување на истиот збир на 
услуги во институциите на системот. Односот меѓу трошоците и ефективноста на центарот во 
Шуто Оризари би се очекувало да биде уште поповолен доколку истиот се вклучи во 
осигурителниот систем во земјата. Од друга страна, оваа економска проценка, направена со 
цел да се фокусира на целното население, покажа дека центарот на Водно е и поскап и 
помалку ефикасен во смисла на тоа што има помал степен на искористеност меѓу целното 
население отколку стандардот на здравствена заштита. Бидејќи работните услови во 
центарот на Водно, во смисла на квалитет на понудената услуга на тоа место,  не се 
разликуваат значајно од тие во центарот во Шуто Оризари, најверојатната причина за 
големата разлика во исплатливоста меѓу двата центри е разликата во целната и аутрич-
стратегијата. Резултатите и за двата центри покажуваат дека понатамошно, постепено 
зголемување на проектот би можело да биде економски оправдано; како и да е, прво се 
препорачува уште еднаш да се размисли за целната и аутрич-стратегијата. Би можело да се 
размисли и за понатамошна проценка на различни пристапи со цел зголемување и 
одржување на потребата од овој здравствен пакет. 



Рамка за сеопфатно сексуално образование 
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АКРЕДИТАЦИЈА И 
УПРАВУВАЊЕ 

ПОЛИТИКАТА ЗА ХИВ КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ НА СРЗП

ПОЛИТИКА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

СРЕДНОРОЧЕН ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИСКАТА РАМКА

ХИВ/СИДА 

На годишното собрание во Мај Х.Е.Р.А. усвои политика за ХИВ како составен дел на СРЗП. 
Целта на овој документ е јасно да ги дефинира деловите и начините за подобро да се 
одговори на препреките и предизвиците за поврзување на ХИВ со СРЗП во земјата. Оваа 
политика беше создадена во текот на советодавен процес со учество на неформалната група 
на ЛЖХИВ „Заедно посилни” која даде значаен допринос со тоа што се погрижи да 
сексуалните и репродуктивните права на ЛЗХИВ се целосно земени во предвид и почитувани. 
Политиката дефинира три стратегиски делови: 1. Застапување; 2. Партнерство; и 3. 
Превенција и непрекинати услуги на здравствена заштита и терапија. 

Политиката за детска заштита ги постави основните принципи на здружението со цел да осигура да 
децата и младите луѓе се целосно заштитени од било каква физичка, ментална или сексуална 
злоупотреба, да гарантира етички практики во работата со деца и млади луѓе, и да осигура постоење 
на опкружување каде сите деца и млади луѓе се чувствуваат сигурно и добредојдено. И младите 
волонтери на Х.Е.Р.А. дадоа свој допринос во  подготовката на политиката. Политиката ќе биде основа 
со цел Х.Е.Р.А. подоцна да подготви и практичен прирачник за детска заштита, и Код на однесување. 

Во октомври Х.Е.Р.А. одржа 4-дневен, вон-канцелариски состанок (за прв пат) за да се 
продискутираат среднорочните достигнувања и предизвици во однос на Стратешката рамка 
2009-2013. Во настанот учествуваа тројца членови на извршниот комитет и 16 членови на 
персоналот. Тоа беше и можност за персоналот да го продискутира стратегискиот план. За 
секоја од стратегиските приоритетни области, беа препорачани следните заклучоци:

да се прошират интервенциите за превенција на ХИВ во земјата со фокус на најселските 
средини и особено меѓу албанските заедници
да се осигура дека ЛЖХИВ имаат пристап до бесплатни, легални услуги
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|
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да се интензивираат активностите за намалување на стигматизацијата и 
дискриминацијата меѓу давателите на услуги и општата јавност

да се зголеми учеството на младите преку нивна поголема вклученост во активности на 
застапување, т.е. сексуално образование
да се подготви стратегија на здружението за волонтерство 
да се подобрат младинските активности низ земјата со воспоставување на мрежи на 
младински организации насекаде низ земјата

воведување на алатки и мерки за подобрување на квалитетот на услугите за СРЗ во 
пунктовите на Х.Е.Р.А. каде се даваат услуги
да се нагласат социјалните аспекти на СРЗ во организациските политики и програми

да се засили улога на застапувачи  на хонорарните службеници со назначување на 
Комитет за застапување
да се подобри работата со    медиумите преку организирање обуки за СРЗП за 
новинарите
да се развие комуникациска стратегија на здружението 

да се подобрат пред и пост-абортивните советувања во пријателските центри за млади 
преку развивање протокол и организирање на обуки за СП
да се унапреди партнерството со организациите на жени во однос на воведување на 
медикаментниот абортус во земјата
да се подготви стратегија за спротиставување на владините кампањи за промени во 
Законот за абортус и ограничување на женското право на абортус

да се направи излезна стратегија за некои од долгорочните проекти
да се испланираат и идентификуваат нови, меѓународни донатори на полето на сексуално 
и репродуктивно здравје и права
да се обрне особено внимание на конкурсите на ЕУ за финансирање на предлози 
да се организира добротворна кампања
да се идентификува листа на профитабилни услуги кои Х.Е.Р.А. може да им ги понуди на 
другите НВО

Адолесценти

Пристап

Застапување

Абортус

Мобилизација на ресурси 



Иновации  
Во текот на вон-канцеларискиот состанок, персоналот и членовите на извршниот комитет 
имаа можност да размислуваат креативно, да понудат и разменат нови идеи за понатамошен 
развој на организацијата. Главните идеи и препораки беа фокусирани на подобрување на 
активностите за социјален маркетинг и воведување на концептот на социјално 
претприемаштво. Учесниците се согласија дека организацијата има солидно искуство и 
стручност во држење обуки за СРЗП/ХИВ и истражување така да воспоставување на 
специјализиран оддел за истражување и обука треба сериозно да се разгледа во однос на 
идниот развој на Х.Е.Р.А.. 
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ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ

Градењето капацитети е континуиран 
процес кој на нашето здружение му 
овозможува да ја имплементира 
својата Стратешка рамка и гарантира 
реализирање на ефективна програма 
на национално ниво

МЕДИКАМЕНТЕН АБОРТУС
Во 2010 Х.Е.Р.А. спроведе КАП-истражување меѓу гинеколозите на тема медикаментен 
абортус кое воедно беше и прво истражување базирано на докази направено во земјата, а се 
користеше како аргумент за ослеснување на процесот на воведување на медикаментен 
абортус во смисла на сеопфатна здравствена заштита при абортус. Разјаснето е дека 
гинеколозите не се противат на неговото воведување иако го сметаат за фактор на ризик. 
Резултатот од ова истражување ќе биде понатаму користен како средство за застапување со 
цел да се заврши процесот на воведување на медикаментен абортус т.е. медикаментниот 
абортус да стане реална можност за жените преку регистрирање на потребните лекови и 
воспоставување на механизам за нивна набавка во болниците. Извештајот од истражувањето 
може да го најдете овде . 
Х.Е.Р.А. учествуваше и на конференцијата на FIAPAC (Меѓународна федерација на стручни 
лица за абортус и контрацепција) во Севиља која овозможи да ги издгради своите капацитети 
за контрацепција и абортус со посебен нагласок на медикаментниот абортус. Дополнително, 
Х.Е.Р.А., со техничка поддршка на НВО Concept Foundation од Индија организираше работен 
состанок каде 130 гинеколози се здобија со знаење за медицинските и правните прашања 
поврзани со медикаментниот абортус. 

www.hera.org.mk
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СИДА

СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Како центар на европската мрежа на IPPF, Х.Е.Р.А. учествуваше на 7-та годишна работилница 
за стручност за ХИВ во Виена, Австрија. Темата „Запознај ја својата епидемија: алатка за 
поврзување на нашето сексуално и репродуктивно здравје со ХИВ” се надоврза на темите од 
претходните работилници и фрли поглед кон нови размслувања за поврзување на СРЗ и ХИВ. 
Во панел-дискусијата „Како да се надминат предизвиците за подобрување на снабдувањето 
со АРТ (антиретровирусна терапија), панелистите на Х.Е.Р.А. споделија искуства од земјава и 
совети за подобрување на пристапот и снабдувањето со АРТ. 
Неколку челнови-волонтери и персонал на Х.Е.Р.А. исто така учествуваа на Меѓународната 
конференција во Виена. Програмскиот директор на Х.Е.Р.А. беше еден од панелистите на тема 
„Поврзувајќи го сексуалното и репродуктивното здравје и ХИВ” и го сподели искуството на 
Х.Е.Р.А. во поврзувањето на ХИВ-услугите за ранливите и маргинализираните групи на млади 
луѓе во рамките на активностите за пријателски услуги за млади. 
Х.Е.Р.А. спроведе 2 квалитативни истражувања за превенција на ХИВ меѓу МСМ и жени, 
користејќи ја методологијата за ХИВ-превенција на веќе подготвена карта (постер) од страна 
на UNFPA, IPPF, GNP+. Беше извршен преглед на документи, фокус-групи и интервјуа со 
членовите на групите и клучните чинители со цел оценка на опсегот на ХИВ-превенцијата на 
различни полиња: правни и политички услови; достапност на услугите, учество и права. И 
двете карти (постери) за ХИВ-превенција ќе бидат изработени на почетокот на 2011.
Х.Е.Р.А. продолжи да работи на градење капацитети кај неформалната група на ЛЖХИВ за да 
се погрижи дека тие се способни да ги застапуваат своите потреби и права. . Kevin Osborn – 
сениор јавен службеник за ХИВ при централната канцеларија на IPPF ја посети Македонија во 
ноември за да се сретне со ЛЗХИВ и да ги сподели своите лични и искуства стекнати во IPPF за 
вклучување на ЛЗХИВ во активности за застапување, предизвици поврзани со стигматизација 
и дискриминација со кои се соочуваат ЛЗХИВ и агенда за човечки права. 

Овозможено од Roger Ingham, професор по Здравје и психологија на заедницата при 
Центарот за истражување на сексуалното здравје при Училиштето за психологија при 
Универзитетот Southampton, 20 национални претставници, вклучувајќи експерти и млади 
волонтери, ги зголемија своите способности на полето на сексуалното образование. Х.Е.Р.А. 
организира 3-дневна работилница за сексуално образование која на учесниците им 
овозможи да ги дефинираат целите и принципите на сеопфатна рамка за сексуално 
образование. Учесниците на работилницата кои се членови на техничката група за сеопфатно 
сексуално образование, подоцна подготвија рамковна политика која треба да им служи на 
одлучувачите и оние кои планираат, во тоа како сексуалното образование да го вклопат во 
развојните политики. Рамката за сеопфатно сексуално образование е достапна на нашата веб 



40
страна  (и на македонски и на англиски) и е дел од напорите на Х.Е.Р.А. со 
цел застапување за воведување сеопфатно сексуално образование во училишниот наставен 
план и програма. 

Како дел од активностите за градење капацитети во рамките на CIVICA- проектот насочен кон 
зајакнување на знаењето и вештините на членовите на локалните самоуправи и локалните 
млади членови, Х.Е.Р.А. одржа обука за застапување за околу 30 млади луѓе од 11 општини од 
целата земја. Обуката им помогна на младите луѓе да стекнат поголемо разбирање за 
прашањата поврзани со застапувањето и сексуалното и репродуктивно здравје и права што 
на младите луѓе им овозможи да создадат локални акциони планови кои потоа беа 
имплементирани со наша техничка и финансиска помош. Акциониот план на младите 
вклучуваше активности како што се дискусии на тркалезна  маса, интервјуа со креирачите на 
политики, подготовка на материјали за застапување и работа со медиуми. 
Х.Е.Р.А. овозможи и обезбеди техничка експертиза за мрежата од 20 НВО кои работеа на 
подготовка на декларацијата за сексуално образование. Декларацијата за сексуално 
образование насловена како „Кога, ако не сега” е итен повик до владата да воведе сексуално 
образование во училиштата. 

Во рамките на CIVICA проектот, Х.Е.Р.А. спроведе неколку обуки за градење капацитети со цел 
да ја подигне чувствителноста кон СРЗ кај локалните власти и да им стави на располагање 
знаење и вештини за креирање, имплементација и оценка на програми и активности за СРЗ во 
рамките на нивните годишни програми и буџет. Околу 40 претставници од 11 општини 
учествуваа на обуката и потоа беа вклучени во креирање на локалните акциони планови за 
СРЗ со фокус кон младите луѓе. Освен тоа, Х.Е.Р.А. обезбеди техничка и финансиска поддршка 
за секоја од општините со цел да осигура ефективна имплементација на активностите во 
нивните акциони планови како и креирање на годишната програма за следната година така 
што одржливоста на процесот на градење капацитети е одржана и по завршувањето на 
проектот. Работејќи заедно со општинските претставници, Х.Е.Р.А. на крајот успеа да осигура 
да активностите за СРЗ се планирани и задоволително финансирани во рамките на 
годишните програми меѓу 7 локални самоуправи. 
Со цел поголема прегледност на свеста, механизмите и опсегот на работа меѓу локалните 
власти, а за да тие работат на подобрување на СРЗ кај младите луѓе соодветно на нивните 
правни одговорности, капацитети и локални политики, Х.Е.Р.А. подготвни квалитативно 
истражување насловено како „Улогата на единиците на локалните самоуправи во 
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МЛАДИТЕ КАКО ЗАСТАПНИЦИ ЗА СЕКСУАЛНО И 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 

СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И 

ЛОКАЛНИТЕ САМОПУРАВИ 



подобрување на СРЗ на младите”. Беше направено истражување на документи, проследено 
со интервјуа на фокус-групи и интервјуа со клучните чинители со цел оценување на тоа како 
локалните власти се вклучени во унапредување на СРЗ кај младите луѓе во рамките на 
нивните локални политики и буџет. Извештајот дава и препораки за тоа како тие во иднина би 
ги засилиле своите улоги во унапредување на СРЗ на младите луѓе, земајќи го во предвид 
напредокот во децентрализацијата на здравствената заштита, постоечките капацитети како и 
финансиските можности. Извештајот (на англиски и албански јазик) може да се превземе овде 

.www.hera.org.mk
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Конференција за СИДА 2011, Виена - панел дискусија за 
интегрирање на секуалното и репродуктивното здравје и права и 
ХИВ: исксуства од праксата, во средина г-н Драшко Костовски - 
Програмски Директор на ХЕРА

Извешатај од истражувањето за Улогата на локалната 
самоуправа во унапредување на сексуалното и 
рперодуктивно здравје на младите 
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МОБИЛИЗАЦИЈА НА 
РЕСУРСИ

Во 2010 приходот на Х.Е.Р.А. 
изнесуваше 511.826 американски 
долари што е за 64,30% повеќе од 2009. 
Повеќето ресурси на Х.Е.Р.А., 
споредено со 2009, исто така се 
зголемени со проектите на Глобалниот 
фонд, IPPF и Норвешката Црковна 
Помош. 

Освен годишниот, главен грант на IPPF, Х.Е.Р.А. прими и дополнителни средства од IPPF CO со 
цел да подготви карта (постер) за ХИВ-превенција кај МСМ, но дел од дополнителните 
средства беа наменети и за проектот „Девојките одлучуваат”, поднесен од страна на тимот на 
млади волонтери при здружението. Освен тоа, Х.Е.Р.А. беше дел и од иницијативата на IPPF EN 
- Мажите се ангажираат – заради имплементирање на проект за СРЗ на момчиња, особено за 
пристап до услуги на национално ниво. 

Во март 2010 Х.Е.Р.А. беше избрана од страна на НКМ да биде домаќин на Секретаријатот на 
НКМ така што доби и дополнителни средства во износ од 42.000 долари. 

Помошта од норвешката црква (анг. Norwegian Church Aid) продолжи да ја финансира Х.Е.Р.А. 
во рамките на проектот Ромски здравствени медијатори (РЗМ) за обука и сертифицирање на 
РЗМ како и за превземање на активности за застапување со цел да се осигураат политичките и 
финансиските заложби од страна на владата кон интегрирање на програмата за РЗМ во 
вкупниот јавен здравствен систем. Освен тоа, OSI Скопје се приклучи кон проектот на Х.Е.Р.А. 
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со обезбедување на техничка опрема како и со средства за дополнителни проектни 
активности, т.е. студиски посети во Бугарија на тема споделување најдобри практики за 
членовите на екпертската група и пружање на совети за креирање на стратегиска политика за 
РЗМ. 

Х.Е.Р.А. беше наградена со 50.000 евра од Шведската развојна агенција (анг. Swiss 
Development Agency) за градење капацитети за СРЗП во 11 локални самоуправи низ земјата 
со цел да се осигура дека локалните власти се опремени со знаење и имаат осет за да ги 
вклопат СРЗП во нивните развојни политики и буџет. Проектот овозможи да локалните власти 
ги збогатат своите способности за креирање, планирање на буџетот и имплементирање на 
иницијативите за СРЗ на локално ниво во согалсност со нивната улога во Националната 
стратегија за СРЗ и одговорностите кои ги имаат според законот за децентрализација во 
областа на примарната здравствена заштита. 

Во рамките на повикот на UNFPA за предлози на тема домашно насилство, Х.Е.Р.А. прими 
средства за имплементирање на 2-годишен проект во Општина Струмица преку градење на 
координиран одговор во борбата против домашното насилство на локално ниво. Проектот 
вклучува подготовка на локална стратегија и акционен план, обука за локалните власти и 
давателите на услуги, воспоставувајќи референтна мрежа, аутрич активности предводени од 
локалните НВО, работење со медиуми и отворање на СОС телефонска линија. 
Министерството за здравство со Општината Струмица беа потписници, но важно е да се 
нагласи финанската заложба на општината да се работи на проблемите на домашно 
насилство и после завршувањето на проектот.  

Х.Е.Р.А. прими и мал грант од 1500 евра од Градот Скопје кој помогна во обезбедувањето на 
дополнителна финансиска поддршка за некои од активностите во рамките на проектот 
Сексуалноста и потешкотиите во учењето кој е поддржан од IPPF. Овој проект ќе продолжи и 
во 2011. 

Македонија беше одобрена да прими средства во рамките на 10-тата рунда на Глобалниот 
фонд во вредност од 10 милиони евра за период од 5 години. Техничкиот комитет на НКМ 
одговорен за пишување на проектот ги одобри следните проекти поднесени од Х.Е.Р.А.: 
аутрич-интегрирани услуги за ДДСТ и СРЗ меѓу ранливите и групите изложени на најголем 
ризик (компоненти за ХИВ-превенција); пријателски услуги за СРЗ за млади (компонента за 
превенција на сексуално преносливи инфекции); и градење капацитети на заедницата на 
ЛЗХИВ (компонента за зајакнување на заедницата). Финансиската рамка на проектот од 10-
тата рунда е сеуште во фаза на разгледување и имплементацијата на овие проекти се очекува 
да започнат во јануари 2012. 
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Чланарини, камати и повраток на ДДВ

505,728.502%
IPPF – Меѓународна  федерација 
запланирано родителство 

5,168,166.5021%
Владини средства

716,599.003%
Меѓународни организации и фондации

16,708,976.0069%
Агенции на ОН

1,240,999.005%
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* 1$ = 47,65 денари

| Во 2010 Х.Е.Р.А. приходот изнесуваше 24.345.498,00 денари – имаше 
зголемување од 64,30 проценти споредбено од 2009

| Зголемувањето од 64,30 проценти е резултат на зголеменото финансирање 
добиено од IPPF, Глобален Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и 
маларија и Норвешката Црковна Помош споредбено со 2009

| Главни извори на финансирање на Х.Е.Р.А. и понатаму се меѓународните 
организации и фондации, особено IPPF и Глобалниот фонд за борба против 
ХИВ/СИДА 

| Владиниот приход од 3% остана непроменет во споредба со 2009  

100%

Абортус

220,917.001%

Застапување

2,467,240.0013%

Управување и администрација

1,459,546.007%

Пристап до услуги

6,543,099.0033%

ХИВ/СИДА

7,426,523.0038%
Млади

842,974.004%
Градење капацитети
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Key trends
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ТИМОТ НА Х.Е.Р.А. 

Александра Вучковска, 

3.Жаклина Шопова

4.Зоран Јорданов

Бојан Јовановски

Членови на извршниот комитет на Х.Е.Р.А. 

1.Милена Стевановиќ, 

2.

Канцелариски персонал на Х.Е.Р.А. 

Драшко Костовски

Мила Царовска

Ива Михајловска

Весна Турмаковска

Марија Драгојловиќ

Елизабета Божиноска

Даниел Калајџиески

Магде Николовска

Фатима Османовска

Ана Филиповска

Милош Стојановиќ

Христина Несторовска

Дамјан Николов

Лозан Киранџиски

Мирослав Јелиќ

Претседател

Секретар

5.Велимир Савески 

Извршен директор

Програмски директор

Програмски координатор за пристап  

Социјален работник – центар за млади „Сакам да знам|”, Шуто Оризари 

Психолог – центар за млади „Сакам да знам”, Шуто Оризари

Домаќин – центар за млади „Сакам да знам”, Водно

Програмски координатор ХИВ/СИДА 

Програмски координатор/млади

Проектен асистент-координатор 

Проектен асистент-координатор 

Секретар на Национален Координативен Механизам

Директор на финансии и администрација

Финансиски асистент и сметководител

Административен асистент

Возач 

Возач
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Ние веруваме дека: 

Сексуалните и репродуктивните права 
се неделиви од човечките права и 
секој треба да го ужива правото на 
негова/нејзина сексуална слобода, 
идентитет и правото на пристап до 
информации и услуги за СРЗП; 

Правото на избор е легитимна потреба 
на секој поединец слободно да избира 
за неговото/нејзиното тело, живот и 
сексуално и репродуктивно здравје;  

Сексуалноста и разновидноста се 

неопходни за уживање на највисоките 

стандарди на ментална, физичка и 

социјална благосостојба.



Каде ќе не најдете:

48

графички дизајн

Дамјан Момировски

www.twitter.com/hera_mkd

www.facebook.com/hera.macedonia 

www.youtube.com/HERAMacedonia


