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ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ 

Ни претставува големо задоволство да ви го претставиме Годишниот извештај на 
Х.Е.Р.А. за 2012 година. Ќе видите еден поинаков и, се надеваме, поинтересен пристап на 
претставување на нашите достигнувања и предизвици во текот на минатата година. 
Користејќи стил што наликува социјалните медиуми, извештајот изобилува со безброј 
„црцорења“ или „твитови“ за нашите успеси, со фотографии и вистински приказни кои 
го визуализираат она што го сработевме и на крај ги доловуваат судбините на луѓето кои 
се судруваат во своето секојдневие во потрагата за подобро сексуално и 
репродуктивно здравје (СРЗ) и остварување на своите права.

 
Оваа година ја прославивме 60-годишнината од постоењето на Меѓународната 
Федерација за планирано родителство – IPPF и тоа тука во Скопје, заедно со околу 
седумдесет активисти  кои претставуваа  повеќе од четириесет европски земји. Имено, 
Х.Е.Р.А. ја имаше честа да биде домаќин на годишното Собрание на Европската мрежа на 
МФПР и заедно со претседателката Јоана Дек и извршната директорка Вики Клејс одржа 
прес конференција на која ги презентираше наодите од регионалната студија за 
употреба на контрацепција. Одбележувањето на годишнината го продолживме со 
доделувања на признанија за поединци и организации од различните сфери на 
општественото живеење, на соработници и подржувачи на нашата кауза кои во 
годините наназад неуморно се вложија во унапредување на сексуалните права. Не 
прави посебно среќни и нашата прва публикација која е збир на текстови на наши 
волонтери и вработени кои секојдневно работат на промоција на СРЗ - “Жените и 
мажите кои работат во ХЕРА се обидоа, низ своите текстови, преку свои лични 
согледувања, да ги истакнат проблемите со кои што се соочуваат секојдневно и кои 
стојат како пречки за остварување на правата на граѓаните, кога сексуалното и 
репродуктивното здравје е во прашање.“  

Општата политичка атмосфера во 2012 може да се опише со целосно прифаќање и 
нормализирање на опозиционерските политики кон СРЗ и сексуалните права водени 
од конзервативните политики. Се намали бројот на невладини организации кои 
продолжија да работата на агендата на човековите права, а оние кои останаа доследни 
на своите принципи најчесто беа обележани како „помошници“ на актуелната  
политичка опозиција и некои кои работат против националните интереси. И медиумите 
станаа жртви на политиките, а оние кои беа доследни поддржувачи на агендата за СРЗ и 
сексуалните права „преку ноќ“ престанаа да се интересираат за теми кои не се во линија 
на позициите на власта. И женските права и правата на сексуалните малцинства не беа 
поштедени, бевме сведоци на силна хомофобична кампања и на јавно жигосување на 
они кои се бореа за правата на жените и припадниците на ЛГБТ популацијата. Тие беа 
обележани како „виновници“ за намалување на растот на нацијата и противници на 
конзервативната пронатална политика. Иако секогаш подготвени за аргументирана 

 (http://hera.org.mk/?p=1372 )
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дебата за сексуалното и репродуктивното здравје и сексуалните права, како и за 
начините за нивно унапредување, сепак станавме загрижени кога се соочивме со 
пораки со кои нашата сеопфатна мисија, без никакви научни докази,  се дели, се 
расцепкува на контрадикторни делови, кога правата да се има децата се 
спротивставуваат на правата на жените или правата на оние со различна сексуалност, 
односно нашата мисија  едноставно се делегитимизира. 

 
Но ова не нè обесхрабрува и нема да застанеме, туку и понатаму силно и гласно ќе се 
залагаме за нашите вредности во одбрана на сексуалните и репродуктивните права 
како фундамент на човековото постоење и човековите права воопшто. 

Сакаме да им се заблагодариме и на сите наши волонтери, соработници и партнери 
за нивниот придонес и довербата вложена во нас.

Уживајте!

Претседателка

Извршен директор

Милена Стевановиќ 

Бојан Јовановски 
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ЗА НАС

# ВИЗИЈА 

#ВРЕДНОСТИ:

#СТРАТЕШКИ ОПРЕДЕЛБИ:

да создадеме свет во кој сексуалните и репродуктивните права се загарантирани и каде 
сите мажи, жени и млади луѓе се здрави, слободни, славејќи ја сексуалноста и 
различноста како појдовен животен принцип 

Сексуалните и репродуктивни права се неделиви од човековите права и сите луѓе треба 
да го уживаат своето право на сексуална слобода, идентитет и право да имаат пристап 
до информации и услуги за сексуалното и репродуктивно здравје 

Правото на избор е легитимна потреба на секој поединец да донесува слободни одлуки 
за своето тело, живот и сексуалното и репродуктивно здравје 

Сексуалноста и различноста се основа за уживање на највисоки стандарди на ментална, 
физичка и социјална благосостојба 

ДА СЕ ГАРАНТИРА правото на жената за избор, обезбедување на пристап до безбеден и 
легален абортус и ДА СЕ ЗГОЛЕМИ стапката на користење на модерната контрацепција

ДА СЕ ОСИГУРИ дека сите адолесценти и млади се свесни за нивните сексуални и 
репродуктивни права и имаат пристап до сеопфатни информации, едукација и услуги за 
унапредување на своето сексуално и репродуктивно здравје

ДА СЕ ОДДРЖИ ниска стапка на ХИВ инфекцијата во земјата и обезбеди целосна 
заштита на лицата инфицирани од ХИВ и нивните најблиски 

ДА СЕ ОВОЗМОЖИ секој поединец да има пристап до вистински и соодветни 
информации и услуги за неговото/нејзиното сексуално и репродуктивно здравје и да 
може да ги остварува своите сексуални и репродуктивни права

ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ политичка, јавна и финансиска заложба од страна на државата во 
која сите национални политики за ХИВ и сексуалното и репродуктивно здравје се 
засновани на рамката на човековите права и се залагаат за вклучување на различните 
потреби и интереси на луѓето во однос на нивната сексуалност и репродуктивно здравје
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НИЕ СМЕ ЧЛЕНКИ НА:

Ó Меѓународната федерација за планирано родителство – IPPF (International Parenthood 
Planned Federation) 

Ó YSAFE 
Ó ASTRA Youth Network
Ó AIDS Action Europe 
Ó International Campaign for Women's Right to Safe Abortion  
Ó Y-PEER
Ó European AIDS Treatment Group 

Ó Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници
Ó Мрежа за недискриминација
Ó Y-PEER Македонија 
Ó Македонска платформа за борба против сиромаштија
Ó Република Млади – Во одбрана на младинското учество 
Ó Мрежа за намалување на штети 
Ó Национална мрежа за елиминирање на насилството кон жената и семејното 

насилство  

МОЖЕТЕ ДА НЕ СЛЕДИТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

WEB PAGE

FACEBOOK

TWITTER

YouTube

Blog

@меѓународно ниво

@национално ниво

www.hera.org.mk 

www.facebook.com/hera.macedonia 

www.twitter.com/hera_mkd 

www.youtube.com/HERAMacedonia

www.sr4all.wordpress.com 
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ХЕРА 
Социјалните мрежи

3300
лајкови

10000
прегледи на 
нашите видеа

Најмногу прегледи 
на статија 
на блог 477

23.10.
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@контрацепција, кондоми, тестирање за ХИВ и сексуално преносливи инфекции, 
гинеколошки прегледи, ПАП тест, дерматологија, советувања за сексуалност и 
здравје, советување за превенција од употреба на дроги, психо-социјална 
поддршка за насилство и организирање на едукации 

@теренско тестирање за ХИВ

testiranje@hera.org.mk

@помош и поддршка на лица кои живеат со ХИВ

zaedno.posilni@hera.org.mk 

pravo@hera.org.mk

hera@hera.org.mk

 

Советувалиште за ХИВ, Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, тел: 
3147 752 

@правна помош и советување

 

НАШАТА АДРЕСА

тел: 02 3290 295
Дебарца 56/4, 1000 Скопје 

ЗA БЕСПЛАТНИ 
ИНФОМАЦИИ И УСЛУГИ 

Младинскиот центар за сексуално 
и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ 

амбуланта Водно - Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950
амбуланта Шуто Оризари -  Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk
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#Теренско Доброволно Советување и Тестирање (ДСТ)

#ДСТ

#ДСТ

Во 2012 преку мобилните клиники за #ХИВ тестирање и советување беа опфатени 
1199 клиенти, од кои 68% припаѓаат на маргинализирани и социјално исклучени 
лица, вклучувајќи ги МСМ, сексуалните работнички, корисниците на дроги и 
невработените лица 

13 лица од невладиниот сектор и од државните диспанзери за туберкулоза се обучени и 
акредитирани за советувачи за #ХИВ тестирање 

ХИВ

Обука за советувачи за ДСТ од граѓански сектор и диспанезери за туберкулоза
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Пратениците од Меѓупартиската парламентарната група за ХИВ во посета 
на Мобилната клиника за ХИВ тестирање,  ја поддржаа годишната кампања за ХИВ тестирање 
(Од лево кон  десно: Ивон Величковски - пратеник, Бојан Јовановски -извршен директор ХЕРА, 
Лилјана Поповска  - пратеничка) 

Во рамки на кампањата за #ХИВ тестирање Пратениците од Собранието на Република 
Македонија и членови на Парламентарната група за ХИВ и СРЗ направија тест за ХИВ со 
цел да ја подигнат света од придобивките на ХИВ тестирањето како превенција 

Сите фотографии на хиперлинк:

#ДСТ http://goo.gl/DF9Ux

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.10151131172821176.433597.13648825117
5&type=1

ХИВ
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Игор е 28 годишен млад човек кој живее во социјално исклучено семејство во мал град 
во внатрешноста на земјата. Неговиот татко починал минатата година, а Игор бил 
приморан да замине во странство и да работи на брод, за да го плати школувањето на 
својата помлада сестра, но и да и помогне на својата мајка. ,,Само сакав да му помогнам 
на моето семејство'' раскажува тој. 

Како придружба на неговиот другар доаѓа да го посети сервисот, но откако неговиот 
другар завршува со тестирањето, го мотивира и него да направи ХИВ тест кој се нуди 
бесплатно. 

Во текот на пред тест советувањето, во делот на процената на ризикот Игор споделува 
со советувачот дека имал незаштитен сексуален однос со девојка од друг континент 
додека работел на бродот. Слушајќи ги информациите за можноста за пренос на ХИВ 
инфекцијата Игор почнува да се вознемирува, но сепак решава да го направи тестот за 
ХИВ. 

Резултатот од брзиот ХИВ тест излегува позитивен. Откако советувачот му го 
соопштува,  Игор е во паника и вознемирен:,,Дали ќе умрам?'' „Целиот мој живот ми се 
сруши во тој  момент'' раскажува тој. Повторно мисли на своето семејство за тоа колку 
многу го сака и како нема да може да им ја соопшти оваа вест, по што следуваат многу 
низа  прашања: „Како ќе му кажам на моето семејство?”, „Како да го заштитам моето 
семејство од себе си?'’

Во овој дел советувачот успева да го смири Игор и му се нуди за придружба при 
правењето на понатамошните тестови во главниот град Скопје. Игор добива 
информации дека и други лица во Македонија живеат со вирусот, дека постои терапија 
која е бесплатна и која во  значителна мера го продолжува и нормализира животот на 
лицата што живеат со ХИВ. Добива информации дека вирусот не претставува опасност 
ниту за неговото семејство.

Игор прифаќа заедно со советувачот да отидат во Скопје.

,,Не можам ниту да јадам, ниту да спијам” споделува Игор при тргнувањето со автобусот. 
„Кога ќе дознаат за мене луѓето од мојот град, сигурно ќе ме отфрлат”. 

При утврдувањето на позитивниот резултат на Клиниката за Инфективни болести во 
советувалиштето за ХИВ, со Игор со разговараат и стручни лица кои му помагаат  во 
намалувањето на стресот и справувањето со стравот од  отфрлање.

Денес секојдневието на Игор не е многу поразлично од она на сите од неговото 
опкружување, иако вели дека за него никогаш ништо повеќе нема да биде исто. Сепак 
кажува дека секогаш ќе го памети сервисот по добро ,,Ви благодарам што ми 
помогнавте... навистина не знам што ќе правев ако бев сам во ова'' вели тој.

ХИВ СОВЕТУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ: 
ПОЗИТИВЕН РЕЗУЛТАТ
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

#ХИВ #ЛЖХИВ 
(Лица кои живеат со ХИВ “Заедно посилни“) 

Одржани се 11 работни средби, 7 тематски работилници и една дводневна обука за 
организациски и проектен менаџмент, кои ги следеа 16 членови на Заедно посилни; 7 
члена учествуваа на конференција за размена на искуства и градење на капацитети 

Во рамки на сервисот за врсничко советување меѓу преку информации и 
поддршка се контактирани 14 поединечни клиенти, а 10 различни клиенти добија 
информации и преку сајт за запознавање за МСМ-популација 

11 професионалци од центрите за социјална работа од 9 општини поминаа обука за ХИВ 
и човекови права на . Дополнително беа се спроведени последователни посети 
во центрите за социјална работа кои беа со цел на подобрување на соработката со 
центите и унапредување на социјалните права на оваа група 

21 лекар од примарната здравствена заштита од 10 различни града следеа обука и 
работилница за сензитизација за работа со . 19 изразија подготвеност да бидат 
вклучени во референтна листа на матични лекари 

Организирана со почетен буџет од само 3.050 евра, донаторската кампања и 
хуманитарниот концерт за 1 Декември “Што ако беше ти ХИВ+“ обезбеди спонзорства во 
вредност од над 12.000 евра, поддршка од 24 компании, 2 државни институции, 2 
амбасади, 5 агенции на ОН, 5 невладини организации и 55 граѓани кои купија билет за 
концертот. Собрани се 3.307 евра како помош за социјално загрозени 

#ХИВ #ЛЖХИВ

#ЛЖХИВ 

#ХИВ

#ЛЖХИВ

#ХИВ  

#ЛЖХИВ
#ХИВ

#ЛЖХИВ #ХИВ

ХИВ
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Официјалното графичко решение на кампањата за Светскиот ден против СИДА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Албумот со фотографии од Донаторскиот концерт по повод Светскиот ден против СИДА 
во Македонската опера и балет, 1 декември, 2012 година може да го погледнете на 
следниов хиперлинк:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151113859126176.431351.136488251175&
type=1
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Лицата што живеат со ХИВ веќе неколку години во ХЕРА наоѓаат безбедна средина во 
која можат да се сретнат за да ги споделат своите искуства, грижи, стравувања, желби 
радости; поддржувачка средина во која за прв пат во нашата земја, овие граѓани 
дејствуваат како заедница и како автономна организација.

Во ХЕРА, односно Заедно посилни, се обратиле и Македонци и Албанци и Роми, луѓе од 
22 до 62 години, и жени и мажи, луѓе со ваква или онаква сексуална ориентација, 
идентитет и припадници на различни социјални групи.

Додека под притисок на предрасудите во општеството до пред неколку години беше 
речиси незамислива дури и меѓусебната комуникација помеѓу лицата со ХИВ, денес, тие 
прават чекори со кои влијаат на квалитетот на сопствениот живот, но и на свесноста за 
ХИВ како здравствен и социјален проблем што нè засега сите.  

Во 2012 година ХЕРА ја поттикна оваа мала заедница на свои штитеници да направи 
уште еден чекор понатаму и самата да ја осмисли кампањата за солидарност и 
поддршка по повод Светскиот ден против СИДА, 1 декември.

Во овој мал, а значаен експеримент, Групата максимално ги искористи сопствените 
капацитети и ресурси. Со учество на своите членови ги осмисли целите и пораките на 
кампањата, како и визуелните решенија. Додека Томи го оствари првичниот контакт со 
македонската музичка ѕвезда Каролина Гочева, од што произлезе однос на поддршка и 
соработка, Леа ги изработи графичките решенија за билбордот, рекламите за 
печатените медиуми и за програмата за концертот. Јован се зафати со барање на 
спонзорства и помогна да се подготви изјавата на Заедно посилни за 1 Декември. 
Александар се погрижи околу снимањето на радио спотот во кој одѕвонија гласовите на 
Каролина и на Борислав Тноковски...

Вечерта пред самиот концерт, Каролина се запозна и разговараше со сите членови и ги 
покани на нејзиниот настап кој следеше само неколку недели по Денот против СИДА. 
Посебно ја трогна животната приказна на Димитрија, нашиот највозрасен член.

Со концертот на оперски арии, врвните музички професионалци на Македонската 
опера и балет ја донираа својата уметност за поддршка на лицата што живеат со ХИВ. 
Присутните гости-поддржувачи, пак, помогнаа да се соберат 203 илјади денари, со кои 
на социјално загрозените лица со ХИВ веќе им се обезбедува редовна месечна  помош 
во вид на социјални ваучери.

Сето ова беше помогнато со насоките и логистичката поддршка на ХЕРА.

ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ НА 
ОПЕРСКИ АРИИ – 1 ДЕКЕМВРИ, 
СВЕТСКИ ДЕН ПРОТИВ СИДА
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Oбраќање на Каролина на концертот за солидарност и поддршка, 
кој се одржа во Македонската опера и балет на 1 Декември

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Моменти од впечатливите изведби на уметниците на МОБ
(Кирил Јосифов (десно) Славица Петровска Галиќ(лево)
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

#ХИВ #МСМ12 Истражување - Општество, род, сексуалност, сексуално здравје и 
МСМ во Македонија  

бара од државните институции да обезбедат финансиска стабилност и 
препознавање на пријателските услуги за сексуално здравје наменети за МСМ кои ги 
обезбедуваат невладини организации во рамките на национална програма за 
превенција на 

препорачува да се формира работно тело кое ќе понуди стратегии за 
подобрување на услугите и пристапноста на постојната јавно - здравствена мрежа во 
делот на услугите за сексуално и репродуктивно здравје на мажите  

посочува дека мора да се иницира кампања, во која ќе се вклучат донесувачите 
на одлуки, академската јавност, стручната јавност од областа на медицинската и 
социјалната сфера, за  разобличување на ненаучните изјави и тврдења кои ги 
стигматизираат не-хетеросексуалците (како што е ненаучната изјава дека 
хомосексуалноста не е природна и е нездрава) од јавниот дискурсот и државната 
наставна програма 

наоѓа дека МСМ кои успеале да создадат микро средини во кои сексуалната 
ориентација е прифатена и признаена како дел од нивниот идентитет се во врски во кои 
двајцата партнери се еднакви, особено во поглед на остварувањето на сексуалното 
задоволство и спогодувањето при различни аспекти од врската 

бара народниот правобранител и Комисијата за заштита од дискриминација 
дејствуваат во согласност со нивните надлежности и соодветно да реагираат и да 
преземат превентивни мерки кон дискриминаторски, стигматизирачки и хомофобичен 
говор на омраза 

бара вклучување на информации за сексуалната различност во рамки на 
државна наставна програма и да се предвиди градење на капацитети на наставниот 
кадар, на сите образовни нивоа, со што на младата генерација на ЛГБТК ќе ѝ се овозможи 
да живее во средина ослободена од стигма, заплашување и принуда 

#МСМ12 

#ХИВ http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2012/02/msm12_en.pdf 

#МСМ12 

#ХИВ

#МСМ12 

#ХИВ

#МСМ12 

#ХИВ

#МСМ12 

#ХИВ

#МСМ12 

#ХИВ
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

XIX #ХИВ Конференција во Вашингтон САД 

Четири претставници на ХЕРА и на „Заедно посилни“ зедоа учество на XIX  конференција 
за што во 2012 се одржа во Вашингтон. Нивните изјави и пораки за Гласот на 
Америка на македонски јазик хиперлинк 

#ХИВ #НКМ Национален Координативен Механизам за ХИВ/СИДА и Туберкулоза 

 го зголемен надзор на програмите за и туберкулоза подржани од Глобален 
фонд преку активностите на Комитетот за надзор и изработени контролни табли за 
следење на имплементацијата на програмите ХИВ и ТБ подржани од Глобален фонд.   

усвои извештај за подобрување на имплементацијата на и туберкулоза 
програмите  

#ХИВ 
http://mk.voanews.com/content/macedonian-

voa-aids-conference-washington-dc-participans-from-macedonia/1447346.html  

#НКМ #ХИВ 

#НКМ #ХИВ 
http://goo.gl/fh2PE

ХЕРА и Заедно посилни за Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

#НКМ 

#ХИВ 

#НКМ  #ХИВ 

 http://goo.gl/5Iafp

#НКМ 

#ХИВ

#НКМ  
#ХИВ 

http://goo.gl/PeX2h

потпиша договор за соработка со КИП Интернационал за развој на социјално 
претприемништво како иницијатива за одржливост, социјално вклучување и 
намалување на невработеноста на маргинализираните лица од и ТБ програмите

 изработи и усвои „Политиката за поврзување на и сексуално и 
репродуктивно здравје“ за подобрување на националниот одговор за ХИВ и работата 
на НКМ со техничка поддршка на ХЕРА и IPPF

реализираше 6 работилници на тема развој на социјално претприемништво во 
кои беа обучени 75 учесници од маргинализирани заедници: МСМ,лица кои живеат со 

, зависници од дроги и сексуални работници

реализираше обука и изработени 4 бизнис планови за отворање на социјални 
претпријатија од маргинализирани заедници во рамките на програмата и 
туберкулоза подржана од Глобален фонд 

Надзорна теренска посета кај секундарен реципиент на средства на Глобален фонд од 
програмата ХИВ, НВО Избор и посета на нивното социјално претпријатие
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Од Обуката направена од страна на експерти од КИП Интернационал  за изработка на бизнис 
планови за развој на социјални претпријатија 

#ХИВ Советувалиште за ХИВ 

Во 2012 година беа дадени вкупно 1481 психосоцијални и медицински услуги на ЛЖХИВ. 
Сервисот го користат 77 лица кои живеат со , од кои 70% се маргинализирани и 
социјално исклучени. Уште 25 клиенти кои биле засегнати со проблемот на ХИВ добија 
психо-социјална поддршка

Најголем дел од социјалните услуги биле дадени заради остварување на социјални и 
здравствени права, активирање на системот на поддршка на клиентот, контакт и 
придружба на клиент до одредена институција

 За 18 социјално необезбедени клиенти во текот на годината се 
обезбедуваа социјални пакети заради надминување на социјалниот ризик. Во два 
случаи беше доделена финансиска помош во вид на еднократна парична помош. 

20 ЛЖХИВ добија превентивни советувања и едукација за 
туберкулоза и ХИВ и коинфекција преку проектот на Глобалниот Фонд

#ХИВ

 #Советувалиште

 #ХИВ #Советувалиште

#ХИВ #Советувалиште

#ХИВ #Советувалиште 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Емил е од ромска националност, има 47 години и е самохран родител на две малолетни 
деца. За да обезбеди егзистенција за семејството тој се занимава со собирање 
секундарни суровини. 

По дијагностицирањето на ХИВ-позитивниот статус Емил беше задржан во болница, 
при што му беше констатирана напредна фаза на болеста. Но и покрај оваа сериозна 
здравствена состојба, тој ја прекинува комуникацијата со тимот во Советувалиштето за 
ХИВ/СИДА при Клиниката за инфективни болести и одбива третман и лекување.
 
Поради влошување на неговото здравје, по извесно време тој е повторно 
хоспитализиран, но покрај медицинската грижа, му е понудена и психо-социјална 
поддршка. 

Од ХЕРА му беше доделена еднократна парична помош за обезбедување на потребните 
документи со цел да аплицира за постојана парична помош од Центарот за социјални 
работи (ЦСР). Социјалниот работник го придружуваше и му помогна на Емил при  
соопштувањето на  ХИВ статусот на  матичниот лекар в, како и. Исто така му беше дадена 
и помош за обезбедувањето на потребната медицинска документација, за вадењето на 
останатите документи од државните институции и контактирањето на Центарот за 
социјална работа. Покрај тоа, Емил е вклучен во системот на доделување социјални 
ваучери со што се ублажи финансиската криза во неговото семејство додека тој не 
излезе од болница. 

„Да не беше психо - социјалната помош којашто ја добив во болницата, јас не ќе можев да 
продолжам со лекувањето, бидејќи ќе морав по секоја цена да работам и да обезбедам 
егзистенција за моите деца“

Психо - социјалната поддршка на семејството продолжи и по излегувањето на Емил од 
болница. Поради социјалните проблеми Емил не беше доволно посветен на 
медицинските контроли и редовното земање на антиретровирусната терапија.Беа 
контактирани социјалните служби од ЦСР, како и судските органи поради судските 
постапки и малолетничките престапи на едно од децата.  Сепак, постојаната поддршка и 
зајакнувањето на капацитетите за справување со секојдневните проблеми, беа од 
пресудно значење за подобрување на здравствената грижа и лекувањето на Емил.

ЖИВОТОТ СО ХИВ КАЈ 
СОЦИЈАЛНО НАЈЗАГРОЗЕНИТЕ
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

МЛАДИ 

1 година „Секси маало“

МЛАДИНСКА ГРУПА НА ХЕРА

Во 2012 година младинската група брои 37 

Преку работилниците за врсничка едукација во рамки на училиштата и младинските 
центри „Сакам да знам“ беа опфатени 1440  на теми ХИВ/СИДА, контрацепција, 
СПИ, туберкулоза, пубертет, врски, трговија со луѓе, машко/женско пријателство, 
дискриминација, сексуални и човекови права 

Радио емисијата во продукција на младите на ХЕРА „Секси маало“ се 
емитува веќе една година на радио МОФ 

11 беа обучени за подготвување на проекти. Младинската група самостојно 
подготви 3 проекти од кои еден, наменет за снимање на филм за хомофобија ,беше 
одобрен  за финансирање од страна на IPPF 

#млади  #волонтери 

#млади

#волонтери

#волонтери 
#млади

#волонтери 

#млади
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

10  беа обучени за и застапување 

 Младинската група беше вклучена во процесите на ревизија на 
националниот прашалник за Меѓународната конференција за развој на населението 
како и во подготвување на стратегијата за #млади на град Скопје 

ХЕРА зеде учество во Иницијативниот одбор за основање на Национален младински 
совет во Македонија

#млади #волонтери #активизам 

#МЛАДИ #АКТИВИЗАМ

#активизам

 #млади #активизам

Работен состанок на младинската група за подготвување план за спроведување на активности

Лого на иницијативата за формирање на Национален младински совет
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Јелмаз Дервиш, телевизиски водител беше претставник на ХЕРА на Светскиот сами на 
лидери во Осло на Меѓународната федерација за планирано родителство #млади 

#активизам

Јелмаз Дервиш на Светскиот самит на млади лидери во Осло организиран по повод 60 години 
од формирањето на Меѓународната федерација за планирано родителство
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Савита Халапанавар, 31 годишна жена, која што работеше како стоматолог на 28 
октомври почина во болницата во Галвеј (Galway), Ирска. 

Савита била во 17-тата недела од бременоста кога на 21-ви октомври имала спонтан 
абортус. Кога отишла во болницата во Галвеј да и биде извршен абортус со цел да и 
бидат отстранети остатоците од фетусот, лекарите тоа го одбиле. Неколку деца подоцна 
поради настаните компликации постапката била извршена, но се појавиле и 
компликации заради задоцнетата процедура.  Како резултат на сепса и откажување на 
повеќе витални органи Савита на 28 октомври починала. 

По нејзината смрт започнуваат протести, најпрвин од индиската заедница во Галвеј, а 
потоа и низ цела Ирска. Овие протести имаа за цел да побараат промена на ова 
законодавство, односно прецизирање на случаите кога може да изврши абортус, а се со 
цел да се заштити животот на жените и во иднина да се спречат случаите како оној на 
Савита. 

Но повеќе од тоа, протестите беа организирани да побараат поголемо достоинство за 
жените, затоа што тие имаат право да одлучуваат за своето тело. 

Една од најзначајните вредности во работењето на Х.Е.Р.А.  е всушност почитувањето на 
правото на избор на жената, почитувањето на нејзиниот достоинство и правото да 
одлучи дали да има абортус. Младите активисти и сите волонтери во ХЕРА и постојано 
ги промовираат и се борат за овие вредности. Затоа учеството на ХЕРА и младинската 
група на Маршот на толеранцијата беше во знак на поддршка и сеќавање за Савита. 
Токму и маршот на толеранција оваа година ја упати пораката и против женофобијата и 
пронаталистичката политика на владејачката партија и владата и негирање на правата 
на жените. А Савита беше жртва токму на тие политики. Волонтерите на ХЕРА чекореа на 
улиците на Скопје и побараа солидарност за Савита, затоа што Савита може да биде 
секоја жена. 

МЛАДИТЕ НА ХЕРА ВО ЗНАК 
НА СОЛИДАРНОСТ ЗА САВИТА 
НА МАРШОТ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА
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Подготвување на транспаренти за Маршот на толеранција

Младите на ХЕРА на Маршот за толеранција со солидарност за Савита
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#ТБПРЕВЕНЦИЈА Превенција од туберкулоза 

Во 2012 година, Х.Е.Р.А.  обучи 20 нови врснички едукатори за   и ХИВ. 
Преку врснички едукации беа едуцирани 860 млади луѓе од Северозападна Македонија, 
особено од руралните средини 

Подготвена брошура за за млади „Туберкулозата денес- Знаеш ли сè што 
треба да знаеш?“ 

Спроведен  конкурс за најдобра фотографија  „Дали знаеш сè за туберкулозата?“, а од 
најдобрите 18  фотографии организирани 5 изложби во  селата Јегуновце и Градец и 
градовите Тетово, Гостивар и Дебар. Победник на конкурсот беше Блерим Салихи од 
училиштето Кирил Пејчиновиќ од Тетово 

#ТБпревенција

#ТБпревенција  
http://goo.gl/HedJy

http://goo.gl/4Veiu #ТБпревенција

Обука за врсничка едукција за Туберкулоза и ХИВ -Маврово 1-3 Март 2012 година
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Обучени 18 социјални работници од Меѓуопштински центри за социјална работа во 
Македонија за спроведување на едукации за во семејства приматели на 
социјална помош 

Обучени 18 социјални работници/ воспитувачи од установите за социјална заштита на 
деца во Македонија за спроведување на едукации за со деца и млади од 
установите за заштита

132 деца и млади лица од установи за заштита на деца и младинци едуцирани од страна 
на социјалните работници за 

#ТБпревенција 

#ТБпревенција 

#ТБпревенција

Победничко решение на конкурсот за фотографија „Дали знаеш сè за туберкулозата?“
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#МладиИконтрацепција – Мој избор, моја одлука

Од страна на младите волонтери на ХЕРА во 4 градови во Македонија, Скопје, Тетово, 
Штип и Битола беа спроведени настани за преку организирање 
на јавни дебати и форум театар. Настаните беа реализирани во соработка со 
Здружението на гинеколози и обстетричари на Македонија, а ги посетија околу 150 
млади луѓе  

Во организирање и спроведување на младинските настани за 
учествуваат 10 волонтери на ХЕРА кои продуцираа и аматерско видео за промоција на 
контрацепцијата 

За промоција на контрацепцијата меѓу младите беше отворена и Facebook страницата 
која има над 1000 фанови 

#младиИконтрацепција 

#младиИконтрацепција  

http://goo.gl/bnwDz

www.facebook.com/kontracepcija #младиИконтрацепција

Од Обуката на социјални работници/воспитувачи од установите 
за социјална заштита на деца во Македонија
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Постер за промоција на младинските настани “Орална контрацепција – Мој избор, моја одлука“

Волонтерите кои беа вклучени во реализацијата на младинските настани 
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# дрогиПРЕВЕНЦИЈА  - Советувалиште за превенција од дроги меѓу младите

На 15-ти септември со поддршка на Град Скопје, ХЕРА во рамки на младинскиот центар 
„Сакам да знам“ во амбулантата Водно отвори советувалиште за 
како дел од услугите за сексуално и репродуктивно здравје. Партнери на проектот се 
НВО Контакт и психијатри од Клиничкиот центар за третман во Кисела Вода 

#дрогиПРЕВЕНЦИЈА 

Градоначалникот на Град Скопје и Министерот за труд и социјална политика на отворањето 
на првото советувалиште за превенција од употреба на дроги

Постер за промоција на советувалиштето
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За периодот септември – декември  во советувалиштето услуги 
преку превентивно советувања добија 57 клиенти, од кои 33 млади, 19 родители, 3 
партнери, како и 2 претставници на стручни служби од училишта во Скопје 

Спроведена обука за рана детекција и интервенција меѓу 40 претставници од 
педагошко психолошките служби од 20 средни училишта во Скопје 

15 волонтери на ХЕРА поминаа обука за со цел подобрување на 
програмата за врсничка едукација и спроведување на активности во училиштата 

Како дел од активностите на Советувалиштето за со 9 средни 
училишта во Скопје беа подготвени акциски планови и започнаа да се спроведуваат 
превентивни активности 

#дрогиПРЕВЕНЦИЈА 

#дрогиПРЕВЕНЦИЈА

#дрогиПРЕВЕНЦИЈА 

#дрогиПРЕВЕНЦИЈА 

Oбраќање на Каролина на концертот за солидарност и поддршка, 
кој се одржа во Македонската опера и балет на 1 Декември
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ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРИСТАПОТ ДО УСЛУГИ

Младински центри „Сакам да знам“ 

Во 2012 година преку младинските центри услуги добија вкупно 2215 
клиенти, од кои 70% припаѓаат на маргинализирани и ранливи групи, вклучувајќи Роми, 
сексуални работнички, МСМ, корисници на дроги, деца на улица, лица вклучени во 
трговија со луѓе, лица сместени во институција, ЛЖХИВ

Во рамки на проектот на Глобалниот Фонд 26 здравствени работници поминаа обука за 
сензибилизација и работа со маргинализирани групи, односно за работа со сексуални 
работнички, МСМ, корисници на дроги на теми поврзани со сексуалност, 
репродуктивно здравје и човекови права 

31 теренски работници од заедниците на сексуални работници, МСМ и корисници на 
дроги беа обучени за врснички едукатори за промоција на СРЗ и младинските центри 

342 лица од заедниците на сексуални работници, МСМ и корисници на дроги беа 
опфатени со едукации за СРЗ и сексуални права преку моделот на врснички едукации 
организирани од страна на партнерските организации ЕГАЛ, СТАР и Доверба 

#сакамДАзнам 

#сакамДАзнам

#сакамДАзнам   

#сакамДАзнам

Од Обука на врснички едукатори за СРЗ од заедниците на МСМ, сексуални работници 
и корисници на дроги 
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Клиентот, девојка од околу 23 години дојде во центарот со претходно закажување за 
ХИВ тестирање. Уште во текот на нашиот телефонски разговор забележав нервоза и 
напнатост во нејзиниот глас. Еден час подоцна таа се појави во центарот. И навистина, 
беше исплашена како што претпоставував. Почнавме со незадолжителен разговор за да 
и ја објаснам постапката околу ХИВ советувањето. Дојде неколку часа пред времето за 
ХИВ тестирање беше нестрплива и се реши да почнеме со советувањето, па кога ќе 
дојде сестрата во предвидениот термин за ХИВ тестирањето ќе го направи ХИВ тестот. 
Во разговорот таа ми ги кажа своите стравови и проблеми. Беше исплашена и убедена 
дека тестот ќе биде позитивен. Иако малку се опушти за време на пред-тест 
советувањето и се смири, сепак неизвесноста ја правеше нервозна. Надвор многу 
врнеше, а таа рече дека ќе излезе, но јас и понудив кафе и ја замолив да остане.Дојде 
моментот за ХИВ тестот, сестрата пристигна и и зема крв, а додека ние двете нетрпеливо 
ги чекавме резултатите таа ми раскажа што сака да прави понатаму во иднината, 
доколку тестот е позитивен, во што беше убедена. Резултатот беше негативен и таа беше 
пресреќна. И јас исто така бев среќна заедно со неа. Со насолзени очи и насмевка на 
лицето се заблагодари и си замина. 

После неколку дена таа испрати порака до организацијата да го сподели своето 
позитивно искуство и задоволството од добиената услуга во центарот “Среќна сум што 
ја запознав Марија и што беше со мене во најтешкиот момент од мојот живот, а Вие 
сте среќни бидејќи го имате вистинскиот човек, таков како што навистина доликува 
за една ваква организација. Во неа ја погледнав мајка ми, како моја заштитничка, како 
на личност на која можев да и ги доверам сите мои интимни работи, а таа несебично 
прифати да ми помогне и буквално да се соживеа со мене и мојот проблем“

ОД СТРАНА НА СОВЕТУВАЧ ЗА 
ХИВ  СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ОД 
МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР САКАМ 
ДА ЗНАМ – ВОДНО“ 
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СТАТИСТИКА КЛИЕНТИ 2012

1Сервис

Младински центар 
“Сакам да знам - Водно“

Младински центар 
“Сакам да знам – Шуто Оризари“

Теренско Доброволно 
Советување и тестирање

Советувалиште 
за ХИВ/СИДА

ВКУПНО

Вкупен 
број на клиенти

592

1783

1199

205

3779

171 

1479 

816 

101 

2567 

373 (63%)

1331 (75%)

312 (26%)

54 (25%)

2070 (55%)

Број на клиенти 
припадници на 
ранливи заедници

Вкупен број 
на жени (%)

СТАТИСТИКА УСЛУГИ 2012

Опис на услугите

ХИВ 
(тестирање, советување, превенција, психо-социјална грижа...)

Кондоми 
(поделени)

СПИ 
( консултации, третман, тестирања), 

Дерматологија 
(Општи Консултации, дијагностички тестови, терапија, хируршки интервенции ...)

ВКУПНО БРОЈ НА УСЛУГИ 

6473

21425

342

1894

32969

Број на дадени 
услуги во 2012

Гинекологија (ехо, дијагностички прегледи, советувања) и 
Опстетриција (пренатална грижа, советувања, тестови за бременост) 1912

Модерна контрацепција 
(орална, спирали, итна контрацепција, генерално советување за семејно планирање) 305

Абортус 
(пред/пост советување, follow up) 36

Други Советувања 
(РБ и семејно насилство, семејство, предбрачно, млади под 25, мажи...) 464

Имунологија 
(аплицирање вакцини и консултации) 118

1 Во рамки на сервисите на ХЕРА се нудат услуги во следниве подрачја: 
сексуално и репродуктивно здравје; ХИВ превенција, третман и грижа; правно советување; 
психо-социјална поддршка и советување; превенција од употреба на дроги 
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 #попреченост - Сексуалност и лица со попреченост 

 89 лица со интелектуална попреченост и 28 лица со физичка во рамки на 
акционите планови на обучениот стручен кадар од 6 Дневни центри, Заводот за 
рехабилитација Демир Капија и Заводот „Бања Банско” беа вклучени преку превентивни 
едукации и индивидуални советувања за сексуалност и сексуално и репродуктивно 
здравје. Голем дел од активностите се спроведуваат со нашата партнер организација 
ПОРАКА 

73 родители/старатели на лица со интелектуална беа вклучени во 
едукативни работилници за сексуално и репродуктивно здравје и правата на лицата со 
попреченост како дел од акционите планови на дневните центри 

Спроведена обука за 8 здравствени работници кои работат на проблематика на СРЗ за 
сензибилизација за работа со лица со и воспоставување на соработка за 
обезбедување здравствени услуги на овие лица 

#попреченост  

#попреченост 

#попреченост 

Од едукација во еден од дневните центри за лица со интелектуална попреченост 

36



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Новинарска екипа од британскиот весник Гардијан беше во посета на Македонија за да 
подготви фото репортажа за програмата на ХЕРА за „Сексуалност и лица со 

” која се реализира во соработка со дневните центри. 

Програмата на ХЕРА беше номинирана за наградата „Девојките 
одлучуваат 2012“ (Girls Decide Award 2012) од страна на МФПР

#попреченост

#попреченост 

Едукација во Дневниот  центар во Скопје за време на Фото репортажата на Guardian 
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Оваа приказна е за момче на 17 годишна возраст, од македонска национална 
припадност, со постојано место на живеење во заводот "Бања Банско". Од својата 7 
годишна возраст живее во заводот „Бања Банско“, каде го завршува основното 
училиште. Сексуалното образование воопшто не е дел од училишниот план и програма, 
а отсуствуваат и информативни предавања и работилници за сексуално и 
репродуктивно здравје, во активностите на институцијата воопшто. Како резултат на 
тоа 17 годишниот корисник самоиницијативно се информира за темите. Главни извори 
на информации кои ги користи се телевизијата, интернет и списанија. Информации 
добива и од разговорите со пријателите. Пред отпочнување на едукативните 
работилници за СРЗ, беше забележително уверен дека има доста познавања од оваа 
област и со тинејџерски коментари, се потсмеваше на иницијативата за одржување на 
едукацијата.

На почетокот од работилницата тој беше расположен за отпочнување на дискусии 
проследени со шеги. Кога едукаторот почна детално да ги обработува темите од СРЗ 
областа, односот на 17 годишникот се промени. Со зголемен интерес и внимание го 
следеш едукаторот и активно се вклучуваше во групните дискусии. По завршувањето на 
едукативната работилница корисникот со позитивни впечатоци му соопштил на еден 
од волонтерите на летниот камп „Мислев дека знам се пред да почне предавањето. Но, 
тогаш сфатив колку не знам и дека тоа што мислев дека го знам било или погрешно или 
недоволно. Не знам како сум можел за вакви сериозни работи (мислејќи за 
контрацепција, абортус и практикување на сигурен секс) да не се информирам до сега. 
Навистина беше добро...имаше што да се научи.“

Едукативните работилници беа исто така корисни и за 35 годишна жена – корисничка со 
постојано место на живеење во заводот. До својата 19-та година живее во родното 
место, а потоа станува корисничка на заводот. Како и претходниот корисник, немала 
формално сексуално образование. Најголем дел од информациите за сексуалноста и 
сексуално и репродуктивно здравје ги стекнала преку неформална комуникација, со 
роднини и пријатели, во нејзиното родно место. Откако почнала да живее во заводот, 
вели дека начинот на едуцирање за оваа тема, е многу ограничен и скоро и да не се 
разговара на таа тема со неа. Мисли дека тоа е поради стереотипиите за нејзината 
состојба (одземеност на горните и долните екстремитети – Мултиплекс склероза). Но, 
таа сепак има момче од заводот и заедно се веќе неколку години. Корисничката, за 
време на целата едукација, во интеракција со едукаторот поставуваше прашања и 
континуирано отвораше дискусии. По завршувањето на едукацијата, во доверба, и кажа 
на една од волонтерките на кампот „Дознав многу работи, за кои претходно не сум ни 
зналела дека постојат и дека се применуваат. Растена во патријархално семејство и со 
моите родители секогаш било срам да се разговара на оваа тема. Денеска прв пат 
слушнав дека има анален и орален секс и дека постојат други начини на задоволување, 
како што е мастурбацијата.“

ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНСОТ 
СЕ СЕКСУАЛНИ БИТИЈА
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#Семејно насилство

Организирани 20 работилници меѓу ромското население во 13 општини низ 
Македонија за промоција на документарниот филм на УНДП за и 
економско јакнење на жртвите 

562 жени и девојки Ромки и 77 претставници од релевантните локални институции и 
здруженија на граѓани се информирани за механизмите за заштита од 
#СЕМЕЈНОнасилство и мерките за економско зајакнување на жртви

ХЕРА во соработка со општината Струмица, и партнерите - Организација на жени 
Струмица и Струмичката Епархија при Македонската Православна Црква го отворија 
првиот регионален за грижа, психо-социјална поддршка и третман на 
жртвите на семејно насилство  

Изјави на Зоран Заев – градоначалник на општина Струмица  и Бојан Јовановски – 
Извршен Директор на ХЕРА 

#СЕМЕЈНОнасилство 

#шелтерЦЕНТАР  
http://goo.gl/9zZkm 

http://goo.gl/II9ir 

Проекција на документарен филм за економско јакнење на жртви на семејно насилство, Виница
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Изготвени методолошки упатства и стандарди за нудење на услуги за грижа, психо-
социјална поддршка и третман на жртвите на семејно насилство во 

6 стручни лица кои присуствуваа на обука за психо-социјална поддршка на жртви на 
семејно насилство, се активно вклучени како даватели на услуги во 

Организиран состанок со бизнис заедницата на градот Струмица на кој 6 претставника 
од бизнис секторот понудија дополнителна поддршка за функционирање на 

#шелтерЦЕНТАР

#шелтерЦЕНТАР  

#шелтерЦЕНТАР http://goo.gl/At1vV

 Средба со претставниците на локалната бизнис заедница за поддршка 
на Шелтер центарот во Струмица  
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Марија е Македонка,  има 40 години,  мажена е и е мајка на едно малолетно дете, заедно 
со сопругот живела во село во струмичкиот регион.

До пред една година, Марија и нејзиниот сопруг имале функционален брачен живот. 
Пред една година, нејзиниот сопруг, најчесто под дејство на алкохол, започнал физички 
да ја малтретира и често ја заклучувал во нивниот дом.  Покрај неа сопругот го 
малтретирал и нивниот малолетен син, кој сега е на возраст од 8 години, кога бил пијан 
најчесто го бркал надвор од куќата или го принудувал  да спие во шупата.

„Не будеше мене и детето во 4 часот сабајле да одиме на нива. Го молев детето да не го 
буди, да го остави да спие, но тој не попушташе. Последниот пат кога ме заклучи, а син ми 
го однесе да спие надвор на ладно, ја скршив вратата за да го внесам син ми дома“.

По последниот физички напад, кога тој со чинија ја удрил во глава, таа со своето дете 
отишла и го пријавила во полиција. Инспекторите од МВР – Струмица, се обратија до 
локалната партнерска организација -  Организација на жени која го раководи Шелтер 
центарот, од чија страна беше веднаш интервенирано.  Оттогаш Марија и нејзиниот син 
се згрижени во овој центар. По констатираните повреди на Марија и беше обезбедена 
лекарска помош , згрижување, психо-социјална поддршка и бесплатна правна помош за 
неа и малолетниот син. Марија одлучи да останат и понатаму во Шелтер центарот и да 
покрене постапка за развод. Детето го продолжи своето образование и со помош на 
тимот од шелтерот беше запишано во основно училиште во градот Струмица.

„Овде, во Шелтер центарот е добро. Посмирени сме, поспокојни, и она што е најважно, 
никој не ме малтретира... На моето дете овде му е многу убаво, тој е попозитивен, во 
училиштето почна да напредува, има и нови другарчиња, го прифатија и тој ги прифати 
нив....  а покажува и позитивни резултати во учењето.  Овде имаме се што ни треба и 
среќна сум во моментот“.

Марија во меѓувреме се вработи во приватна фирма и е задоволна од работата,  и вели 
дека си ја планира својата и иднината на нејзиниот син.

„Сега кога имам работа, му кажувам на син ми дека откако ќе си одиме одовде ќе треба 
да најдеме стан, да се сместиме, средиме и дека и тогаш нема да му фали ништо... ќе има 
се што му е потребно“.

И за овој случај, како и во сите останати,  остварена е соработка со надлежните локални 
институции, со Центарот за социјални работи – Струмица и со Министерството  за 
внатрешни работи  – Струмица.

ИМА ИЗЛЕЗ ОД ПРАНГИТЕ 
НА НАСИЛСТВОТО

41



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

#РЗМ –Ромски здравствени медијатори

Во рамки на претседавањето на Македонија со Ромската Декада, ХЕРА во 
соработка со Владата и Секретаријатот за Ромската Декада организираше 
Меѓународната Конференција со наслов „Кон подобро здравје за Ромите“ на која 
учествуваа повеќе од 100 претставници од владини и невладини организации на сите 13 
земји членки на Ромската Декада. За време на конференцијата беше изготвена Скопје 
Декларацијата за рамноправност кон здравјето на Ромите 

Министерство за здравство во 2012 одобри буџет од 1.000.000 денари за финансирање 
на програмата за 

15 започнаа со превентивно-здравствени активности на терен во 8 општини низ 
земјата.  Програмата за РЗМ е финансиски поддржано и од страна на Фондација 
Отворено Општество Македонија, додека ХЕРА е одговорна за координација и техничка 
поддршка на медијаторите.

#РЗМ 

http://goo.gl/ZpVSy

#РЗМ 

#РЗМ 

Меѓународната Конференција „Кон подобро здравје за Ромите“, Влада на Македонија 

42



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Формирана работната група за следење и техничка поддршка на работата на од 
страна на Министерството за здравство со учество на претставници од ХЕРА, Ромски 
невладини организации, Институт за јавно здравје и УНИЦЕФ

Работата на во 2012 презентирана во билтен 

#репродуктивниПРАВА #жениРомки
 

Во шуто оризари воведна услуга за правно советување наменета за 
унапредување на социјалните и здравствените права на , со посебен 
акцент на репродуктивното здравје 

12 активисти од 4 локални невладини организации обучени за документирање на 
случаи за повреда на правата и дискриминација на 

 Во тек на 3 месеци од страна на обучените теренски работници се документирани 150 
случаи за прекршување на социјални и здравствени права на #жениРомки од Општина 
Шуто Оризари 

Организирана е и прес конференција за презентација на наодите и подигање на свеста 
за заштита на правата на и нивните #репродуктивниПРАВА  

Фотографии од прес конференцијата

#РЗМ 

#РЗМ  http://goo.gl/zz1vA

#сакамДАзнам 
 #жениРомки

#репродуктивниПРАВА

#репродуктивниПРАВА #жениРомки

#репродуктивниПРАВА

#жениРомки 
http://goo.gl/pAf9Q

 http://goo.gl/wQZn4

Имунизација на терен во Општина Шуто Оризари со помош на РЗМ
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Непочитувањето на легислативата во однос на здравствените права, од страна на 
матичните гинеколози е глобален, широк и голем општествен  проблем. Жените од 
општина Шуто Оризари заради економско-социјалните услови, недоволната 
информираност и образование се најранливи по ова прашање и најлесни за 
манипулација. Токму заради тоа ХЕРА во соработка со повеќе партнерски организации 
спроведе теренско истражување со цел утврдување на состојбата во однос на 
здравствените права на жените од општината и нивното почитување од страна на 
матичните гинеколози. 

При истражувањето беа собрани 93 случаи на прекршени здравствени права од страна 
на матичните гинеколози, кои може да се поделат во 2 поголеми групи: незаконската 
наплата на износ повисок од задолжителната партиципација од страна на матичните 
гинеколози и наплата на услуги кои согласно нашето законодавство се бесплатни. Ова е 
дополнителен финансиски удар за жените од Шуто Оризари ако се земе предвид фактот 
дека во моментот на спроведеното истражување во општината немаше гинеколошка 
ординација, па жените од оваа општина беа приморани да изберат матичен гинеколог 
во некоја од соседните населби и со самото тоа се подложени на дополнителни 
трошоци за превоз.  

ХЕРА поведе и постапки пред Народниот Правобранител на Република Македонија,  
Фондот за здравствено осигурување и Дирекцијата за заштита на лични.

Во однос на поднесените претставки единствен официјален одговор добивме од 
Народниот правобранител во кој не информира дека се превземени сите мерки и 
дејства во рамките на законските овластувања. Предметот бил препратен до Фондот за 
здравствено осигурување , кој по спроведените инспекции утврдил неправилности во 
дел од посочените здравствени установи. За утврдените неправилности изготвени се 
записници и истите се процесирани до надлежните сектори за утврдување на висината 
на паричните казни. Народниот правобранител ја известил и Управата за јавни приходи 
за неиздавањето на фискали сметки од страна на посочените здравствени установи.

Со цел запознавање на јавноста со проблемот со матичните гинеколози со кој се 
соочува локалното население во Шуто Оризари, одржана е прес конференција која се 
емитуваше на повеќе национални телевизии, интернет портали и блогови. За истата цел 
направени се и две  гостувања на утрински емисии на ТВ Алфа и ТВ Шутел.

Сметаме дека на клиентите им помогнавме со тоа што ги информиравме за нивните 
здравствени права, ја информиравме пошироката јавност за овој глобален проблем и ја 
подигнавме јавната свест, преку поднесените претставки ги предупредивме 
гинеколозите дека мора да ги почитуваат здравствените права на пациентите и при 
својата работа мора да ја почитуваат важечката законска регулатива.

ПРЕКРШЕНИ РЕПРОДУКТИВНИТЕ 
ПРАВА НА ЖЕНИТЕ РОМКИ ОД 
ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ
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За да се овозможи подобро следење на пристапноста и квалитетот на услугите за 
до во Шуто Оризари ХЕРА изготви сеопфатна 

анализа на постоечки законски регулативи, протоколи и механизми за унапредување 
на антенатална заштита во Република Македонија 

Обучени вкупно 22 теренски работници од локалните граѓански организации на 
заедницата во Шуто Оризари за постоечките законските регулативи и протоколи на 

91 бремена жена Ромка  и 148 жени Ромки  во репродуктивен 
период  што живеат во Шуто Оризари,  се информирани за нивните права за 
антенатална заштита преку спроведени работилници и теренски активности заедно со 
партнерските Ромски невладини организации Амбрела и Ромски Ресурсен Центар.

Подготвена и дистрибуирана брошура за унапредување на на 
жената Ромка 

#АНТЕНАТАЛНАгрижа #жениРомки 

#АНТЕНАТАЛНАгрижа 

#АНТЕНАТАЛНАгрижа 

#АНТЕНАТАЛНАгрижа 
http://goo.gl/RL3Cr

Брошура „Секоја жена има право на здрава бременост“ 
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Елма е девојче на возраст од 14 години. Нејзината мајка, по смртта на сопругот повторно 
се премажила и престанала да се грижи за неа на нејзина три годишна возраст. Елма 
останува да живее со дедото. Тој е законски старател и прима паричен надоместок за 
неа, но грижата не е соодветна. Елма не одела редовно во училиште и не го завршила 
основното образование. Бидејќи дедото почнал да ја малтретира и запоставува, на 13 
години го напушта и оди бегалка за момче на возраст од 16 години. Останува без лични 
документи и здравствено осигурување. Поради нејзината желба да остане бремена за 
што го посетува МЦ Сакам да знам. Околу овој случај се вклучуваат и Ромските 
здравствени медијатори (РЗМ).

При теренска работа РЗМ ја наоѓаат и разговараат со неа и со Севдие, мајката на 
невенчаниот сопруг, на која и укажуваат дека Елма е се уште дете и дека бракот законски 
не е дозволен, а за тоа следуваат законски санкции. Но Елма, инсистира да остане кај 
сопругот, и не сака по никоја цена да се врати кај законски одредениот старател. Севдие 
е советувана веднаш да отиде во центар за социјална работа и да извести за настанатата 
состојба, и доколку има било каква потреба од РЗМ веднаш да ги контактира. Елма е 
згрижена во установа за згрижување на деца и младинци. Десетина дена по нејзиното 
сместување, таа бега и повторно се враќа кај нејзиниот невенчан сопруг. 

Во меѓувреме Елма доаѓа во канцеларијата на РЗМ, барајќи да и помогнат да ја земе 
здравствената легитимација која и останала во установата. Здравствената книшка и била 
потребна за да направи гинеколошки преглед, бидејќи се сомнева дека е бремена. РЗМ 
заедно со неа оди во МЦ „Сакам да знам” за да се направи тест за бременост и да закажат 
преглед. Констатирано е дека Елма е бремена. Поради ново настанатата ситуација Елма 
не може повторно институционално да биде згрижена. Елма е среќна што нема да се 
врати во институција, бидејќи „условите не се добри, таму е малтретирана од страна на 
останатите штитеници, стручните работници во таа установа не се грижат за неа и за 
нејзините потреби”. За тврдењата на Елма се уверува и тимот составен од РЗМ и 
социјален работник од ХЕРА, кој разговара со надлежните во институцијата..

Се бара решение за случајот, од центарот за социјална работа предложуваат да се 
покрене постапка за одредување на нов старател за Елма, која е во 7 месец од 
бременоста. Севдие по разговорот со РЗМ, прифати да биде старател. Постапката за 
одредување на старателство траеше еден месец.

На Елма и беше обезбедена здравствената легитимација, нов старател (Севдие) и 
постојана парична помош. Таа продолжи да живее заедно со нејзиниот малолетен 
сопруг и неговото семејство. РЗМ и помогна да избере матичен лекар гинеколог и да го 
пријави бебето по неговото раѓање во матична книга на родените. Иако бременоста на 
Елма беше ризична поради нејзината возраст, со редовни гинеколошки прегледи, грижа 
и поддршка од новиот старател, таа сега е мајка на здраво машко дете.

ПРИКАЗНАТА НА ЕЛМА (СТУДИЈА 
НА СЛУЧАЈ ОД ТЕРЕНСКАТА 
РАБОТА НА РОМСКИТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ) 
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АБОРТУС 

#медАБОРТУС Медикаментозоен абортус 

ХЕРА заедно со професионалното Здружение на гинеколози и акушери подготвија 
протокол за пилотирање на услугата за за Универзитетската Клиника за 
Гинекологија и Акушерство во Скопје. Протоколот ќе може да се користи во 
медицинската пракса од страна на гинеколозите по регистрација на препаратите за 
медикаментозно прекинување на бременоста. За подготовката на протоколот беше 
обезбедена техничка поддршка од страна на Concept Foundation. 

На конгресот на Меѓународната Федерација на професионални асоцијации за абортус и 
контрацепција (FIAPAC) , на сесијата фасцилитирана од страна на МФПР, ХЕРА ги 
презентираше своите 3-годишни резултати и предизвици во напорите за воведување 
на во Македонија  

#медАБОРТУС 

#медАБОРТУС  http://goo.gl/9750C 

Работа во групи “Мапирање на поддржувачи и опозиционери“  
18 – 19 Декември, Обука ““Застапување во одбрана на Правото на избор на жената“
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Програмата од конференцијата  

Во Декември ХЕРА ја организираше првата обука за НВО активисти кои работат на 
заштита на човековите и женските права на тема „Застапување во одбрана на Правото 
на избор на жената“. На обуката присуствуваа 15 активисти од вкупно 11 организации и 
мрежи.  Обуката беше фасцилитирана од страна на Даниела Драгичи од Романија, 
долгогодишен активист и консултант за женски права 

http://goo.gl/nJJij

http://goo.gl/1D3dN 
#медАБОРТУС

Промотивен постер 
28 Септември “Мое тело, мој живот, мое право да одлучувам“
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На 28 Септември 2012 година ХЕРА за прв пат се приклучи на Глобалното движење за 
промоција и заштита на репродуктивните слободи на жената одбележувајќи го 
Светскиот Ден за пристап до безбеден и легален абортус во Македонија.  Целта на 
локалната кампања беше да се потенцираат либералната законска регулатива која веќе 
40 години им овозможува на жените во Македонија по свој избор да одлучуваат за 
планирање на своето родителство, меѓутоа и да се посочи од безбедноста и сигурноста 
на процедурата за прекинување на абортус  која се изведува во рамки на здравствените 
клиники во земјата. Истовремено кампањата имаше за цел да повика на регистрација на 
препаратите за медицинско прекинување на бременоста (метода која се уште не е 
достапна во Македонија) така што жените во Македонија кои одлучиле да направат 
абортус би го уживале на само правото на личен избор, туку и правото да изберат со која 
метода да ја прекинат несаканата бременост. 
 
За целите на кампањата беше подготвен промотивен постер „Мое тело, мој живот, мое 
право да одлучам“ кој беше дистрибуиран до сите релевантни институции, невладини 
организации и поединци активисти во земјата. Исто така беше испратено соопштение до 
јавноста до медиумите и преку социјалните медиуми на ХЕРА со цел 
да се подигне свесноста за репродуктивните слободи и права на жените, вклучително и 
за правото за пристап до медикаментозен абортус. 

Глобалниот Ден за акција за безбеден и легален абортус имаше успешна медиумска 
видливост во која 13 различни електронски и печатени медиуми во рамки на своите 
дневни вести информираа за кампањата и активностите на ХЕРА. За жал најголемиот дел 
на медиумите во своите вести пораките ги придружуваа со фотографии 
карактеристични на противниците на абортусот и опозиционери на сексуалните права 
кои одаваат негативен впечаток кој е спротивен на идејата и каузата за кампањата. 
Останува прашањето колку македонските новинари се сензибилни во пристапите за 
информирање за правото за абортус и покрај тоа што се остава впечаток дека кај голем 
дел од нив се чувствува поддршката на правото за избор.

http://goo.gl/n4aq2 

28 СЕПТЕМВРИ
ГЛОБАЛЕН ДЕН ЗА АКЦИЈА 
ЗА ПРИСТАП ДО БЕЗБЕДЕН И 
ЛЕГАЛЕН АБОРТУС
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ЗАСТАПУВАЊЕ 

#ССО Сеопфатно сексуално образование 

ХЕРА во 2012 заедно со стручни лица, со дозвола од Министерството за образование и 
наука, а по мислење на Бирото за развој на образованието изработи прирачник за 
којшто им е наменет на наставниците од основните училишта кои го предаваат 
предметот „Образование за животни вештини“

Прирачникот за  опфаќа информации и работилници за Сексуално и 
репродуктивно здравје, род, насилство, врски, различност, граѓански аспекти и  
задоволство, односно од седумте подрачја од сеопфатното сексуално образование 

Во 2012 ХЕРА заедно со професори од Филозофскиот факултет при Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ направи преглед на постојните програми по што одредени 
единици во студиската програми на за 2013-2014 ќе бидат истакнати како 

ХЕРА  во 2012 одржа 8 работилници за со студентите од Институтите за Род, 
Психологија, Социјална работа и Дефектологија при Филозофскиот факултет на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ за 2013-2014  на кои присуствуваа 177 студенти

#ССО 

#ССО

#ССО 

#ССО 

50



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

Како и секоја година, на 16 ноември стотина активисти, граѓани и млади луѓе се 
подготвуваа за започнување на Маршот за меѓународниот ден за толеранција 2012 
којшто го организира Хелсиншкиот комитет за човекови права и низа други 
организации. Не беше потребно да се погледне повнимателно да се забележи дека во кај 
присутните преовладуваат грижа и измешани чувства на тага и гнев. Ѕунеше од  истите 
зборови: Дали се добро?,  Колку се повредени?, Ќе можат ли да ни се придружат?. Имено 
сите овие луѓе добија информација дека само пред половина час, на сред бел ден, 
неколкумина активисти кои ги подготвувале промотивните штандови на плоштадот 
Македонија, во центарот на главниот град на Македонија, биле нападнати од маскирани 
лица. Штандовите биле искршени, едукативните материјали расфрлани, Кочо 
Андоновски и Марко Ковачевски физички повредени, а активистката на ХЕРА Анета 
Арсовска успеала безбедно да се засолни. Ова се случи само неколку недели по нападот 
на новоотворениот ЛГБТИ центар и едно месечната хомофобична кампања  којашто 
беше поддржана од највисоки државни функционери. Нарачателите на напаѓачите 
сакаа да пратат јасна порака дека тие се спротивставуваат на мотото на маршот кое 
гласеше:  Не за женофобијата, Не за хомофобијата Не за трансфобијата. 

Маршот на толеранцијата 2012, без никој од учесниците да праша дали можеби треба да 
се откаже, заштитен со гротескно преувеличена специјална полициска заштита од 
конструираните напаѓачи, но и од релаксираните, сонливите и збунетите граѓани кои го 
пиеја своето саботно кафе на улицата Македонија, се случи во знакот на знамето на 
виножитото.

Неколку дена подоцна, министерката за внатрешни работи го осуди физичкиот и 
вербалниот напад на двајца учесници во „Маршот на толеранцијата“ и изјави дека е 
откриен идентитетот на напаѓачот и против него ќе биде поднесена пријава. 
Министерот за труд и социјална политика, пак, изјави дека не чувствува одговорност за 
настанот и дека не гледа никаква поврзаност со неговите изјави за тоа дека 
хомосексуалците не се здрави и нападот на плоштадот.

ЗАКАНИ И ФИЗИЧКИ НАПАД  
НА ДЕНОТ НА ТОЛЕРАНЦИЈА 

Ден на толеранција 

51



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ #2012

#пратеници Парламентарно лобирање 

Организирана тркалезна маса со во Собранието Македонија „Застапување 
за политики и легислативи поврзани со ХИВ“ со поддршка од Националниот 
демократски институт (НДИ) и во соработка со Европскиот парламентарен форум за 
популација и развој. Предавач на работилницата беше Лорд Фаулер, истакнат член на 
Домот на лордовите во Парламентот на Обединетото Кралство и член на комисијата за 
ХИВ/СИДА на Обединетото Кралство и претседавач на избраниот комитет за ХИВ/СИДА 
при Домот на лордовите. Учествуваа 8 пратеници од 4 политички партии 

Фотографии од тркалезната маса

Изработен водич за #пратеници  во Собранието на Република Македонија - ХИВ не 
засега сите #ХИВ 

Формирана Meѓупартиска парламентарна група за #ХИВ составена од 10 #пратеници од 
6 политички парламентарни партии која што во Мај станува полноправна членка на 
Европскиот парламентарен форум за популација и развој 

#пратеници 
 

#ХИВ

 http://goo.gl/PFq4q 

http://hera.org.mk/?p=1361 

Од Работилницата за пратеници во Собранието на Република Македонија - Застапување 
за политики и легислативи поврзани со ХИВ 
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Одржана првата јавна парламентарна расправа „Како до подобар третман за лицата што 
живеат со #ХИВ во Република Македонија” во Собранието на Република Македонија. 
Заклучоците од јавната расправа 

фотографии од јавната расправа 

http://goo.gl/1Tc4J #пратеници

http://goo.gl/frLLd

ХИВ не засега сите - Водич за пратениците во Собранието на Република Македонија 
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#АРТ Антиретровирусна терапија 

Во соработка со експерти, „Заедно посилни“ изготви сеопфатна анализа на проблемот 
со достапноста на во Македонија, која понуди конкретни решенија со проценка на 
финансиските импликации и беше публикувана како студија на политика 

„Заедно посилни“ во своето лобирање за подобар третман оствари 5 официјални 
состанока и 6 кореспонденции со донесувачи на одлуки во надлежните институции, 
учествуваше на јавна расправа за третманот на во Собранието на РМ, како и на 
заедничка прес-конференција со Министерството за здравство и Светската 
здравствена организација за Светскиот Ден против СИДА-та  

#АРТ 

http://goo.gl/C7KS5 #ХИВ

#ХИВ 

#АРТ

Заедничка прес-конференција со претставници на Министерството за здравство 
и Светската здравствена организација, 30 ноември, 2012 год.
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Како резултат на нашето лобирање Министерството за здравство за 2013 година го 
зголеми буџетот за , и тестови за следење од 3,2 милиони на 6 милиони 
денари (зголемување за 87,5%)

Со новата Национална стратегија за (2012-2013) Република Македонија се заложи 
да воспостави интегриран систем за обезбедување на 

#ХИВ #АРТ 

#ХИВ 
#АРТ

Свеќи во облик на црвената панделка: Меѓународен ден на сеќавање на СИДА – 20 мај, 2012 год.

Објава на Заедно посилни во дневниот весник „Дневник“ на 1 декември, 2012 год., која апелира 
до Владата и институциите да се унапреди третманот на ХИВ-инфекцијата и да се осигура редовна и 
континуирана достапност на современи антиретровирусни лекови
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#Контрацепција 

„Фактори кои влијаат на употребата на контрацепцијата“ прави проценка на 
знаењата и мислењата кај различни целни групи за употребата на контрацепцијата, 
пристапот и квалитетот на услугите и влијанието на политиките и реформите во 
здравство и е алатка за идно лобирање за подобрување на пристап до модерната 

 во Македонија 

ХЕРА се приклучи на Глобалната кампања за одбележување на Светскиот Ден за 
„Твоја иднина, твој избор, твоја контрацепција“. 

На 26 Октомври во соработка со Комисијата за еднакви можности беше одржана јавна 
расправа во Собранието на Република Македонија на тема „Како до подобар пристап до 

 во Македонија.“ Комисијата заклучоци и препорача дека 
Министерството на здравство и Фондот за здравствено осигурување да изнајдат 
механизми и буџетски средства за вклучување на орални контрацептивни методи и 
кондоми во рамки на превентивните здравствени програми и/или на позитивната листа 
на лекови, особено за младите и социјално ранливите групи на жени и мажи 

#контрацепција http://goo.gl/lzyDz

#контрацепција 

#контрацепција

http://goo.gl/z093q

Заедничка прес-конференција со претставници на Министерството за здравство 
и Светската здравствена организација, 30 ноември, 2012 год.
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Собрание на Република Македонија, 26 Октомври Јавна расправа “Како до подобар пристап до 
контрацепција во Македонија“
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Со реформите во примарното здравство започнати во 2007 година преку 
воспоставувањето на моделот на концесионерство, најголемата Ромска општина во 
Македонија, и во Европа воопшто „Шуто Оризари“ остана без своја гинеколошка 
ординација.  Пред реформите во рамки на амбулантата во Шуто Оризари постоеја 
двајца државни гинеколози кои обезбедуваа гинеколошка грижа на повеќе од 8.000 
жени во репродуктивен период, од кои поголем дел жени кои живеат во семејства на 
социјална помош. Оваа ново настаната ситуација ги„принудуваше“ Ромките да патуваат 
и повеќе од 5 километри до најблиската гинеколошка ординација во другите населени 
места во околината за да ја добијат потребната услуга, кое секако беше дополнителен 
удар на нивниот домашен буџет и социо-економски статус. 

ХЕРА преку своите активности на директно лобирање, работа со медиумите, како и 
мобилизација на жените Ромки во текот на целата 2012 година правеше напори 
Министерството за здравство да отвори тендер за гинеколог во амбулантата Шуто 
Оризари, да создаде инфраструктурни услови и да идентификува заинтересирани 
гинеколози кои би работеле во општината. Најголем предизвик беше анимирањето на 
заинтересирани гинеколози  да работат во ромската општина. Главна причина за ова  
беше генералната стигма, која што постои кај поголем дел од здравствените работници, 
да работат со Ромското население и малиот приход кои тие би можеле да го остварат од 
понудените услуги заради ниската економска положба на населението. 

Меѓу другото ХЕРА подготви петиција до Министерот за здравство во која повеќе од 500 
жени во општината ја потпишаа со барање за отворање на гинеколошка амбуланта, 
организираше прес конференција и организираше посета на пратениците на 
Комисијата за еднакви можности со цел поблиску да го согледаат проблемот со 
недостатокот на гинеколог во општината и здравствената состојба на жителите на 
општината. На настанот присуствуваше и самиот министер за здравство кој по посетата 
изјави дека е донесено одлука за обезбедување и опремување на гинеколошка 
ординација во амбулантата и дека во Декември 2012 ќе биде отворен тендер за 
ангажирање на гинеколог-концесионер со кој Фондот за здравствено осигурување ќе 
склучи договор за здравствени услуги. Во Декември тендерот беше објавен од страна на 
Министерството за здравство, а веднаш потоа и избран гинеколог. „Во овој момент е 
обезбедена просторија која што ќе биде опремена како гинеколошка амбуланта, а исто 
така е објавен и повик за интерес за концесионер, за што веќе има заинтересиран 
гинеколог“ – министер Никола Тодоров 

Ова ќе овозможи најголемиот дел на жени Ромки кои се здравствено осигурени да ја 
изберат гинеколошката ординација во својата општина  и да не мора повеќе да патуваат 
до други населени места да ја добијат потребната услуга како што претходно  тоа беше 
пракса. 

ОТВОРАЊЕ НА ГИНЕКОЛОШКА 
ОРДИНАЦИЈА ВО НАСЕЛБА 
„ШУТО ОРИЗАРИ“
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7 Септември, амбуланта Шуто Оризари - Министерот за здравство Никола Тодоров 
со изјава за медиумите за време на работната посета во Младинскиот центар “Сакам да знам“ 
заедно со пратениците Комисијата за еднакви можности 
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2012 година беше одбележана како година во која се слави роденденот на 
Меѓународната федерација за планирано родителство. МФПР е најголемата невладина 
организација која работи на полето на сексуалното и репродуктивното здравје, таа има 
свои организации членки во 152 земји од светот, а беше формирана од само 8 
организации. За 60 години таа прерасна во организација која на глобално ниво во тек на 
една година има понудено над 80 милиони услуги поврзани со сексуалното и 
репродуктивниот здравје и со буџет од над 380 милиони американски долари. 

Х.Е.Р.А. стана дел од оваа најголемо глобално семејство на организации кои што 
работата на унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје и права во 2007-
та година. 

Овој за нас значаен јубилеј, го одбележавме со одавање признание на оние поединци и 
организации кои неуморен се вложија на подобрување на сексуалното и 
репродуктивното здравје и промовирање на сексуалните права, секој на својот за себе 
препознатлив начин:

Ó Проф. Д-р Ана Мартиновска, професор и публицист 
Ó М-р Жарко Трајановски, активист за човекови права 
Ó Кристина Озимец, новинар 
Ó Здружение „Порака“
Ó Јасмина Јовановска, новинар 
Ó Тања Алексиќ, водител 

Таа неуморна и секојдневна борба за промовирање на сексуалните права, 
недвосмислено ја отслика и професорката Мартиновска преку своето обраќање во чест 
на ова признание: „ И последниве денови бевме сведоци дека ветриштата на политиката 
навлегуваат во сите пори на нашето живеење, па дури и онаму каде дефинитивно не им 
е место - во интимното и сексуално однесување на луѓето, а потоа истото се вулгаризира 
и табуизира и се користи за ефтино препукување карактеристично за доминантното 
медиумско жолтило. Токму тие обиди да се внесе срам, збунетост и бес по прашањата на 
сексот и репродуктивните права ја прават нашата заедничка мисија уште позначајна, и 
се надевам дека ќе не зацврстат уште посилно на позициите од кои заедно ќе им се 
спротивставуваме на наметнатите стандарди и ограничувања на општеството и ќе го 
прокламираме правото на слободен избор.“

Сакајќи да ја прикажеме нашата работа многу поблиску, а не само преку бројки по повод 
60-те години МФПР издадовме една поинаква публикација. Како што ќе каже 
Претседателот на ХЕРА, д-р Милена Стевановиќ „Жените и мажите кои работата во ХЕРА 
се обидоа, низ своите текстови, преку свои лични согледувања, да ги истакнат 
проблемите со кои што се соочуваат секојдневно и кои стојат како пречки за 
остварување на правата на граѓаните, кога сексуалното и репродуктивното здравје е во 
прашање.“

60 ГОДИНИ МЕЃУНАРОДНА 
ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПЛАНИРАНО 
РОДИТЕЛСТВО 
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Публикација 60 години МФПР

Обраќање на Извршниот директор на ХЕРА
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Јасмина Николова го прима признанието во чест на 60 години МФПР
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БУЏЕТ

#буџет Финансиски извештај

 
Во 2012 година по основ на донации остварени се приходи во износ од 29.487.849,50 
денари, што во споредба со 2011 година претставува зголемување од 58,64% на буџетот 
на организацијата 

Донатори на ХЕРА во 2012 се Меѓународната Федерација за Планирано Родителство – 
IPPF (3.954.048 денари), Глобален Фонд за борба против ХИВ СИДА, Tуберкулоза и 
Mаларија со поддршка на Министерството за здравство (16.806.312 денари), Фондација 
Отворено Општество Македонија (2.463.368 денари) , Град Скопје (900.000 денари) , 
Општина Струмица (717.000 денари) , UNDP (1.117.088 денари) и UN Women (1.053.050 
денари) 

#буџет

#буџет

18.587.591,00 ден

29.487.849,50 ден
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Средства добиени по основ на кампања за донации се 187.400 денари додека Средства 
добиени по основ на членарини и остварени позитивни камати изнесуваат 447.664 

Во 2012 средствата добиени од институции кои се финансираат од Буџетот на Република 
Македонија изнесуваат 1.617.000,00 денари, што преставува зголемување од 640,43 % 
во однос на 2011 година (218.386,00 денари) 

#буџет

#буџет

218.386,00 ден

1.617.000,00 ден
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Меѓународни 
организации 
и фондации
20,110,332.00 ден; 

68%

Буџет на РМ
1,617,000.00 ден; 

5%

IPPF
3,954,048.00 ден; 

13%

Чланарини и 
позитивни камати
477,664.50 ден; 

2%
Кампања за донации

187,400.00 ден; 

1%

ООН
3,141,405.00 ден; 

11%

Абортус
219,081.50 ден; 

1%

Пристап
6,832,981.00 ден; 

24%

Застапување
712,844.50 ден; 

3%

СИДА
14,545,042.00 ден; 

51%

Млади
2,724,376.00 ден; 

10%

Менаџмент и 
администрација
2,239,591.50 ден; 

8%

Развој на капацитетите 
и стратегиите
870,461.50 ден; 

3%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
НА ПРИЛИВИТЕ 
ЗА 2012 ГОДИНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА 2012 ГОДИНА
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ТИМОТ НА ХЕРА

#извршенОДБОР 

#канцеларија 

Милена Стевановиќ – Претседателка, Александра Вучковска – Секретар, Зоран 
Јорданов, Велимир Савевски –претставник на младите, Нинослав Младеновиќ  

Бојан Јовановски – Извршен Директор, Драшко Костовски – Програмски Директор, 
Милош Стојановиќ – Административно-финансики Директор, Елизабета Божиноска 
– Програмски Координатор ХИВ, Даниел Калајџиески – Програмски Координатор 
Млади, Мила Царовска – Програмски Координатор Пристап, Весна Турмаковска – 
Програмски асистент Пристап, Марија Матовска – Проект координатор Млади, Андреј 
Сених – координатор “Заедно посилни“, Ана Филиповска – Генерален Секретар на 
Националниот Координативен Механизам, Тања Станкова – Проект асистент, 
Христина Несторовска – Финансиски Асистент/сметководител, Дамјан Николов – 
Административен асистент, Марија Драгојловиќ – Домаќин Младински центар Сакам 
да знам – Водно, Ленче Поповска – социјален работник “Сакам да знам“ – Шуто 
Оризари, Игор Јадровски – правник, Лозан Каранџиски – возач, Мирослав Јелиќ – 
возач 
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