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Предговор
Х.Е.Р.А. како своја цел (мисија) го поставува остварувањето на правото на
жените, мажите и младите да бидат информирани и да можат слободно да го
остваруваат својот избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје,
како и застапување за обезбедување на тоа право.
Преку отпочнувањето на програмата „Сексуалност и лица со интелектуална
попреченост“ ја препознаваме потребата од неопходно обезбедување на
можност и услови за личен, социјален и сексуален развој и развој на личните и на
сексуалните врски. Исто така, значајно е да се обезбеди препознавање и
почитување на правата на лицата со попреченост, во рамките на Законот за
спречување и заштита од дискриминација и во согласност со Декларацијата за
сексуални и репродуктивни права на ИППФ, да ја развијат и изразат нивната
сексуалност на начин подеднаков како и другите луѓе.
Во период од две години (2010-2011) во рамки на оваа програма Х.Е.Р.А ги
реализираше следниве активности:
£ изготви и усвои „Политика за сексуалност и лица со попреченост“ заедно со
£

£

£

£

£
£

работна група;1
прва јавна дебата на темата сексуалност и лица со попреченост во соработка
со Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална
политика и Здружението на граѓани „Порака“;
обуки на тема сексуалност, сексуално и репродукативно здравје и права, во
кои беа опфатени 48 професионалци од државни институции и дневни центри
кои работат и згрижуваат лица со попреченост, како и дневни центри
менаџирани од здруженија на граѓани за лица со попреченост;
реализирани 11 акциски планови за работа на темата во соработка со МТСП,
Здружение на граѓани „Порака“ и Здружение на граѓани „Порака наша“ во
градовите Скопје, Гостивар, Штип, Охрид, Радовиш, Демир Капија, Дебар,
Куманово и Кавадарци;
одржана прва конференција на тема „Искуства и предизвици во работата со
лица со попреченост и сексуалност“, реализирана во партнерство со
Филозофскиот факултет;
одржани 8 трибини со родители и згрижувачи на лица со попреченост во Штип,
Скопје, Дебар, Струга, Велес, Гостивар, Радовиш и Куманово;
организирана студиска посета во Северна Ирска за сексуалност и лица со
попреченост со претставници од МТСП, Здружение на граѓани „Порака“,
Институт за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот
факултет и Здружение на граѓани „Порака наша“.

Преку издавање на овој Прирачник ќе направиме исчекор кон реализирањето на
потребата за обезбедување поинаков пристап и начин на нудење информации за
лицата со попреченост да ги реализираат сопствените аспирации. Затоа е
потребно да се обрне внимание на расположливите информации, образованието
и емотивната и практичната помош соодветна на идентификуваните потреби на
лицата со попреченост, што директно ќе има влијание на нивниот стадиум од
животот, нивните искуства, сексуалноста, степенот на попреченост и сето тоа
базирано на нивните верувања и вредности.

1 Работната група е составена од: Министерството за труд и социјална политика; Министерството за здравство; ЈУ Завод за социјални дејности, ЗД Скопје, Завод за ментално
здравје; Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост „Порака“; Х.Е.Р.А. (Асоцијација за здравствена едукација и истражување); НВО Здружение на
студенти и младинци со хендикеп; НВО„Мобилноста предизвик“; ДСУ „Св. Наум Охридски”; Завод за рехабилитација на деца и младинци; НВО„Порака наша“.
Политиката може да ја преземете на следниот линк: www.hera.org.mk
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Ирска (FPA, MA – N. Ireland), поддржана од Меѓународната федерација за
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со попреченост. Благодарност и за несебичната поддршка и коментарите при
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Оваа публикација е дел од мисијата на Х.Е.Р.А. – остварување на правото на
жените, мажите и младите да бидат информирани и да можат слободно да го
остваруваат својот избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје.
Веруваме дека овој прирачник ќе го зголеми почитувањето на улогата на
човековите права, со посебен фокус на сексуалните и репродуктивните права и
дека ќе се покаже како непроценлив извор за оние што секојдневно работат со
лицата со попреченост.
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Упатство
за користење на
Прирачникот
Овој Прирачник е наменет за стручни лица кои можат да бидат специјални
едукатори, психолози, социјални работници (во понатамошниот текст
именувани и како вработени) и родители/старатели на лице со попреченост.
Може да се применува со лица од двата пола (машки и женски).
Програмата која е опфатена се однесува на основите на сексуалното и
репродуктивното здравје и права, а вежбите и насоките кои се дел од овој
Прирачник се соодветни за работа пред се, за лица со интелектуална
попреченост, но и за работа со лица со оштетен слух (глуви и наглуви); лица со
пречки во гласот, говорот и јазикот; лицата со попреченост во говорот и лицата
со телесна попреченост.
Вежбите/работилниците треба да се употребуваат во согласност со возраста и
способностите/можностите на лицата, и со применување на индивидуален
пристап. Проценката ја прават стручните лица/вработените.
Родителите/старателите во соработка со стручните лица може да се вклучат во
сексуалното образование на своите деца.
Првиот дел на овој Прирачник ги дава главните насоки и начини на работа со
лицата со попреченост на теми поврзани со сексуалност, сексуално и
репродуктивно здравје.
Пред почетокот на Предлог-работилниците, се наоѓа Евиденциски лист за
проценка на основното знаење за сексуалноста и пубертетот. Пред почетокот
со едукацијата листот треба да се пополни за секој учесник со кој ќе се работи
индивидуално или групно. Врз основа на предзнаењата од стручното
лице/вработен (специјален едукатор, психолог, социјален работник) се прави
избор на темите и вежбите кои ќе се работат со секое лице одделно. На крајот
на секоја работилница се пополнува Формулар за завршена активност, кој се
наоѓа во прилогот од Прирачникот.
Вториот дел на Прирачникот содржи предлог-работилници кои може да се
користат за индивидуална или за групна работа.
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1.ПОДДРШКА
НА ЛИЧНИ ОДНОСИ
Лицата со попреченост се поединци со свои уникатни способности, интереси, искуства и аспирации.
Нашата обврска за водење грижа за лицата со попреченост вклучува и создавање услови за искажување
на нивните потреби, интереси и стекнување животно искуство, исто како и кај луѓето кои се без
попреченост.2 Ова подеднакво се однесува на градењето односи и задоволување на сексуалните
потреби, како и на секоја друга област од секојдневниот живот.
Некои лица со попреченост ќе бидат способни сами, без ничија помош, да изградат низа различни
односи. На други, пак, ќе им биде потребна поддршка и помош во текот на целиот живот. Каква поддршка
и помош ќе биде потребна главно зависи од степенот на развој, комуникациските нивоа, когнитивните и
концептуалните способности, интересите, мотивацијата и личните потреби. На пример, лицата со
аутизам можат да развијат многу поинакви стилови на учење и погледи на односите од останатите лица со
попреченост.
Стручните лица треба проактивно да го проценат моменталното искуство на лицата за личните односи,
нивната способност да развиваат различни видови односи и дали им е потребна помош во оваа област.
Сите професионалци кои работат со лицата со попреченост имаат потенцијална улога во развивањето
лични односи. Тука спаѓаат практичната помош како транспорт, одење по продавници или поддршка при
остварување на приватноста, како и олеснувачка помош, на пример:
поддршка на лицата да присуствуваат на настани и да запознаваат нови луѓе;
дискутирање за врските и сексуалното здравје;
помагање на луѓето во прославувањето на важни годишнини;
обезбедување информации за услугите за сексуално здравје – што тие можат/не можат да прават, како
и овозможување пристап до истите;
£ обезбедување на структурирани програми за сексуално образование.
£
£
£
£

Важно е вработените (стручните лица) да имаат пристап до информации, обука и поддршка во рамки на
тимот за да се чувствуваат сигурно и удобно при дискутирање на односите и сексуалните проблеми на
лицата со попреченост. Понатаму, во Прирачникот се дадени насоки во однос на специфичните прашања,
како што се: мастурбација, интимна нега и контрацепција.
Вработените треба да го користат овој Прирачник за да ја унапредат својата пракса, заедно со тимот да ги
разгледаат и проценат своите надлежности во оваа област и да се договорат како ќе ја остварат
потребната обука.
Постојат голем број клучни принципи за поддршка на луѓето во врска, кои можат, но не мораат да
вклучуваат сексуални односи, а треба да се следат од страна на вработените:
£ Како дел од планирањето на негата и грижата, поддршката која им е потребна на лицата во оваа област

треба да се дефинира врз основа на податоците од евиденцијата и резултатите од испитувањата кои
стучните лица ги имаат за секое лице индивидуално.

2 Устав на Република Македонија, Член 35
Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност. Републиката им гарантира право на помош
на немоќните и на неспособните за работа граѓани. Републиката им обезбедува посебна заштита на инвалидните лица и услови за нивно вклучување во општествениот живот.
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£ Луѓето треба да бидат поттикнувани да се дружат, поединечно или во мали групи, без наметнување на

правила од страна на вработените, освен ако постои загриженост за ранливост.
£ Помошта секогаш треба да биде понудена на дискретен и соодветен начин, земајќи ги предвид

потребите на личноста.
£ Вработените/стручните лица треба да креираат пример како луѓето со интелектуална попреченост да

се однесуваат и да се прилагодат во одредени општествени ситуации.
£ Преземањето ризик е нормален дел од личните односи. Вработените треба да се уверат дека лицата

располагаат со информации, совети и насоки за проценка на ризикот и прават правилни избори.
£ Вработените/стручните лица, не треба да наметнуваат свои лични верувања на поединците или на

другите вработени, но треба да се осигураат дека лицата со попреченост се свесни за различните
мислења во рамки на општеството, поврзани со односите и сексуалноста.
£ Сексуалните активности помеѓу вработените и лицата за кои се грижат се експлоататорски,
навредливи и противзаконски чинови. Сите изјави за злоупотреба упатени против некој од
вработените треба да бидат испитани. Секој вработен за кого ќе се докаже дека е во врска или дека
имал сексуални односи со лице кое е под негова нега треба да се соочи со дисциплинарна постапка и
да биде пријавено во полиција.
Може да дојде до ситуација во која вработениот станува свесен дека му се допаѓа на поединецот или
обратно. Во тој случај вработениот треба да се обрати до одговорното лице за да разговараат и да се
договорат што понатаму. Одговорното лице ќе треба да надгледува и да ја процени ситуацијата, како и да
ги документира записите за секоја донесена одлука и за резултатите од преземената акција.
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2.СОГЛАСНОСТ
Прашањето за давањето согласност за доброволен сексуален однос е основата на одлучувањето за тоа
дали сексуалните односи се нелегални или станува збор за злоупотреба.3
Една личност може да е способна да донесува одлуки поврзани со сексуалните односи и мора јасно да ја
даде својата согалсност за доброволен сексуален однос. Проценката на дадената согласност треба да се
земе предвид доколку постои загриженост за тоа дали одредена сексуална врска или акт може да се смета
за принуден или навредлив. Притоа, одделно, треба да се обрне внимание на следново:
£ Дали поединецот е способен да даде согласност?
£ Дали поединецот дал согласност?

Постојат јасни ситуации во кои согласноста се смета за неважечка. Согласноста се смета за неважечка ако
лицето:
не разбира што всушност се бара од него/неа;
не знае дека има право да одбие барање за секс;
не знае како да одбие секс или се плаши да го стори тоа;
не знае дека сексот не би требало да биде болен или непријатен чин;
не знае дека таа/тој е жртва на експлоатација, во случаи кога им се нуди награда или пари, како возврат
за секс;
£ не знае дека некои врски се нелегални.
£
£
£
£
£

Може да се каже дека согласноста била важечка, единствено во ситуации кога личноста знае на што се
согласува и има избор да каже да или не.
Многу е важно да се размислува за степенот до кој попреченоста е значајна за давањето на веродостојна
согласност. Тоа треба да го направат луѓето кои добро го познааат поединецот. Докази за заемна
согласност треба да се бараат од оние кои прават проценка на согласноста, за да се докаже дека односот
не е присилен. Ова може да се одрази во ситуации кога:
£ и двете страни имаат потреба една од друга и поминуваат време заедно;
£ и двете страни уживаат во искуството и изгледаат среќни;
£ има отсуство на индикатори (Сигурност и заштита, страна 28) кои укажуваат на злоупотреба.

Вработените не треба да имаат предрасуди за соодветноста на различни видови сексуална активност.
Исто така, значајно е вработените (стручните лица) да препознаат сексуална злоупотреба и да знаат како
да дејствуваат во таква ситуација за да понудат соодветна помош и поддршка на лицето.

3 Кривичен закон на Република Македонија, Член 186, Член 187, Член 188, Член 189
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3. ЗАЕДНИЧКО
ЖИВЕЕЊЕ, БРАК И
ГРАЃАНСКИ
ПАРТНЕРСТВА
Лицата со попреченост имаат исти законски права како и сите останати, да живеат заедно,4 да стапат во
брак или да влезат во граѓанско партнерство.5
Доколку лицата со попреченост изразат желба да започнат заеднички живот со некого, да стапат во брак
или да влезат во граѓанско партнерство, тие треба да бидат поддржани во тоа, преку:
£ обезбедување на соодветно сместување;
£ објаснување на правните и на финансиските обврски;
£ обезбедување информации и помош за разбирање на одговорностите кои произлегуваат од

различните видови врски;
£ испитување на можните реакции на роднините, пријателите, колегите и другите членови на

заедницата и како двојката ќе се справи со различните погледи и неодобрувања;
£ овозможување пристап до сервиси за поддршка и други стручни услуги.

Сите врски поминуваат низ тешки времиња, поради што лицата со попреченост кои се во долга врска,
можат да доживеат тешкотии кои, во некои случаи, можат да доведат до разделба и/или развод. Ако се
побара да го сторат тоа, вработените треба да укажат на импликациите од секоја постапка и да понудат
услуги за поддршка на двојките кои имаат проблеми во врската. На двојките кои се разделуваат, можеби
ќе им биде потребна дополнителна помош од адвокати и дневни центри или сервиси за поддршка, како и
емоционална поддршка.

4 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 6, Член 16 и Член 18
5 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 13
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4.РОДИТЕЛСТВО
Лицата со попреченост, имаат право да бидат родители и многу од нив ја имаат таа желба. Сепак, овие
права треба да бидат избалансирани со одговорностите кои си ги носи родителството и со потребата од
укажување на овие одговорности.6 На некои луѓе ќе им биде потребна помош при разгледувањето на
нивните очекувања и проценка на способноста да се сносат со родителските одговорности. На други, пак,
ќе им биде потребна практична помош во чувањето дете, што може да се обезбеди како дел од севкупната
нега, врз основа на проценетата потреба.
Некои од областите кои можат да се разгледаат заедно со поединецот или двојките кои сакаат да
станат родители се:
£ Кои се очекувањата на поединецот или двојката од станувањето родител?
£ Реално, колкава помош ќе биде потребна за да им се помогне на овие двојки да излезат на крај со

детето и дали таква услуга стои на располагање?
£ Дали се очекува помош од родителите/старателите, и доколку е така, какви дополнителни потреби ќе

имаат?
7

£ Дали е потребно генетско истражување?
£ Дали постојат ризици за бебето?
£ Кои се финансиските импликации на родителството?

Лицата со попреченост можат да бидат добри родители. Не треба да се имаат предрасуди дека и нивните
деца ќе имаат попреченост. Важно е од поединците кои сакаат да станат родители да не се очекува доказ
за добро родителство, исто како што тоа не се очекува од луѓето без попреченост.
За некои лица со интелектуална попреченост кои сакаат да станат родители, тоа може да биде
неостварливо. Во такви околности, на лицата може да им биде потребно стручно советување и поддршка
и упатување до соодветни центри. Важно е да се биде реален и да не се зголемуваат очекувањата кај
лицата.8
Решавањето на прашањето за родителство може да биде тешко за стручните лица/вработените.
Поддршка треба да се бара од одговорните лица во организацијата/институцијата и одделенијата за
медицински услуги и советувања.

6 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 18
7 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 18
Не можат да склучат брак лица кои поради манифестна форма на душевно заболување со присуство на психотични симптоми или резидуални знаци од болеста не се во состојба
да го сфатат значењето на бракот и обврските што произлегуваат од него, а кои се истовремено неспособни за расудување. Не можат да склучат брак и лица кои заостануваат во
менталниот (психичкиот) развој, а припаѓаат во групата на лица со тешка и најтешка ментална заостанатост IQ под 36°. Лицата кои се распоредени со умерени пречки во
психичкиотт развој, како и лицата кои имаат тешки наследни заболувања во фамилијата, можат да склучат брак по претходно прибавено мислење за генетска конструкција
издадено од Заводот за ментално здравје на деца и младинци Скопје или друга соодветна институција која се занимава со вршење на генетски истражувања.
8 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 18
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5.СТАВОВИ НА
СТАРАТЕЛИТЕ
Овој Прирачник е во согласност со човековите права, притоа, претпоставувајќи дека лицата со
попреченост се способни да донесуваат лични одлуки и се деловно способни, се додека не се докаже
спротивното.
Лицата со попреченост имаат различно потекло, доаѓаат од различни заедници, со свои културни и
религиозни верувања кои постојат во нашето општество. За да им се овозможи да донесуваат
информирани одлуки и избори за врските и сексуалните односи, важно е да се почитува поширокиот
контекст на животот на поединецот, вклучувајќи ги вредностите и ставовите на неговото семејство и
заедницата. Кога давате поддршка на некој при донесување на одлука во однос на врските и
сексуалноста, важно е да им укажете на лицата со попреченост дека при донесување на одлуките треба да
се земат предвид културните и религиозните аспекти.
Понекогаш може да се случи, лицето со попреченост да има поинакви вредности и ставови од неговите
родители/старатели. Во таква ситуација значајно е да се почитува правото на избор и да се поддржи
лицето со попреченост во неговата одлука, а не изборот на родителите/старателите, се додека тоа е во
согласност со Законите во државата. Однесувањето и изборот на лицето со попреченост, доколку не е во
согласност со вредностите и ставовите на неговите родители/старатели, може значајно да влијае на
односите со семејството, пријателите и заедницата. Некои семејства целосно ќе го поддржат лицето во
развојот на здрави општествени односи и изразување на сексуалноста, додека други, пак, можеби ќе
имаат негативни ставови за прашањата како што се: врски од ист пол, мастурбација, сексуални односи и
брак.
Многу лица со попреченост продолжуваат да живеат со своите родители или други блиски членови на
фамилијата, но и во ситуации кога ова не е случај треба да се почитува влијанието и важноста на овие
односи. Од голема важност е стручните лица/вработените да бидат свесни за различните ставови што ги
имаат родителите/старателите.
Родителите/старателите треба да имаат можност да учествуваат во планирањето на пристапи до
образование и поддршка на лицата со попреченост во однос на врските и сексуалноста. Тие можат да
учествуваат во дискусиите за личните и сексуалните односи на нивниот близок, доколку поединецот се
согласи на тоа.
Сепак, родителите/старателите немаат право да дискутираат и одлучуваат за сексуалните односи,
изборот и начинот на живот на нивниот близок без негова информирана согласност, освен ако судот не
им го даде тоа право.9

9 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 10 и Член 94
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6.ЕДУКАЦИЈА ЗА
СЕКСУАЛНОСТ И
ВРСКИ
Клучни принципи се:
£ на сексуалнoто образование треба да се гледа како еден елемент на здравствената едукација,

поставен во рамките на промовирање на здравјето;
£ сексуалното образование треба да придонесе за физички, емоционален и морален развој на младите

луѓе
£ едукацијата за сексуалноста и врските треба да ги земе предвид културните и социјалните вредности

на општеството, на заедницата и на семејството;
£ сексуалното образование не треба да биде дискриминаторско и треба да ги почитува разликите

помеѓу различните потекла и потребите на младите луѓе;
£ неформално, сексуалното образование започнува во раната фаза на детството, со родителите и

старателите, и продолжува до полнолетност, како во рамките на домот, така и во сите фази на
училишниот живот.

Главни карактеристики на сите програми
за сексуално образование треба да бидат:
£
£
£
£

почитување и грижа за себе и за другите;
почитување на индивидуалните разлики и избори во однос на сексуалноста;
начини за искажување и справување со чувствата и емоциите;
начини за безбедно однесување.

Пожелно е при секое планирање на програмите за сексуално образование да се консултирате со
родителите/старателите. Некои родители/старатели можеби сакаат да дискутираат за програмите и да ги
разгледаат програмите.
Родителите/старателите немаат право да одлучуваат наместо лицето со попреченост кое е постаро од 18
години за неговото едуцирање за љубовни и сексуални односи, освен во ситуација кога на лицето му е
одземена деловната способност.10
Стручните лица/вработените треба да водат тековна евиденција на она што тие планираат да изработат
во текот на сесиите, што било изработено и резултатите од овие сесии.
Добра евиденција ќе им овозможи на стручните лица/вработените да ги оценат сесиите, да научат и да
развијат идни практики. Стручните лица/вработените треба да вклучат одговорни лица (претпоставени)
и во планирањето и договарањето на сесиите за сексуално образование.
10 Закон за семејство, пречистен текст 22.12.2008, Член 93 и Член 94
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Иако мислењето за тоа што е соодветно ќе варира од поединец до поединец, стручните
лица/вработените треба да обезбедат едукација која е со логично следство, сеопфатна и прилагодена
според потребите на поединецот. Стручните лица/вработените треба внимателно да размислат дали
имаат соодветно знаење и вештини за секоја фаза или дали е потребна стручна помош. Во рамки на
групата може да постојат различни нивоа на разбирање. Материјалите и олеснувањата треба да бидат
соодветни на потребите на поединците и да бидат прилагодени на истите. Мора да се работи чекор по
чекор за да се осигура дека едукативните активности се достапни за лицата со различен тип попреченост.
Може да има одредени проблеми кои ќе треба да се решат, на пр., кога работите со лица со комбинирани
пречки, кои имаат сложена комуникација и потреби за учење. Во такви ситуации и поединецот со
попреченост и стручните лица/вработените кои работат со нив ќе бидат особено ранливи. Пред
започнувањето на каква било програма за сексуално образование, мора да се извршат индивидуални,
мултидисциплинарни проценки и да се искористат стручни техники за да се утврди колку и што лицето
сака да научи. На стручниот тим/вработените ќе му треба јасен доказ дека поединецот има потреба или
желба да научи повеќе за врските и сексуалноста. Ако се заклучи дека апстрактните методи на учење кои
вклучуваат слики, цртање линии, видеа и слично, нема да влијаат на поединецот, тогаш ќе бидат потребни
подиректни и поконкретни методи (пр. демонстрација како се мести кондом на дилдо, користење игри на
улога и сл). Внимателното запишување на сите фази од процесот и редовното известување за истите, како
и дискусиите со одговорните лица, се од суштинско значење за заштита и на поединецот и на
вработените.
Следните точки се клучни компоненти на една едукативна програма. Вработените треба да го проценат
моменталното знаење на лицето, да ги идентификуваат пропустите и да се договорат за достижни цели,
според следните насоки и теми:

Социјални вештини:
£
£
£
£
£

свесност за себе во однос на другите;
различни видови односи – семејство, пријатели, колеги, лични односи;
емоции и како да се справиме со нив;
вештини за врска – донесување одлуки, преговарање и сл.;
одговорности и посветеност во рамките на врската.

Свесност за телото и основни информации
за сексуалноста:
£
£
£
£
£
£
£
£

раст и развој на телото;
јазик на телото и сексуални односи;
претстава за сопственото тело и самопочитување;
пубертет;
мастурбација;
менструација;
контрацепција, абортус;
бременост, потребите на бебето, реалноста за родителството.
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Сексуално здравје и благосостојба:
£
£
£
£
£
£
£

сексуални чувства и како да се справиме со нив;
врски од ист пол;
подигнување на свеста за родовиот идентитет;
сексуално преносливи инфекции (СПИ);
практикување сигурен секс;
ХИВ и СИДА;
услуги за сексуално здравје и како да се пристапи до нив.

Прифатливо однесување:
£
£
£
£
£

лично однесување и однесување во јавност;
време и место;
разлики помеѓу однесувањето на дете и на возрасен човек;
соодветно изразување на чувствата и емоциите;
употреба на нагледни средства и визуелни материјали (слики, цртежи, анатомски модели).

Лична безбедност:
£
£
£
£
£
£
£
£

вештини за преговарање и за донесување одлуки;
како да кажеш„да“ или„не“ на правилен начин;
лични права и одговорности кон другите;
пријатни и непријатни допири;
заштитничко однесување;
препознавање и пријавување злоупотреба;
познавање на законите во државата и начин на пријавување при прекршување на човековите права;
сексуална злоупотреба, пријавување и постапување во ситуација на сексуална злоупотреба.

Вредности и ставови за врските и
сексуалноста:
£ различни социјални, културни и религиозни ставови за врските и сексот;
£ донесување на одлуки во животот – брак, целибат, повеќе партнери, врски од ист пол;
£ како е прикажан сексот во медиумите;
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7.СЕКСУАЛНОСТ
7.1. Приватност и достоинство
Лицата со попреченост имаат право на приватност, како во поглед на личен простор, така и на личните
податоци.11 Вработените треба да ги почитуваат приватноста и достоинството на лицата со попреченост.
Во пракса ова значи:
£ Укажување на значењето на приватност на лицето со интелектуална попреченост и кога и каде е

соодветно да се разговара за прашања од лична природа.
£ Да не се влегува во приватни соби без претходно да се побара дозвола или ако постои добра причина

£
£
£

£

за тоа, на пример, итни медицински случаи. Доколку некој од вработените, случајно влезе во приватна
соба, без притоа да побара дозвола, истиот треба да се извини.
Да се има почитување за индивидуалните верски и културни убедувања.
Да се разјасни за потенцијалните последици од сексуални активности во јавност и дека сексуалните
активности, како што е мастурбацијата, треба да се вршат на приватно место.
Јавните згради, како што се, на пример, дневните центри, не се
прифатливи места за сексуални
активности. Доколку некој се однесува на несоодветен начин, дадете објаснувања за тоа што не било
соодветно и зашто, притоа признавајќи му ги оние аспекти од однесувањето кои биле соодветни.
Често, однесувањето е средство за комуникација, затоа треба да се испита што стои зад однесувањето
на луѓето. На пр., мастурбирање на јавно место треба да се провери дали лицето не знае дека тоа е
несоодветно поради тоа што е на јавно место, но да му се укаже дека е во ред како чин поради
задоволство во приватен простор.
Лицата со интелектуална попреченост треба да имаат можност да ги заклучуваат вратите од нивните
спални соби. За алтернативни стратегии за обезбедување на приватност на поединците со физичка
попреченост или длабока интелектуална попреченост или комбинирани пречки, треба да се
разговара со поединците и одговорните лица и да се евидентираат во планот за нега/поддршка.

ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР:
Марија има 26 години и е со комплетно оштетен говор и слух од раѓање. Таа сака да има свој сопствен
простор и поминува многу време во својата соба. Таа ги ги препознава своите родители и сестра си кога ја
посетуваат, но не покажува склоност кон други луѓе. Таа користи многу знаци и гестови за комуникација.
Иако не пишува, таа користи голем број слики за да објасни што е на ум. Марија може да стане агресивна
ако луѓето не ја разберат нејзината комуникација. Само тимот за поддршка кои работи со неа и со
нејзиното семејство, може целосно да разбере што таа сака да каже.
Сака да чита списанија и каталози и препознава детали. Има научено многу рецепти кои ги подготвува
дома. Таа ги следи рецептите со комбинации на цртежи и слики со состојките и начинот на правење. Има
слики кои ги користи за планирање на денот/неделата. Набљудувајќи го нејзиното однесување во текот
на повеќе недели, вработените заклучиле дека таа не го разбира прашањето околу јавното и приватното
однесување. Кога оди на пливање, прави одредени движења за да ја избрише водата од својот костум за
пливање, коишто можат да бидат протолкувани како интимни допири. Дома ја остава отворена вратата од
тоалетот кога оди по нужда, шета по куќата со отворена бањарка и понекогаш ги отвора завесите од
собата пред да се облече.

11Конвенција на ОН за правата на лицата со попреченост, Член 22 и Устав на РМ, Член 18 и Член 25
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Вработените сметаат дека Марија не е свесна за својата сексуалност, иако таа е свесна дека е жена и
повеќето клучни луѓе во нејзиниот живот сметаат дека таа се гледа себеси како младо девојче. Таа не
пројавува интерес за секс и никогаш не знаела да мастурбира. Не се знае многу за сексуалната едукација и
за врските што таа ги имала во минатото.
Вработените одлучија да работат со Марија за таа да сфати дека е жена и да ја научат какво однесување е
соодветно/несоодветно на базен и дома. Еднаш неделно, во точно определено време, следени се голем
број игри на улоги и дискусии со Марија, преку користење на низа слики за однесувања во рамки на
домот, што прво се прави кога се станува од спиење, што се прави по бањањето, што се прави на базен
кога веќе еднаш си се избањал и сл. Бројни видеа и цртежи беа на располагање за ова учење. Стручните
лица/вработените ставија акцент на пораките кај базенот, по бањањето и при станувањето. Двајца
вработени ја развија сесијата, а останатиот тим и семејството придонесоа за истата. По неколку месеци,
вработените забележаа намалување на несоодветното однесување.

7.2. Интимна нега
Некои лица со попреченост ќе имаат потреба од помош од вработените при водењето на личната хигиена
и интимната нега. Потребите за интимна нега и како ќе им се излезе во пресрет треба да се содржани во
личните планови за нега на лицето. Лицето треба да избере кој би сакал да му помага при интимната нега,
доколку е способно за тоа. Неговиот избор треба да се почитува што е можно почесто, да се даваат
објаснувања кога тоа не е можно, на пример, поради боледување или одмор.
Интимната нега треба да се врши во приватност и да се одржува достоинството на лицето со попреченост.
Ова вклучува:
затворање на врати од тоалети/бањи/спални соби;
барање дозвола од лицето за помош при одржувањето на интимна нега;
објаснување на секоја нова постапка и зошто истите се потребни;
одбегнување на негативни коментари или јазик кои би можеле да предизвикаат неодобрување,
одвратност или срам кај лицето со попреченост;
£ почитување на религиозните и културните верувања за да се обезбеди соодветна интимна нега;
£ давање предност на задачите за интимна нега за да се обезбеди физичка удобност на лицата со
попреченост.
£
£
£
£

Вработените требаат да се запознаени со насоките за здравје и безбедност, поврзани со интимната нега, и
со Прирачникот, за да се обезбеди емоционална и физичка сигурност на лицето со попреченост.

7.3. Мастурбација
Мастурбацијата претставува сосема нормално сексуално однесување со коешто се постигнува сексуално
задоволство. За некои луѓе со попреченост, ова може да е единствениот начин за доживување оргазам.
Луѓето не треба да бидат обесхрабрувани да мастурбираат, но треба да бидат поддржувани да ја разберат
разликата помеѓу јавен и приватен простор и дека мастурбацијата треба да се врши во приватност. Ако
тоа се случи на јавно место, на поединецот треба да му се укаже дека она што е несоодветно е местото каде
што се самозадоволува, а не однесувањето.
Кога некој не знае како да мастурбира, а покажува желба за тоа, постојат различни начини на кои
вработените можат да му понудат едукација и поддршка, почнувајќи од сликовити информации или
видеа, соодветни објаснувања од страна на медицинско лице или родител/старател. Која акција ќе биде
соодветна зависи од поединецот, неговите капацитети и избор.
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Поддршката треба да биде договорена во личниот процес на планирање, вклучувајќи ги одговорните
лица да биде и внимателно евидентирана. Евиденцијата треба да ги вклучи деталите за проценка на
ризикот, земајќи предвид како ќе се реши ризикот за злоупотреба или тврдења за злоупотреба против
вработените. Резултатите треба да се следат, а одлуките за поддршка редовно да се прегледуваат.
На стручните лица/вработените им е строго забрането вршење мастурбација или други сексуални
активности со или како дел од негата на поединците. Ако се открие дека некој од вработените го направил
тоа, потребно е веднаш да се казни вработеното лице и да се отпочне обвинение за полов напад против
него. 12
Доколку лицето со интелектуална попреченост мастурбира во несоодветни ситуации, на јавно место, тоа
може да упатува на други проблеми на кои треба да им се обрне внимание. Во таква ситуација треба да се
провери:
£ Дали личноста е способна за ефикасна мастурбација? Дали знае каде е тоа соодветно однесување и

како тоа се прави?
£ Дали тоа е поради одредени СПИ симптоми, чешање, а не мастурбирање на јавно место? (Ова е

значајно да се провери! Дали можеби лицето има потреба од дерматовенеролог или потребно е да се
работи на едукација за тоа што е приватен простор во кој може да мастурбира поради сексуално
задоволство?!)
£ Дали постои каква било можност за злоупотреба?

ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР:

13

Стефан е дете со интелектуална попреченост на возраст од 17 години. Неколку години го посетува
Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост. Вработените велат дека одлично е вклопен и
одлично соработува со своите врсници и со стручниот тим/вработените.
Пред година ипол стручниот тим забележал дека Стефан започнал да покажува несоодветно однесување.
Секој ден се удирал/допирал по пенисот во присуство на другите корисници во Дневниот центар и пред
вработените. Бил неколкупати опоменуван дека несоодветно се однесува и дека не треба тоа да го прави,
но однесувањето не се променило.
Специјалниот едукатор/дефектологот од тимот одлучил да поразговара со Стефан насамо за да види во
што е проблемот. Од разговорот што го имале специјалниот едукатор проценил дека Стефан има потреба
од задоволување на својот сексуален нагон, но не знае како тоа да го направи соодветно. Наместо да се
самозадоволува, тој се удирал по пенисот и се повредувал. Токму затоа дефектологот одлучил да го
вклучи Стефан во сексуална едукација и да работи со него на темата мастурбација. Користејќи дилдо,
слики од Прирачникот и индивидуален разговор, по неколку месеци го научил Стефан дека
мастурбирањето е приватна работа и треба да се прави во приватен простор (неговата спална соба, кога
ќе биде сам) и исто така, му покажал на дилдото како треба да мастурбира за да не се повредува.
Неколку месеци по работата и едукацијата едукаторите забележале дека кај Стефан повеќе нема
несоодветно однесување. Стефан престанал да се удира и да се допира по пенисот пред другите
корисници и вработените во Дневниот центар. Тие велат дека Стефан научил дека во ред е да мастурбира
дома во својата соба, но несоодветно однесување е ако се допира и мастурбира пред други луѓе и на јавно
место како, на пример, во Дневниот центар.

12 Кривичен закон на РМ, Член 188 и Член 189
13 Примерот е забележан како искуство на еден од дневните центри за лица со попреченост во Македонија
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7.4. Односи со ист пол
Одреден дел од населението го сочинуваат хомосексуалци и бисексуалци или лица кои уживаат во
повремен сексуален однос со лица од истиот пол. Лицата со попреченост можат да бидат хомосексуалци
или бисексуалци и ги имаат истите права да имаат нормален сексуален однос како останатите.
Некои лица со попреченост не се свесни дека можат да постојат сексуални односи со ист пол. Некои, пак,
ги привлекува истиот пол, но се плашат од последиците ако ја изразат нивната привлечност.
Многу е важно лицата со попреченост да имаат можност самите да одлучат за тоа и да не бидат под
притисок при донесување на одлуката. Од друга страна, пак, важно е да не се ограничуваат изборите за
сексуални партнери и партнери за врска на луѓето. Секоја информација и поддршка што ќе им се даде на
лицата со попреченост, во однос врските и сексуалните односи, ќе ги поттикне да дискутираат за нивните
чувства на привлечноста кон истиот пол и ќе им се даде до знаење дека ќе добијат целосна поддршка во
откривањето и изразувањето на нивната сексуалност.
Стручните лица/вработените, исто така, треба го најдат најдобриот начин на кој лицата со попреченост ќе
запознаат партнер од истиот пол и ќе бидат безбедни, преку претходно разгледување на потенцијалниот
ризик на оние кои развиваат нова врска.
Неприфатливо е за стручните лица/вработените и родителите/старателите да ги наметнуваат
предрасудите или личните ставови за врска со ист пол на лицата со попреченост и не треба да ги
дискриминираат поради нивните погледи и верувања. Одговорност на стручните лица/вработените е да
не ги делат луѓето според нивната сексуална ориентираност. Вработените треба да избегнуваат какви
било претпоставки за сексуалната ориентираност на луѓето и какви се нивните сексуални навики. Исто
така, пожелно е да се избегнува користење на јазик кој укажува дека некој е хетеросексуалец или
хомосексуалец, на пример, наместо да се користи зборот„момче/девојка“, да се користи зборот„партнер“.
Исто така, во согласност со Законот за работни односи незаконски е да се дискриминираат вработените
врз основа на нивната сексуална определеност.14 Соочувањето со хомофобично однесување на
работното место може да биде основа вработениот да поднесе жалба за дискриминација. Шеги и други
видови навреди кои ги дискриминираат луѓето кои се хомосексуалци или бисексуалци не треба да бидат
допуштени.

ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР:
Мартин е со комплетно изгубен слух и говор како резултат на рубеола синдромот и од неговата 16 година
20 години живее во болница. Тој беше отпуштен од болница за да живее во дом во кој ќе има поддршка.
Вработените го поддржуваат Мартин да научи се за неговиот нов дом, начинот на живот во градот и за
неговите соседи кои не се болнички пациенти или персонал на болницата. Мартин комуницира со знаци и
симболи. Вработените имаат информација дека Мартин имал анален однос, но не е јасно дали тој дал
согласност за тоа, бидејќи нема информации дека имал врски во минатото. Во новиот дом Мартин ги
преферира машките вработени и често пробува да ги допира истите, исто така и неговите пријатели во
станот. Мартин исто така мастурбира во јавни делови од куќата.
Некои луѓе од вработените се загрижени дека Мартин во минатото бил злоупотребуван и дека му треба
поддршка да го преброди тоа, додека другите мислат дека тој е геј, бидејќи го привлекуваат други мажи и
не покажува никаков интерес за жените. Неговиот интерес спрема мажите се зголемува со гледање слики
на мажи и на мажи на телевизија.

14 Забрана за дискриминација, Член 6 Полова насоченост
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Вработените напорно работат за да му укажат на Мартин за несоодветното допирање на другите, особено
на тие кои работат таму и чија работа е да ги негуваат нив. Посебно се обидуваат да му објаснат дека
секојдневното и постојано вџарување во мажи не е соодветно, освен ако гледањето не е заемно. Тие, исто
така, се обидуваат да му објаснат дека единствените соодветни места за мастурбација се неговата соба
или тоалетот. За да му помогнат на Мартин да ја уреди својата соба, тие ја декорираат со неговите омилени
слики од машки ѕвезди кои самиот ги одбира од списание.
На состанокот одржан за Мартин, сите се согласуваат дека треба да му се даде поддршка да ја посетува
локалната организација за мажи кои имаат секс со мажи, за сексуална едукација и советување. Нивната
загриженост е ако Мартин најде маж кој би сакал да има однос со него, дали Мартин ќе ги знае своите
права и ќе инсистира да имаат безбеден однос. Тие, исто така, ќе истражуваат други начини како Мартин
да запознае други геј-мажи, како, на пример, планинарење и други активности што тој ги сака, и ќе
остварат контакт со граѓански здруженија кои ја застапуваат геј-популацијата.

7.5. Контрацепција
Лицата со попреченост ги имаат истите права како и другите, да побараат помош и поддршка за
контрацепција. Идеално е, лицата со попреченост, сами да одберат средство за контрацепција кое
најмногу им одговара и треба да бидат упатувани кон здравствени институции и гинеколози.
Вработените/стручните лица, родителите/старателите и давателите на услуги можат да ги нагласат
придобивките од користење контрацепција и да им овозможат на поединците да ги разберат
информациите за изборите за контрацепција и нивното користење.
На контрацепцијата треба да се гледа како потреба на индивидуите, а не како средство за намалување на
грижата на вработените и роднините. Вработените/ стручните лица не треба да ги информираат
роднините и партнерот на поединецот за нејзиниот/неговиот избор на контрацепција, освен ако не
добијат дозвола за тоа. Вработените/стручните лица и родителите/старателите немаат право да
донесуваат одлуки за користење на контрацепција на лицата со попреченост без нивна согласност или
ако им е дадено право од правосуден орган.15 Вработените/стручните лица треба да се сигурни дека
секоја одлука на судот ја покрива оваа област.
Вработените/стручните лица треба да се запознаени со различните методи на контрацепција за да можат
да одговорат на прашањата и барањата кои ги имаат поединците или да дискутираат за прашањата кои се
дел од планирањето на личната нега, во однос на врските и сексуалноста.
Треба да се земат предвид културните и религиозните убедувања на поединецот, кои можат да забранат
користење на одредени видови контрацепција. Пожелно е сите центри за грижа да имаат избор на
кондоми и лубриканти за лицата со попреченост.
За сите контрацептиви, освен за кондом, потребно е да се издаде рецепт од матичен гинеколог за да може
да се купат од локалните аптеки.
Вработените/стручните лица, треба да едуцираат за практикување на „сигурен секс“, кој нуди заштита од
ХИВ и други сексуално преносливи инфекции и од несакана бременост, како и да ги охрабруваат
поединците да го користат кондомот како правилен метод на заштита. Лицата со попреченост треба да
знаат:
£
£
£
£

зошто е важна употребата на кондом;
како да бидат сигурни дека кондомот не е скинат;
како да го стават кондомот и како треба да се исфрли по употребата;
каде можат да добијат бесплатни кондоми и каде можат да купат;

15 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2011, Член 10, Член 93 и Член 94
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£
£
£
£
£

различните имиња за кондомите;
како да се договорат со партнерот да користат кондом;
кои кондоми се за анален, кои за орален, а кои се за вагинален секс;
информации за користење лубриканти;
што да прават ако кондомот пукне, испадне или е изваден за време на односот.

ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР:
Сузана има 21 година и е во врска со Стефан, кој има 32 години. Тие се заедно неколку месеци, двајцата
имаат лесна интелектуална попреченост. Од неодамна Стефан почнал почесто да ја посетува Сузана дома
и почнале да поминуваат повеќе време во нејзината спална. Сузана се доверила на еден член на
персоналот дека таа и Стефан сакаат да имаат секс, но таа се плаши да не остане бремена. Бидејќи со
Сузана се согласиле дека треба за оваа тема да дискутираат и таа сака и Стефан да биде присутен, биле
организирани серија од состаноци каде што Сузана и Стефан дискутирале заедно, но и поединечно.
Примарно, персоналот индивидуално ги испитувал Сузана и Стефан за нивното разбирање на сексот и
дали е тоа заедничка одлука. Персоналот испитувал дали можеби е потребна итна контрацепција, но
подоцна констатирал дека не станува збор за таков случај. Сузана и Стефан се сигурни во доверливоста на
персоналот и се охрабрени да го контактираат во кое било време ако имаат некакви прашања пред
следниот состанок. На состаноците со Сузана и Стефан тие се информираат за различните начини на
контрацепција и како тие можат да се користат. Персоналот им објаснува дека од нив зависи каква
контрацепција ќе изберат да користат и која нив најмногу им одговара, и дека ако се несигурни во
контрацепцијата, секогаш можат да го контактираат нивниот доктор за совет. Персоналот исто им
објаснува дека со користењето кондом можат да се заштитат од полово преносливи инфекции. Стефан
одлучил дека тој сака прво да разговара со неговиот матичен лекар, додека Сузана повеќе сакала совет од
матичниот гинеколог. Персоналот им понудил помош за закажување на состанок и можност да поведат
некој со нив на советувањето. Сузана одлучила да ја земе својата сестра, додека Стефан одлучил да оди
сам. Персоналот ги прашал дали сакаат да закажат следен состанок по овој, на што тие се согласиле.

7.6. Абортус
Жена со попреченост има право да се информира, да се советува и да биде поддржана да донесе основана
одлука за тоа дали ќе ја продолжи бременоста или ќе ја прекине, без разлика на причината за нејзината
одлука. Добрата состојба на жената мора секогаш да биде на прво место и таа го има правото на избор.
Ако родителите и старателите бараат од жената да ја прекине бременоста, тоа не смее да премине преку
правата и благосостојбата на жената. Информациите, тестовите за бременост и упатите за прекин на
бременоста се добиваат од матичен гинеколог.
Прекинувањето на бременоста е посебна медицинска интервенција за која слободно одлучува
бремената жена. Правото на прекинување на бременоста може да се ограничи само заради заштита на
здравјето на бремената жена.16 Предрасудите дека личност со попреченост не може да биде родител не е
основа за абортус. Абортусот, според законот во Република Македонија, може да се изврши до десеттата
недела од бременоста,17 а по исклучок, прекинувањето на бременоста може да се изврши и по истекот на
десеттата недела од денот на зачнувањето по барање на бремената жена во следните случаи:
1. Кога врз основа на медицински индикации ќе се утврди дека бременоста претставува опасност за
животот на жената или ќе доведе до тешко нарушување на здравјето на жената за време на бременоста,
породувањето или по породувањето;
2. Кога врз основа на научни сознанија може да се очекува дека детето ќе се роди со тешки или душевни
недостатоци;

16 Закон за прекинување на бременоста, Член 1 и Кривичен закон на РМ, Член 129
17Закон за прекинување на бременост, Член 2
18 Закон за прекинување на бременост, Член 3
19 Закон за семејство, Пречистен текст 22.12.2008, Член 94
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3. Кога до зачетокот дошло до врска со извршување на кривично дело: силување, обљуба над немоќно
лице, обљуба над малолетно лице, обљуба со злоупотреба на положбата, заведување или
родосквернавење;
4. Кога ќе се утврди дека во текот на бременоста или по породувањето би можела жената да дојде во
тешки лични, семејни, материјални или други прилики што ќе имаат одраз врз нејзината здраствена
состојба.
Како тешки лични, семејни, материјални или други прилики се сметаат особено: потешко нарушени
брачни односи, постоење на асоцијални појави во семејството, тешки станбени услови, материјална
необезбеденост, нарушување на здраствената состојба на членови на семејството и бројот на децата во
семејството.
Прекинувањето на бременоста во сите погоре споменати ситуации ќе се изврши доколку се оцени дека со
прекинувањето на бременоста нема да дојде до потешко оштетување на здравјето или до непосредна
опасност за животот на бремената жена.18
Кога се смета дека жената не е способна да даде согласност за абортусот, таков третман единствено може
да се даде по барање и со согласност на родител/старател, кој има судски право да одлучува за жената на
која е одземена деловната способност.19 Таква примена може да се земе предвид во контекст на
принципите на законот. Во одлуката треба да бидат вклучени професионалци, семејството и лекарот. Во
такви случаи, одлуката мора да биде во интерес на поединецот, наместо во интерес на другите.
Кога веќе е донесена одлуката, без разлика на последиците на бременоста, треба да се планира
мултидисциплинарен пристап со цел да му се понуди поддршка на поединецот, на пример, советување во
случај на абортус или антенатална грижа за жената ако ја продолжи бременоста.
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8. СЕКСУАЛНО
ЗДРАВЈЕ
8.1. Здравствени услуги
Лицата со попреченост ги имаат истите права за услуги и информации како останатите.20
Вработените/стручните лица треба да работат на подигнување на свесноста на лицата со попреченост за
услугите за сексуално здравје, што тие можат да понудат и каде и како може да им се пристапи.
Пристапувањето кон услугите за сексуално здравје може да биде тешко и засрамувачко за некои луѓе.
Соодветно е вработените/стручните лица да ги придружуваат лицата со попреченост за такви услуги,
доколку некој сака. Поединците имаат право на пристап до медицинските белешките за нив.
Вработените/стручните лица треба да им укажат на лицата за тие права и поддршка, без разлика дали
лицата ќе ги побараат истите. Вработените/стручните лица треба да им ги објаснат белешките на начин на
кој тие ќе ги разберат.
Кога сексуално-здравствените услуги не ги задоволуваат потребите на лицата со попреченост,
вработените/стручните лица треба да им укажат за постоењето на жалба и адвокатски процедури.
Вработените/стручните лица треба да ги охрабрат лицата со попреченост да се вклучат во советувањето
и развивањето на сексуално-здравствените услуги.

8.2. Сексуално преносливи инфекции
Лицата со попреченост имаат право да бидат сексуално активни, а со тоа постои можност за инфицирање
од некоја сексуално пренослива инфекција. Сексуално преносливите инфекции имаат голем удел во
здравјето на поединците и на нивните партнери. Тие можат да предизвикаат болка, неплодност, дури и
смрт ако не се дијагностицираат и лечат на време.
Лицата со попреченост треба да знаат за:
£
£
£
£
£

видовите на полово преносливите инфекции и нивните симптоми;
како се пренесуваат полово преносливите инфекции;
како да се спречи инфекцијата;
каде да отидат на тестирање и лечење;
каде да се обратат за доверливи информации и совети.

Вработените/стручните лица треба да се свесни за симптомите поврзани со сексуално преносливите
инфекции и кои услуги се на располагање во областа. Треба да се промовира и охрабрува користењето на
сексуално-здравствените услуги. Ако некој се жали на симптоми поврзани со сексуално преносливите
инфекции, вработените/персоналот треба да разговараат со неа/него и да се договорат со поединецот за
планот на активности, вклучувајќи соодветен медицински третман. Некои полово преносливи инфекции
немаат симптоми, поради тоа е важно луѓето да се потикнуваат да одат на тестирања без разлика дали
имаат индикација дека нешто не е во ред.
Најдобриот начин да се намали ризикот од добивање или пренесување на полово преносливи инфекции
е преку практикување на сигурен секс и користење кондом. Како и за сите останати граѓани, во согласност

20 Конвенција на ОН за лицата со попреченост, Член 25
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со Законот за заштита на личните податоци и Законот за права на пациентите, медицинските картони
поврзани со сексуалното здравје на лицата со попреченост треба да бидат доверливи и какви било
информации за сексуално преносливите инфекции треба да бидат ограничени на луѓето кои треба тоа да
го знаат.21
Вработените/стручните лица треба да бидат свесни дека полово преносливите инфекции се можен
индикатор и за сексуална злоупотреба.

8.3. ХИВ и СИДА
Како и за останатото население, така и за лицата со попреченост, ХИВ претставува сериозен ризик за
здравјето. На лицата со попреченост, треба да им се понуди едукација за ХИВ како важен дел од
здравствената едукативна програма, на начин кој е соодветен за нив.
Лицата со попреченост треба да знаат:
£
£
£
£
£
£

што е ХИВ, а што СИДА;
како се пренесува ХИВ;
како да се спречи пренесувањето на инфекцијата;
каде да одат да се тестираат и лекуваат;
медицински и социјални импликации на инфекцијата;
право на доверливост.

На родителите/старателите на лицата со попреченост кои живеат со ХИВ инфекцијата ќе им требаат
специфични извори и поддршка поради нивните посебни потреби. Ова може да вклучува:
£ поддршка за пристап до третманите и информациите за потребните лекови;
£ обезбедување на пристап до информациите за преносливоста на ХИВ и негова превенција,

вклучувајќи и пристап до кондоми и вештини како да се користат ефективно;
£ информации за другите полово преносливи инфекции и нивната важност за луѓето со ХИВ;
£ поддршка за откривање на ХИВ статусот;
£ поддршка во обезбедувањето на навремено и редовно земање на терапијата и одржувањето редовни

дијагностички прегледи;
£ поддршка за справувањето со психолошкото и социјалното влијание на ХИВ и дискриминацијата;
£ пристап до поддршка од лица кои живеат со ХИВ.

Услугите и професионалците треба да бидат насочени кон потребите на лицата со попреченост кои
живеат со ХИВ, на начин кој е прилагоден на нивните комуникациски потреби.
Вработените/стручните лица треба се запознаени со локалните информации и упатства за ХИВ особено
со основните упатства за обуки и поддршка, како и со контролата на хигиената и инфекциите.

21Кривичен закон на РМ, Член 150
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9. СИГУРНОСТ
И ЗАШТИТА
Лицата со попреченост имаат право да бидат заштитени од ситуации во кои тие би биле изложени на
физичка, емотивна или сексуална злоупотреба или експлоатираност. Родителите/старателите имаат
право да знаат дека постои соодветна заштита за луѓето за кои се грижат.
Вработените/стручните лица треба да се запознаени со содржината на политиките и упатствата и кои
процедури треба да се следат ако се случи сексуална злоупотреба. Значајно е да знаат дека веднаш треба
да се извести Центарот за социјална работа и МВР и да му се понуди соодветна стручна поддршка на
лицето кое било жртва.
Еден од најдобрите начини да се заштитат луѓето од злоупотреба е да се информираат за личната
безбедност и можностите да се развијат вештини за да се заштитат самите себеси. Колку повеќе луѓето
испробуваат нови начини да се заштитат себеси и да си постават свои граници, толку подобро ќе ги
остваруваат своите права. Вработените/стручните лица треба да им објаснат на лицата со попреченост
дека доколку им кажат дека не се чувствуваат сигурно, тие ќе бидат ислушани, информирани и вклучени
во одлуките за тоа што да се преземе.
Лицата со попреченост треба да добијат поддршка за да развијат вештини за препознавање и проценка
на ризикот. Притоа, треба да им се даде простор и слобода сами да прават избори, да прават грешки и да
учат од нив.
Сепак, лицата со попреченост, особено тие со тешки и комбинирани пречки, можеби нема да бидат во
можност да зборуваат за тоа дали се чувствуваат сигурно или за работите што им се случиле. Стручните
лица/вработените треба да бидат подготвени на знаци на емоционални или психички промени во
однесувањето кои можат да укажуваат на злоупотреба.
Следните индикатори не се доказ дека се случила злоупотреба. Тие се водич кој може да укаже на
форми на насилство. Отсуството на физички показатели на сексуалното насилство не мора да ја
поништи жалбата или откривањето

1.Индикатори во однесувањето како
сигнал за злоупотреба:
£
£
£
£
£
£
£
£
£

премногу жалење;
агресивно однесување;
немање желба да бидат дома;
слаби социјални релации, неможност да се спријателат;
недостаток на доверба, особено во некои луѓе;
регресивно однесување;
повлечено однесување;
неактивност;
обиди да се избега од дома;
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£
£
£
£

самоповредувачко однесување;
самоубиствени нагони;
депресија;
ненадејни појави на проблеми со јадењето.

2.Индикатори за сексуална злоупотреба:
£ навестувања за сексуална активност надвор од врската;
£ неочекувана некарактеристична промена во сексуалната „игра“ со предмети, врсници или со самите
£
£
£
£
£
£

себе;
агресивно сексуално однесување спрема некои лица;
преголем страв или повлекување од врски или агресивно однесување;
преголема поврзаност со луѓето;
несоодветно заведувачко однесување;
преголем страв да се биде сам;
невообичаена одбивност кон активности каде што треба да се соблече облеката како, на пример,
пливање;

3.Физички индикации за злоупотреба:
искината, растргната или крвава долна облека;
страни тела на гениталиите или на ректалниот отвор;
модринки, рани или крварење на надворешните гениталии;
преголема траума на исти места кои доведуваат до тешкотии во одењето, седењето, мокрењето или
болки и крварење при уринирање, внатрешно вагинално крварење итн.;
£ инфекции, исцедоци или полово преносливи инфекции;
£ бременост.
£
£
£
£
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10. ЕВИДЕНЦИСКИ
ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНКА
НА ОСНОВНОТО
ЗНАEЊЕ ЗА
ПУБЕРТЕТОТ И
СЕКСУАЛНОСТА
Име на дете:
Дата на раѓање:

Пол: машки/женски

Име на лицето кое потполнува:
Дата:
Училиште кое го посетуваат и година на група:
Индивидуална работа

Групна работа

Ве молиме пополнете го прашалникот со детето. Напишете ги
одговорите на Вашето дете, вклучувајќи ги Вашите
коментари. На пример, вклучете ги Вашите забелешки за
развојот на детето, за степенот на разбирање и начин на
однесување.
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1
Видете кои работи од сликите за раст и развој (стр. 32, 34, 35, 36 и 37 од
Прирачникот) ги препознава детето, на пример: маж, жена, момче, девојка.
Ваши коментари

2
Дознајте го степенот на знаење на детето во однос на одржување на
основна хигиена, на пример: миење раце, користење прибор за лична
хигиена, колку често се бањаат/тушираат.
Ваши коментари

3
Искористете ги сликите за раст и развој (стр. 38 и 39 од Прирачникот) за да
го замолите детето да Ви ги покаже интимните делови на телото.
Ваши коментари

4
Прашајте го детето за неговото знаење за растењето и пубертетот, како и
за промените на неговото тело.
Ваши коментари
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5
Искористете ги сликите со јавни и приватни места (слики 9, 10 и 11 од
Прирачникот) за да го прашате детето кои простории се јавни, а кои
приватни зони, на пример, каде може да се пресоблече.
Ваши коментари

6
Прашајте го детето како тоа би се поздравило со следните лица; мајка,
учителка, другарка/другарче, на пример: ракување, прегрнување,
бакнување во усни/образ.
Ваши коментари

7
Погледнете што детето може да препознае од сликите за раст и развој
(стр. 36 и 37 од Прирачникот), на пример, гради, пенис, вагина, задник.
Напишете го секој сленг што ќе биде употребен.
Ваши коментари

8
Според Ваше мислење наведете дали детето било изложено на ризик или
било злоупотребувано.
Ваши коментари

ПРЕДЛОГ

РАБОТИЛНИЦИ

32

Слика 1

ЖЕНСКО

МАШКО
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Вежба 1

ДЕЛОВИ НА ТЕЛОТО
ЦЕЛ:
Истражување на концептот на привлечност и развивање на знаење за деловите
на телото, како и помош за градење самодоверба.

Содржина:
Поздравна песна
Привлечност
› Сите да седнат на тркалезна маса и да разгледуваат слики во магазини, материјали, ткаенини,
мириси и гласовни снимки. Поттикнете го секое дете да одбере слики и материјали кои им се
допаѓаат или ги привлекуваат. Разговарајте за нивните избори и изработете индивидуални колажи.
Отворено прифатете ги сексуалните определби на децата различни од хетеросексуалноста.
Именување на делови од телото
£ Користете табли, анатомски кукли или цртежи со контури на две тела (слики 1, 2, 3, 4 и 5 од
Прирачникот), нацртани на големи листови хартија со означени делови на телото:
£ Замолете ја групата да ги именува деловите на телото.
£ На флипчарт/хартија исцртајте 5 колони со гради, пенис, задник, вагина и тестиси.
£ Дозволете на групата деца да ги извикуваат сите имиња што ги знаат за овие делови на тело
(жаргонски или на друг начин) и запишете ги во соодветната колона.
£ Во текот на работилницата поттикнувајте правилно користење на терминологијата.
£ Сликите за раст и развој, слика 6 и 7 (стр. 38 и 39 од Прирачникот) презентирајте ги на групата во
PowerPoint.
£ Фасилитаторите нека ги поминат сите делови на телото кои се менуваат со растењето на детето.
Групата нека ја погодува возраста.
Формулар за завршена активност
Песна за збогум

Идеи за следните сесии
£ Масажа на делови на телото, со цел зголемување на свеста за телото.
£ Сесии за зголемување на самодовербата.

Забелешка за фасилитаторите
£ Трудете се да давате што повеќе позитивни коментари за изгледот и
учесниците.
Потребни материјали:
£ знаци и симболи за означување на деловите на телото.

достигнувањата на

Домашна задача:
Поттикнете го лицето да се гледа во огледало, да ги допира и именува различните делови на
телото.
Поттикнете го лицето да ги почувствува рацете, нозете и лицата на другите (ако има дозвола за
тоа)
Ако на лицето му е потребна интимна нега, поттикнете користење на правилна
терминологија при именувањето на неговите делови од телото.
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Слика 2

35

Слика 3

36

Слика 4

37

Слика 5
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РАСТЕЊЕ И СЛИКИ ЗА ПРОМЕНИ

Слика 6
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РАСТЕЊЕ И СЛИКИ ЗА ПРОМЕНИ

Слика 7
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Слика 8

ТЕСТИСИ

ТЕЛО

ВАГИНА

ГРАДИ

ПЕНИС

ЗАДНИК
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Вежба 2

ЈАВЕН И ПРИВАТЕН
ПРОСТОР
ЦЕЛ:
Истражување на концептот на јавни и приватни места и изложување на
делови од телото.

Содржина:
Поздравна песна
Создавање на приватен простор со параван (доколку постои ваква можност) или со
ткаенина/чаршаф
Фасилитаторот да застане зад приватниот простор и да праша дали присутните можат да го видат
Покажете слики и фотографии од јавни и приватни места – објаснете кои се јавни/приватни места и
зошто
£ Еден по еден нека изберат парче облека и нека одлучат дали истото можат да го пробаат на јавно
или на приватно место. (Нека не пробуваат долна облека и костими за капење; тие ќе бидат
разгледани на крајот на сесијата.)
£ Дискутирајте кој може да го облече соодветното парче облека и на кој дел на телото треба да се
носи.
£ Поттикнете ги децата правилно да ја пробуваат облеката и да се погледнат во огледало или,
доколку сакаат, нека го сторат тоа зад параванот.
£ Дискутирајте за местата каде што е соодветно да се пробува и да се носи долна облека и костими за
капење.
£ Забелешка: Запомнете, „Приватно“ значи со затворена врата. Иако, затворените базени и
спортските центри се јавни места.
Формулар за завршена активност
Песна за збогум

Домашна задача:
Поттикнете го лицето да вежба како да се биде интимен (приватен), вклучувајќи одбележување
на собите во домот со знак за приватност.
Секој учесник да однесе листови со нацртани тела дома за да ги обои. Исто така, направете
костими за капење од колаж за да вежбаат покривање на интимните делови од телото на
цртежите.

Материјали:
параван или чаршаф;
слики од јавни и приватни места (слики 9, 10, 11 и 12 од Прирачникот);
слики од јавни и приватни места во рамки на училиштата и дневните центри;
PowerPoint презентации со сликите од јавни и приватни места;
корпа полна со јавни и лични алишта, вклучувајќи шапки, марами, перики, обувки, долна облека,
костими за капење и парчиња облека;
£ огледала;
£ фотокопии од цртежи со тела и костими за капење (слики 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10 од Прирачникот).
£
£
£
£
£

ЈАВЕН И ПРИВАТЕН ПРОСТОР
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Слика 9

ЈАВЕН И ПРИВАТЕН ПРОСТОР
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Слика 10

КОСТИМИ ЗА КАПЕЊЕ

ЈАВЕН И ПРИВАТЕН ПРОСТОР
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Слика 11

ЈАВЕН И ПРИВАТЕН ПРОСТОР
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Слика 12

46

Вежба 3

ПРОЦЕС НА
РАСТЕЊЕ И
ПРОМЕНИ НА
ТЕЛОТО

ЦЕЛ:
Истражување на процесот на растење, промените на телото и личната
хигиена.

Содржина:
Поздравна песна
Поделба во групи според полот.
£ Девојчињата нека ги истражуваат средствата за женска нега, нека пробуваат парфеми, креми и
шминка. Поттикнувајте ги да се гледаат во огледало.
£ Момчињата нека го набљудуваат машкиот фасилитатор додека објаснува како се бричи и
дискутирајте за употребата на прибор за хигиена.
£ Прикажете го растењето на Бојан и Марија (стр. 47-52 од Прирачникот) преку PowerPoint
презентација и групно дискутирајте.
£ Физичките промени на Бојан и Марија, на пример, растење на косата, лачење пот, промена на
гласот, менструација и растење на градите.
£ Важноста на личната хигиена и одржување на чистотата.
£ Кои се средства за лична хигиена би можеле да ги искористат Бојан и Марија?
£ Покажете ги сликите за Раст и развој (слики од стр. 34-39 од Прирачникот).
£ Целата група нека ги покаже промените на телото.
£ Укажете на деловите од телото за кои е потребно одржување на личната хигиена.
£ Повторно разгледајте го приборот за лична хигиена и дискутирајте за кои делови од телото го
користиме истиот и колку често?
Формулар за завршена активност
Песна за збогум
Забелешка: Оваа сесија има специфична улога за зголемувањето на самодовербата преку подобро
одржување на личната хигиена и идентитетот.

Домашна задача:
Родителите/старателите да му дадат можност на детето/лицето да си избере и да купи
прибор за лична хигиена.
Да се направи лична торбичка со прибор за лична хигиена, освен ако тоа е веќе сторено.

Материјали:
£
£
£
£
£
£

предмети: градник, сапун, чешли, шминки и други предмети поврзани со растењето;
презентација во PowerPoint;
слики со растењето на Бојан и Марија;
комплет прибор за лична хигиена, вклучувајќи средства за бричење, сапун;
карта со објаснување за„Како да се бричите со и без средства за бричење“;
слики за„Раст и развој“ (стр. 34-39 од Прирачникот)

*ЗАМОЛЕТЕ ДЕВОЈЧИЊАТА ДА НОСАТ ПАНТАЛОНИ НА СЛЕДНАТА СЕСИЈА.
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Бојан расте

£ Кога во бањата Бојан

забележа влакненца на
неговото тело.
£ Дискутирај дека овие влакна
се наречени пубертетски
влакна и тоа е дел од
растењето/созревањето.

£ Мајката на Бојан му вели дека

влакна ќе му пораснат на
пазувите како што ќе расте
понатаму.
£ Прашај ја групата дали
познава некој како Бојан!

£ Мајката на Бојан објаснува

дека кога растат влакна
почнуваш да се потиш.
£ Прашај ја групата дали
потењето е добро и што можат
тие да сторат (пр. да користат
дезодоранс).
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Бојан расте

£ Татко му на Бојан се бричи.

Објснете што е тоа и што е
потребно (влажно/суво
бричење).
£ Објаснете дека еден ден секое
момче треба да се бричи ако не
сака да има брада.

£ Таткото на Бојан му покажува

машинка за
бричење/електричен брич.
£ Објаснете што е тоа и зошто е
побезбедно за користење.

£ Бојан слуша музика и како што

пее неговиот глас на моменти
се појачува на моменти се
стишува.
£ Објаснете како ова
претставува знак за
созревање и како гласот на
Бојан ќе стане подлабок.
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Бојан расте

£ Што се случува со Бојан?
£ Зошто неговите панталони се

кратки?

£ Кои делови од телото на Бојан

ке пораснат?
£ Каде ќе се мие Бојан?

£ Дали е добро

растењето/созревањето?
£ Дали Бојан наскоро ќе стане

маж?
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Марија расте

£ Марија гледа во огледалото.

Таа гледа дека започнува да
расте.
£ Прашајте дали некои од
децата растат!

£ Еден ден Марија забележа

дека нејзиниот граден кош
расте.
£ Разговарајте како ќе се
развиваат градите.

£ Марија оди да купи градник.
£ Разговарајте околу ова

(правилен број?).
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Марија расте

£ Разговарајте дека потребата и

купувањето градник е еден од
знаците на растењето.

£ Марија забележа некакви

влакненца под пазувите и
помеѓу нејзините нозе.
£ Дискутирајте дека ова е знак
на растење и дека треба да се
одржува личната хигиена.

£ Дискутирајте како мајка на

Марија кажува дека еден ден
ќе забележи крв на нејзините
панталони. Тоа ќе биде крв од
нејзината вагина и ќе има по
неколку дена секој месец. Тоа
се вика менструација.
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Марија расте

£ Објаснете како се користат

влошки кои се ставаат на
гаќите.

£ Објаснете како имањето

период не е нешто за што
треба да се грижат.

£ Марија се чувствува добро

поради растењето.
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Вежба 4

МЕНСТРУАЦИЈА И
ВЛАЖНИ СОНИШТА
ЦЕЛ:
Истражување на концептот на менструација и влажни соништа, како и
давање поддршка за развивање на вештини за независност.

Содржина:
Поздравна песна
Менструација – мешани полови групи
£ Покажете на групата слики од приказната за Христина. Набрзина поставете прашања.
£ Обезбедете избор на влошки и тампони за сите членови на групата.
£ Давајте јасни инструкции – во однос на менување на влошките и миење на рацете. Ако постои
можност, користете и анатомска кукла.
Влажни соништа – мешани полови групи
£ Покажете на групата слики со примери за влажни соништа, а потоа и приказната за Васко. Ставете
нагласок на природноста на влажните соништа. Поттикнувајте ја групата да поставува прашања.
Исценирање влажен сон
£ Дискутирајте ги сликите за„влажен сон“ (страна 60-63 од Прирачникот)
Женска група
£ Женскиот фасилитатор нека ги земе сите девојчиња и нека им одржи едукација за менување
влошки и миење раце. Фасилитаторот нека облече кратки панталончиња врз панталоните и нека
демонстрира како и кога треба да се сменат хигиенските влошки обоени со различна количина на
лажна крв. Сите девојчиња нека вежбаат на истиот начин. Покажете им каде се наоѓаат тоалетите и
каде се фрлаат влошките. Разговарајте за тоа каде можат да се купат истите и колку чинат.
Машка група.
£ Повторете за влажните соништа.
Формулар за завршена активност
Песна за збогум

Домашна работа:
ДЕВОЈЧИЊА
Поттикнување на родителите/старателите заеднички да купуваат влошки со девојчињата.
Пожелно е вклучување на истите во личните торбички за хигиена.
Објаснете во кои случаи се користат тампоните (на пример, за пливање).
Советувајте ги родителите/старателите да обрнат внимание на девојчињата кои имаат
менструален циклус да користат влошки и средства за лична хигиена со цел да ја одржуваат
интимната нега и да им помогнат да сфатат што се случило со нивното тело кога имаат
менструација.

54

МОМЧИЊА
Подгответе ги момчињата да управуваат со нивните влажни соништа и објаснете им дека тоа е
природен процес.

Материјали:
£ шприц полн со вода
£ слики од приказната за Христина (стр. 56-57 од Прирачникот);
£ слики од приказната за Васко (стр. 59 од Прирачникот);
£ слики со влажни соништа (стр. 60-63 од Прирачникот);
£ избор на санитарни производи;
£ лажна крв (на пример, боја/кечап);
£ неколку пара гаќи;
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Слика 13

БОЛКА ВО СТОМАКОТ

КРВ НА ГАЌИ/ПАНТАЛОНИ

КРВ НА ВЛОШКА

56

Приказната на Христина

£ Христина се чувствува чудно

во делот кај стомакот и
решава да оди во тоалет.
£ Што мислиш, што е проблемот
со Христина?
£ Што мислиш, како се
чувствува таа?

£ Христина седнува на тоалетот

и забележува црвени дамки на
нејзините панталони.
£ Што мислиш, што се случило?
£ Мислиш дека е преплашена?
£ Треба ли да каже некому?
Кому?

£ Што прави Христина сега?
£ Дали би знаела каде да најде

влошка?
£ Дали би знаела каде да најде

чисти панталони?
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Приказната на Христина

£ Каде го остава Христина

својот хигинески отпад?
£ Како се чуствува таа?
£ Што треба Христина да

направи откако ќе си ја смени
влошката? (Да си ги измие
рацете.)
£ Што треба да прави Христина
за да биде чиста и свежа?
£ Колку често треба да си ја
менува влошката?

£ Што прави Христина сега?
£ Кога треба Христина да си ги

испере панталоните?
£ Колку време ќе трае циклусот?
£ Што треба Христина да

направи ако нејзината
менстуација е со болки?
£ Што треба да направи
Христина ако нејзината
менстуација доцни подолго
време?

£ Христина е горда дека расте и

се развива.
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Слика 14

ПЕНИС

ЕРЕКЦИЈА

ЕЈАКУЛАЦИЈА
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Приказната на Васко

£ Едно утро Васко се разбуди и

забележа дека неговиот пенис
е цврст и чувствува дека еден
дел на неговите пижами е
влажен.
£ Дали мислиш дека Васко го
намокрил креветот?
£ Како мислиш дека се
чувствува?
£ Дали треба да се срами?

£ Васко разговара со мајка му

која му кажува дека не треба
да се загрижува околу тоа. Тоа
е само знак дека тој расте и се
развива.
£ На кого друг може да каже?
£ Разговарајте за тоа што се
случило. (На пример: сперма
излегла од неговиот пенис
додека тој спиел).

£ Разговарајте како треба сам

Васко да се исчисти (марамче,
туш).
£ Разговарајте што треба Васко
да направи со своите пижами
(да ги стави во корпата кај
валканите алишта).
£
£ Васко е задоволен дека расте

и се развива.
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Вежба 5

МАСТУРБАЦИЈА
Цел:
Истражување на концептот на машка и женска мастурбација и истражување на
чувствата на возбуда, фантазирањето за некого и сопствената сексуалност.
Да се развие свеста за потребата за приватност и достоинство за сопственото
тело.

Содржина:
Поздравна песна
£ Проследување на приказните за Аце и Ана.
£ Разговор за чувствата на привлечност и фантазирањето за други луѓе. (Објаснете дека е во
ред да се фантазира за други луѓе ако тоа предизвикува убави чувства кај нас, но дека тоа
не мора да значи дека може да имаме и физички контакт со тие луѓе).
£ Како правилно да се справиме со овие чувства?
£ Истражување на чувствата на привлечност со помош на ткаенини, парфеми, лосиони за по
бричење, секси-музика.
£ Покажете на групата слики од машка и женска мастурбација и разговарајте за тоа што се
случува. Доколку е неопходно, користете знаци и симболи.
£ Направете преглед на јавните и приватните концепти, дискутирајќи ги сликите на страна.
На пример, дека спалната соба, бањата, тоалетот, затворената врата означуваат
приватност.
£ Покажете слики од Ивана и Марко. Дискутирајте за чувствата додека фантазирате за
некого.
Формулар за завршена активност
Песна за збогум

Домашна задача:
Вежбање на приватен простор – затворање врата, пресоблекување во приватност.
Вежбање затворање врата доколку личноста сака да мастурбира.

Родители/старатели:
£
£
£
£

Научете ги да не се допираат во јавност, барајќи од младите личности да продолжат со
истото на приватно место, ако има можности за тоа.
Поттикнете ги да развијат приватност и достоинство за сопственото тело.
Поттикнувајте ги да носат наметки/облека за покривање на телото.
Развијте позитивен однос кон сексуалноста на детето/лицето.

Материјали:
£
£
£

слики со машка и женска мастурбација (слики од стр. 70-81 од Прирачникот);
приказната на Аце (стр. 66-67 од Прирачникот);
приказната на Ана (стр. 68- 69 од Прирачникот);
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£
£
£
£

презентација во PowerPoint;
слики од Ивана и Марко (стр. 87-88 од Прирачникот);

слики од јавни и приватни места;
парфеми и лосиони за по бричење;
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Приказната на Аце

£ Што прави Аце?
£ Каде е неговата рака?
£ Како се вика тој дел од
£
£
£
£

телото?
Дали е ова добро?
Што мислат луѓето околу него?
Каде треба тој да биде?
Што се случува?

£ Што вели мајката?
£ Што има таа во раката?
£ Дали е лута?

£ Што прават тие?
£ Каде е тој?
£ Дали е ова приватно место?
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Приказната на Аце

Каде е момчето во книгата?
Дали е ова приватно место?
Што прави тој со својата рака?
Што ќе се случи со неговиот
пенис?
£ Дали чувството е убаво?
£
£
£
£

£ Што вели неговата мајка?
£ Зошто му се потребни

марамчиња?
£ Каде треба да ги фрли

марамчињата?
£ Што друго треба да направи?

£ Аце е сам сега?
£ Како се чувствува сега?
£ Тој знае дека тој смее да се

допира себеси кога е сам.
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Приказната на Ана

£ Кој е на сликата?
£ Дали се девојчиња/жени или

момчиња/мажи?
£ Што прави таа?
£ Колку години има Ана?

£
£
£
£

Што прави Ана во моментов?
За што разговараат тие?
Дали е во ред да се прави тоа?
Каде треба таа да го прави
тоа?

£ Каде одат тие?
£ Дали е тоа јавно или приватно

место?
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Приказната на Ана

£
£
£

Што прват тие?
Каде седат тие?
Дали е ова приватно место?

£ Што прави девојчето?
£ Каде се нејзините раце?
£ Како се вика тој дел од

телото?
£ Дали е ова во ред?
£ Каде треба да биде таа?
£ Како ќе се чувствува

девојчето?

£ Каде е Ана?
£ Дали е ова јавно или приватно

место?
£ Дали треба вратата да биде

отворена/затворена?
£ Како се чувствува сега Ана?
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Вежба 6

ПРИЈАТНИ И
НЕПРИЈАТНИ
ДОПИРИ
Целта на вежбата е лицата да направат разлика помеѓу пријатни и непријатни
допири и да размислат што нив им се допаѓа, а што не. На ваков начин ќе може
да разберат и да кажат НЕ на сето она што не им е пријатно, што, пак, може да
придонесе за нивна заштита од сексуална злоуптреба.
Потребни материјали:
листови со машко и женско тело (може да се искористат сликите 2, 3, 4 и 5 од овој Прирачник), голем
лист хартија/флипчарт и боички или фломастери
Време за сесијата:
1 час
Објаснување на сесијата:
На секое лице му даваме лист со машко или женско тело (на момчињата/мажите – машко, а на
девојките/жените – женско). Може да се послужиме со сликите 2, 3, 4 и 5 од овој Прирачник. Од секој
поединечно бараме да ги обојат со црвена боја оние делови од телото кои не им е пријатно ако некој
непознат ги допира. Дискутираме за обоените делови и проверуваме дали соодветно е разбрано
упатството.
Во вториот дел од вежбата дискутираме кои делови од телото е во ред да се допираат кога со некој
првпат се запознаваме и нив ги бои секој поединечно со зелена боја.
Доколку се работи во група, на флипчарт може да се исцрта контура на човек и дискусијата и боењето
на деловите на телото да се прави низ дискусија и групно.
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Вежба 7

ИСТРАЖУВАЊЕ НА
ГРАНИЦИТЕ КАЈ
РАЗЛИЧНИТЕ
ВИДОВИ ВРСКИ
Винфрид Кемптон го употребил концептот на обоени кодирани концентрични
кругови за да се постават граници околу различни типови лични врски и за да се
дадат насоки за нивоата на интимен и соодветен допир во врска, животна
средина и ситуација.
Цел на сесијата:
Истражување на границите кај различните видови врски.
Објаснување на сесијата:
Од моментот кога се раѓаме до моментот додека не починеме треба да бидеме способни да
формираме, одржуваме и ставиме крај на различни врски. Личните, социјалните и сексуалните
правила, кои ни помагаат да воспоставиме граници околу нас и нашите врски, се комплексни и се учат
најчесто на несвесно ниво.
Со помош на следнава вежба ќе се развие свесност и знаење за формирање и одржување на границите
кај личните, сексуалните и социјалните врски.
Потребни материјали:
голем лист хартија и боички или фломастери.
Време за сесијата:
2 часа
Метод:
1.Прашајте го детето/лицето да размисли за сите луѓе што ги знае и ги гледа секој ден во период од еден
месец. Направете листа на сите тие луѓе.
2.Користејќи го дијаграмот на стр. 86 од Прирачникот побарајте од детето/лицето да нацрта кругови на
големиот лист хартија со различни бои.
3.Помогнете му на детето/лицето да ги смести луѓето од неговата листа во соодветните кругови. Ова е
навистина тешка задача и може да одземе доста време. Сепак, дискусијата за тоа каде да се сместат луѓето
(во кој круг) е суштината на работата (на вежбата) и отвора многу прашања околу границите, врските и
нивоата на интимност.
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4.Помогнете му на детето/лицето да се согласи барем за едно правило кое ќе може

да се примени за секој тип врска. Вообичаено е полесно да се започне со
правилото за луѓето во црвениот круг или кругот на странци (најдалечниот круг
од его-просторот). На пример:
£
£
£

понекогаш може да зборувам со овие луѓе за да прашам за информација;
би можел/а да прашам за правец или колку е часот;
овие луѓе не ме допираат.

5.Помогнете му на детето/лицето да го повтори процесот за сите кругови. Колку се

поблиски луѓето до детето/лицето, толку потешко ќе биде да биде да се
воспостави јасна граница. Со текот на времето како што се стигнува да се работи
на луѓето од жолтиот круг (кругот што е најблиску до его-просторот),
детето/лицето веќе има шанса да дискутира за различни видови допир и
различни нивоа на блискост. Некои правила за луѓето од жолтиот круг може да
бидат:
£
£
£
£
£

овие луѓе ќе ме допираат на различен начин;
јас ќе кажам кој може да ме допира;
двете лица мора да се согласат за допирот;
нема да допирам никој додека не сум сигурен/а дека сака да го допрам;
само затоа што сум се согласил/а некогаш да ме допре некој, не значи дека не може
да кажам НЕ во друга ситуација.

6.Бура на идеи со детето/лицето за тоа зошто границите околу врските може да
бидат збунувачки. На пример:
£
£
£
£
£

би можело да се опијам;
може да сретнам (запознаам) згоден странец;
може да се исплашам или засрамам ако кажам НЕ на странец;
може да се чувствувам осамено;
сите мои пријатели може да имаат свои особено блиски луѓе и јас може да мислам
дека странецот може да биде моја особено блиска личност.

7.Помогнете му на детето/лицето да напише листа на работи кои ќе му требаат да

ги знае за да може да формира и одржи правило и граница во однос на врските. На
пример:
£
£
£

треба да знам за моето тело и како тоа функционира;
треба да знам како функционира телото на другите луѓе;
треба да знам кога е во ред да пуштам некои луѓе да влезат во некој од моите лични
кругови;
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£
£
£
£
£
£

£
£

треба да знам дали има различни правила за допир на различни места и во
различно време;
треба да сум во можност да кажам кога некој ми се допаѓа;
треба да знам за различни видови допир, како и за различните видови гушкање и
бакнување;
треба да им кажам на луѓето ако сакам да ги допрам;
треба да им кажам на луѓето ако сакам или не сакам тие да ме допираат;
треба да прифатам дека понекогаш нема да можам да одлучам дали да ме
допираат, како на пример, ако ми треба лична нега и немам избор секогаш за тоа
кој да ми ја обезбеди;
може да прашам ако не сум сигурен/а за што било кога некој ме допира;
може да кажам на некој ако не сум сигурен/а за тоа што ми се случува;

8. Користете го стекнатото знаење од оваа сесија за да се идентификуваат
главните приоритети и да се усогласат со агендата за остатокот од програмата.

86

Ова е мој личен простор (его-простор)
Во овој круг се луѓе кои ми се многу блиски. Некои од овие
луѓе ќе може да ме допираат на поинакви начини. Некој од тие
допири може да биде сексуален допир.
Во овој круг се луѓе кои ми се допаѓаат, но не сакам да ми
бидат многу блиски. Може да ги допрам во специјални
пригоди, како на пр. Нова година
Во овој круг се луѓето кои ги познавам, со кои може да
зборувам во училиште или на работа или во моето соседство.
Вообичаено не ги допирам овие луѓе.Во овој круг се луѓето кои
не ги познавам. Овие луѓе се странци
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Ивана и Марко

£ Ивана и Марко се сретнаа
£
£ Каде се тие?
£ Дали се момчиња/мажи или

девојчиња/жени?
£ Дали таа е среќна/тажна

лута/срамежлива?
£ Дали тие зборуваат или не?
£ Дали тие се познаваат еден со

друг?
£ Дали мислиш дека тие си се

допаѓаат едни со други или не?

£ Каде е таа?
£ Што прави таа?
£ На што мисли таа?

£ Каде е тој?
£ Што прави тој?
£ На кого мисли тој?
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Ивана и Марко

£ Што се случува овде?
£ Дали тие се познаваат

меѓусебно?
£ Дали тие се пријатели?
£ Како се спријателуваат тие?
£ Што можат да си кажат едни

меѓу други?
£ Дали некој се смее?

Ивана и Марко
стануваат блиски пријатели
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Слика 15

ГРАДИ

МАСТУРБАЦИЈА

МАСТУРБАЦИЈА

ЕЈАКУЛАЦИЈА
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Вежба 8

ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И
СОГЛАСНОСТ
ЦЕЛ:
Истражување на степенот на разбирање на согласност и самодоверба и
вежбање за ефикасна употреба на зборот „не“.

Содржина:
Поздравна песна
£ Фасилитаторите нека одиграат 4 различни улоги. Сите овие ќе почнуваат со личноста А како

седнува премногу блиску до личноста Б, но ќе се демонстрираат 4 различни одговори од личноста
Б.
Одговор 1
£ Личноста Б има несреќен израз на лицето. Прашајте го класот: дали мислите дека таа/тој е среќен?
Одговор 2
£ Личноста Б се обидува да каже „не“ на неефикасен начин, со благо игнорирање на личноста А и
поглед во далечина. Вклучете ја групата да смисли начини за ефикасно користење на зборот„не“.
Одговор 3
£ Личноста Б се обидува eфикасно да ја користи негацијата „не“, притоа демонстрирајќи ги правилата
за кажување„не“ (прикажете слика). Поединците и групата нека вежбаат кажување„не“.
Одговор 4
£ Личноста Б дава мешани пораки на личноста А на тој начин што со блага насмевка ја оттргнува од
себе. Дискутирајте со групата за тешкотиите кои можат да произлезат од ова.
£ Покажете слики од ситуации за „Грижа за себе“. Разговарајте со групата за искуствата на децата кога
биле во ситуација да кажат„не“.
£ Позитивен начин за давање согласност – личноста Б да изгледа среќна затоа што личноста А
седнала преблиску до неа.
Формулар за завршена активност
Песна за збогум

Домашна задача:
Вежбање улоги, говор на телото и кажување„не“
Да се испратат копии од „Правила за категорично кажување 'не'“ во домот на секое дете/поединец
(стр. 91 од Прирачникот)

Материјали:
£
£
£
£

презентација во PowerPoint или испринтани примероци за секое лице;
примероци со„Правила за кажување 'не'“ и копии за секој поединец (стр. 91 од Прирачникот);
слики за„Заштита на себе“ (стр. 96);
слики со примери за давање согласност (Стр. 92-104 од Прирачникот).
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ПРАВИЛА ЗА
ИЗРАЗУВАЊЕ
КАТЕГОРИЧНО „НЕ“
ДИШИ ДЛАБОКО.
ЗАСТАНИ ИСПРАВЕНО И ГЛЕДАЈ
ДИРЕКТНО ВО ОЧИТЕ НА ЛИЧНОСТА СО
КОЈА ЗБОРУВАШ.
КАЖИ „НЕ“ ЈАСНО И ГЛАСНО.
ИЗГЛЕДАЈ СЕРИОЗНО. БЕЗ СМЕЕЊЕ, БЕЗ
ПРИЈАТЕН ИЗРАЗ НА ЛИЦЕТО.
ПРИТИСНИ ЈА РАКАТА СИЛНО НАНАПРЕД
КАКО ДА ОТТРГНУВАШ НЕКОЈА ЛИЧНОСТ
ОД СЕБЕ.
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Непознат во кола

£ Кој е на сликата?
£ Што се случува?
£ Дали е машкото постаро од

девојчето?
£ Што прави нејзиното лице?
£ Дали е таа
£
£
£
£

среќна/тажна/исплашена?
Дали таа го познава него?
Што може таа да направи?
Што прави мажот?
Дали е тоа во ред или не е?

£ Што може да направи

девојчето?
£ Што кажува таа?
£ Дали е таа среќна/ тажна/

вознемирена/ лута?
£ Кому треба да каже за мажот?
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£
£
£
£
£

Што прави нејзиното лице?
Што прават нејзините раце?
Каде се нејзините раце?
Дали е тоа во ред или не е?
Што треба да направи таа/тој?
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£
£
£
£

Што се случува?
Што прави неговото лице?
Што треба да направи тој/таа во оваа ситуација?
Дали е ова во ред или не е?
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£
£
£
£
£
£

Што се случува овде?
Што прави раката на возачот?
Каде се тие?
Дали двајцата се среќни?
Што мислат другите патници?
Дали е ова во ред или не е?
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Заштита на себе

£
£
£

Кој е на сликата?
Колку се стари тие?
Што прават оние?
Дали тие се познаваат едни со
други?
Што мислиш, што кажува тој
на неа?
Што е тајна?
Дали е добро да чуваш тајна?
Кога не треба да чуваш тајна?

£
£
£
£
£

Што прави таа сега?
Дали таа изгледа ок?
Зошто е лута?
Што може таа да рече?
Кому таа треба да каже?

£
£
£
£
£
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£
£
£
£
£

Што се случува тука?
Дали тие се познаваат едни со други?
Што прави неговата рака?
Што прави нејзиното лице?
Дали ова е добро или не е добро?
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£
£
£
£
£

Што се тие?
Дали тие се мажи или жени?
Што прават со рацете?
Дали се среќни?
Дали ова е добро или не е добро?
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£
£
£
£
£
£

Каде се тие?
Дали ова е јавно или приватно место?
Што се случува?
Каде е неговата рака?
Дали тоа е добро или не е добро?
Дали се среќни или тажни?
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£
£
£
£
£

Што се случува овде?
Дали ова е добро или не е добро?
Што прават со рацете?
Што прават со нивните лица?
Дали се среќни?
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£
£
£
£

Што се случува овде?
Дали оние се мажи или жени?
Што прават со нивните раце?
Дали се среќни или тажни?
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£
£
£
£

Што се случува овде?
Каде се тие?
Дали ова е добро или не е добро?
Дали се среќни или тажни?
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£
£
£
£
£
£

Каде се тие?
Што се случува овде?
Ова е јавно или приватно место?
Што прави машкото со неговата рака?
Ова е добро или не е добро?
Што треба тој да прави?

104
£
£
£
£
£

Каде се тие?
Кој седи таму?
Што зборуваат мажите?
Дали тие изгледаат среќно/ тажно/ налутено?
Дали ова е добро или не е добро?
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Вежба 9

СЕКСУАЛНИ ВРСКИ
ЦЕЛ:
Дискусии на тема сексуални односи и разјаснување на сите недоразбирања.
Да се објасни процесот на сексуален однос како чин на љубов и задоволство за
двете инволвирани страни. Да се објасни за контрацепција.

Содржина:
Поздравна песна
£ Користете ги сликите од Ивана и Марко (стр. 109-113) и текстот во прилог за да доловите што се

случува кога две лица кои си се допаѓаат еден на друг се согласуваат да имаат сексуален однос.
Побарајте од групата да ви каже други термини за сексуален однос и ставете ги на флипчарт.
Групата нека вежба употреба на правилни термини за сексуален однос.
Покажете слики од доброволен и присилен сексуален однос (стр. 107-108).
Дискутирајте за времето на чекање додека не се почувствувате подготвени за првиот секс.
Дискутирајте за тоа што се подразбира под контрацепција. Зошто е потребна за време на
сексуалниот однос?
£ Превенција од сексуално преносливи инфекции (СПИ).
£ Кој треба да носи кондоми и каде можат да се набават истите?
£ Покажете како се користат кондомите, со помош на дилдо. Секое дете нека вежба вадење на
кондомот од пакувањето и ставање на истиот на дилдото.
Објаснете дека:
£ двете страни треба да се согласат да имаат односи;
£ пред да имаат секс, луѓето ја отстрануваат целата или дел од облеката што ја носат;
£ можеби ќе сакаат да се бакнуваат и да се допираат еден со друг;
£ пенисот станува тврд и се зголемува, а вагината се навлажнува;
£ и двете страни уживаат во чинот и не им причинува болка (ако, сепак, чувствувате болка, прекинете
го односот, па потоа обратете се кај лице на кое може да му се доверите или посетете лекар);
£ и мажите и жените можат да „свршат“, да доживеат кулминација, оргазам и притоа можат да
чувствуваат задоволство.
Формулар за завршена активност
Песна за збогум
£
£
£
£
£

Домашна задача:
Родителите/старателите заедно со детето, да ги разгледаат проспектите за „Kако се користи
кондом“.

Материјали:
£
£
£
£
£

флипчарт, хартија и пенкала;
презентација во PowerPoint;
слики со доброволен и присилен секс (стр. 107-108 од Прирачникот);
кондоми (по еден за секој ученик и неколку резервни);
проспекти за„Како се користи кондом“;слики со Ивана и Марко (стр. 109-113 од Прирачникот).

106

Слика 16

ГУШКАЊЕ

БАКНЕЖ

107

108
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Ивана и Марко:
Посета на домот на Ивана

МАРКО ОДИ КАЈ ИВАНА ДОМА ЗА
ПРВПАТ
£ Како се чувствува Марко?
£ Како се чувствува Ивана?

МАРКО И МАЈКАТА НА ИВАНА
ЗБОРУВААТ
£ За што би можле да зборуваат?

(Пр.: Што сака тој да прави? Да
се грижи за Ивана.)

ИВАНА ИМ СЕ ПРИКЛУЧУВА
£ За што би можеле да

зборуваат сега? (Пр.: годишни
одмори, семејство, што било)

МАЈКАТА НА ИВАНА ГИ ОСТАВА
НИВ ДВАЈЦА САМИ
£
£

Што прават Ивана и Марко?
Како се чувствуваат?
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Ивана и Марко:
Подобро се запознаваат меѓусебно

£ Што сакаат Ивана и Марко да

прават заедно?
£ Дали тие се среќни или тажни?

£ Што се случува овде?
£ Кои се овие луѓе (членови на

семејство, пријатели)?
£ Дали луѓето се среќни?
£ Што прават Ивана и Марко?

Ивана и Марко: Заедно сами

£
£
£
£
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Кој е овде?
Каде се тие?
Дали се среќни?
Колку време тие се момче и
девојка?

£ Што прават Ивана и Марко?
£ Што си кажуваат еден на друг

пред да почнат да се
бакнуваат? (Побарај дозвола.)
£ Какво е чувството, убаво или
ужасно?

МАЈКАТА НА ИВАНА ВЛЕГУВА ВО
СОБАТА (НЕОЧЕКУВАНО)
£ Што се случи?
£ Зошто престанаа да се

бакнуваат?

Ивана и Марко: Сакаат да имаат секс

£
£
£
£
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Каде се Ивана и Марко?
Дали се сами?
Што прават?
Дали се среќни?

£ Што прават Ивана и Марко,

£
£
£

£

кога се чувствуваат секси
(бакнување, допирање,
соблекување, допирање на
интимните делови)?
Што ќе се случи со пенисот на
Марко?
Што ќе се случи со нивното
дишење?
Што велат пред да почнат да
се допираат по интимните
делови? (согласност)
Што би можеле да си кажат
еден на друг?
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Ивана и Марко

£ Ивана и Марко сакаат да имаат

£

£
£
£

сексуални односи (да водат
љубов, да имаат секс).
Што треба Марко да стави на
неговиот пенис пред да имаат
секс?
Зошто изгледаат тажно?
Што треба да направат ако
немаат кондом?
Што треба Ивана да каже ако
Марко побара да имаат секс
без кондом?

£ Што се случи?
£ Дали ова е добро или лошо?
£ Што треба да запомнат и

двајцата за следниот пат кога
ќе сакаат да имаат секс?
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Вежба 10

САМОПРЕГЛЕД НА
ДОЈКИ
ЦЕЛ:
Истражување на негата на градите (Што е здраво, а што не е и што да
правиме кога ќе најдете нешто невообичаено?)

Содржина:
Поздравна песна
£ Во групи од девојчиња/девојки истражувајте ги сликите за преглед на градите.
£ Објаснете дека сите грутки се различни.

Погледнете ги сликите и прашањата за прегледот
Формулар за завршената активност
Песна за збогум

Материјали:
£ слики за самоистражување на градите/дојките (слика 17 од Прирачникот);
£ брошури за Самопреглед на дојки.
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ГРАДИ

БОЛКА
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Слика 17
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Вежба 11

ЖИВОТНИ ФАЗИ
Често кога мислиме на животните фази (периоди), се концентрираме на значајни фази (периоди) како што
се: пубертет, брак, станување родител или зрела доба. Сепак, како што растеме и се развиваме низ
животот, нашето тело постојано се менува. Понекогаш се менува нашето размислување и нашите чувства,
бидејќи постојано минуваме низ различни искуства и учиме нови вештини. Оваа вежба е за реоткривање
на процесот што го поминуваат голем број луѓе преку преземање на повеќе и повеќе одговорност за
својата физичка и емоционална благостојба и полека стануваат независни и возрасни.
Истражува како овие фази (периоди) придонесуваат за личниот и социјалниот идентитет и како секоја
животна промена носи различни видови одговорности и нови вештини.
Цел:
Да развие разбирање за личните, социјалните и физичките промени во животните фази (стадиуми).
Материјали:
картички со цели на животни фази (стр. 119) и голем лист хартија.
Подготовка:
На голем лист хартија нацртајте линија со животен континуум (пример од 12-18 години).
Метод
1.Поделете ги учесниците во мали групи по 4, 5 или 6 учесници.
2.На секоја група дајте „Картички со цели на животни фази“ и голем лист хартија со нацртан
одреден животен континуум.
3.Замолете ја секоја група да ги подели целите во две групи.
Група еден. Работи што треба да ги направите за да бидете независни возрасни.
Група два. Работи што може да ги направите за да бидете независни возрасни.
4.Замолете ги да ги наместат целите на животните фази (стадиуми/периоди) на животниот
континуум. Картичките за групата еден се редат над линијата, а картичките за група два под
линијата која го претставува животниот континуум.
5.Кога секоја група ќе ја заврши задачата до крај, нека се прошетаат низ просторијата и нека го
споредат нивниот животен континуум со другите групи.
6.Секоја нека група се врати кај својот животен континуум. Може да направат промени доколку
сакаат.
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Дискусија
1.Дали има сличности и разлики кај животните континууми на групите?
2.Прашајте ги да размислат и да опишат што е независен возрасен. Ако не вклучуваат квалитети во описот,
побарајте да размислат за квалитети како љубезност, одговорност за себе и за другите или да биде
доверлив и сигурен.
3.Побарајте да размислат за животните мапи што ги нацртаа и нека идентификува секој за себе една или
две животни цели кои сам/а ќе може да ги постигне во следните 3 недели, на пример, да ја испере сам/а
својата облека или да направи вечера за семејството.
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ЦЕЛИ НА
ЖИВОТНИТЕ ФАЗИ
Сам/а го посетуваш пријателот

Одиш сам/а на заболекар

Одиш сам/а на лекар

Го избираш декорот на твојата
спална соба

Сам/а избираш облека

Се сретнуваш во град сам/а со
пријателите

Наоѓаш/прифаќаш хонорарна
работа

Правиш вечера за семејството

Одиш да си купиш храна

Одиш сам на училиште

Сам/а си ги купуваш работите за
лична хигиена

Ги пеглаш сам/а своите работи

Сам/а ги переш своите работи

Излегуваш навечер

Учиш за промените на телото

Учиш како се менуваат телата на
мажите и жените

Земаш такси за дома ако си бил/а
излезен/а навечер

Ја следиш сопствената диета

Ги забележуваш промените на
телото

Си купуваш ЦД, ДВД, книги и др.

Даваш пари за одржување на
куќата

Користиш јавен тоалет без
возрасно лице

Експериментираш со алкохол

Експериментираш со дроги

Експериментираш со секс

Имаш момче/девојка

Одиш на одмор со пријатели

Имаш деца

Се мажиш /се жениш

Живееш со партнер

Имаш приватен живот

Излегуваш и остануваш надвор
цела ноќ

Одиш на преглед за сексуалното
здравје
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ПРИЛОГ

формулар за извршена активност
Име на дете:
Дата на раѓање:

Пол: машки/женски

Име на лицето кое потполнува:
Дата:
Училиште кое го посетуваат и година на група:
Индивидуална работа

Групна работа

Дефиниран проблем на кој се работеше (индивидуално советување)

Тема која се обработуваше (групна работа)

121
Краток опис на сесијата/работилницата

Постигната цел со сесијата/работилницата

Проблем кој се појави и како го надминавте.
Дали имате потреба од тимска работа?

Препораки за надминување на појавените проблеми
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РЕЧНИК НА
ТЕРМИНИ
А
Абортус Прекин на бременоста со отстранување или протерување на фетусот или ембрионот од матката
пред тој да е отпорен на промените во надворешната средина, обично пред 20 недела од бременоста.
Абортусот може да се случи спонтано, во тој случај е спонтан абортус, или тоа може да биде намерно
предизвикано и тогаш станува збор за индуциран абортус.
Анален сексуален однос Сексуален чин во кој машкиот полов орган, пенис, пенетрира во анусот на
сексуалниот партнер.
Антенатална грижа Медицинска специјалност која се занимава со заштита на репродуктивните органи на
жените и нивните деца (плодот) за време на бременоста (пренатален период), породувањето и
постанаталниот период.

Б
Бисексуалност Сексуална ориентација која се однесува на луѓе кои сексуално, емотивно и афективно се
привлекувани од двата пола. Таквите луѓе уште се викаат бисексуалци или би.

В
Вагина – женски полов орган. Се наоѓа помеѓу аналниот тракт и мочниот канал.
Вагинален сексуален однос Пенетрација на машкиот полов орган, пенис, во женскиот полов орган,
вагина, поради задоволство, репродукција или двете.
Вагинално крварење Крварење кај жените, кое може да се случи помеѓу два менструални циклуса, како
физиолошки одговор предизвикан од хормонални или органски проблеми на репродуктивниот систем.
Вагиналното крварење може да се случи на која било возраст и потребно е секогаш да се испита која е
причината за тоа. Доколку се случи за време на бременост може да укажува на некоја компликација во
бременоста, која треба медицински да биде третирана.
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Влажни соништа Ејакулацијата во текот на спиењето за машки, или подмачкување на вагината за жени.
Понекогаш се смета за еден вид спонтан оргазам.

Г
Геј Збор (именка) кој се однесува на хомосексуално лице.
Гениталии Полови органи или основни сексуални карактеристики. Строго дефинирано, анатомски
делови кои се вклучени во сексуалната репродукција и го претставуваат репродуктивниот систем.

Д
Дилдо Анатомски модел на пенис.

Е
Ејакулација Ејакулацијата е исфрлање сперма (обично ејакулатот носи сперма) од машкиот
репродуктивен тракт и обично е придружена со оргазам. Тоа е обично завршна фаза и природна цел на
машката сексуална стимулација и суштинска компонента на природното зачнување. Ејакулацијата, исто
така, може спонтано да се случи во текот на спиењето („влажни соништа“).
Ерекција Физиолошка појава кога пенисот станува зголемен и тврд. Ерекцијата е резултат на
комплексната интеракција на психолошки, нервни, васкуларни и ендокрини фактори, кои обично, но не и
исклучиво, се поврзани со сексуалната возбуда или сексуалната привлечност.

И
Итна контрацепција Контрацепцијата која се користи за да се избегне бременоста непосредно по
незаштитен сексуален однос. Тоа се случаи кога не се користело ниту едно контрацептивно средство или
дошло до негово оштетување (пр. кондомот испаднал или се скинал). Итна контрацепција се користи и во
ситуации кога сексуалниот чин бил непосакуван и насилен. Итната контрацепција е таблета која
предизвикува промена на слузокожата на матката и со тоа оневозможува да се всади оплодената јајцеклетка. Треба да се испие што е можно побрзо по сексуалниот однос, но не подоцна од 72 часа.

К
Контрацепција Употреба на методи коишто спречуваат настанување на непланирана бременост, а не го
исклучуваат сексуалниот чин.
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Л
Лубрикант Супстанција што се користи за да се намали триењето помеѓу два предмета или две тела – во
овој случај, во текот на сексуалниот однос.

M
Мастурбација Сексуална стимулација на сопствените гениталии, обично до точка на оргазам.
Стимулацијата може да се врши со рака, со употреба на објекти или алатки, или со некоја комбинација на
овие методи. Мастурбацијата со партнер, наречена заедничка мастурбација, исто така е вообичаена.
Мастурбацијата обично се изведува со цел да се доживее сексуално задоволство или оргазам, или како
алтернатива за сексуален однос без ризик или екстремно мал ризик од сексуално преносливи инфекции.
Менструација Месечно крварење кај жените додека се во сексуално-репродуктивен период (од
пубертет до менопауза). Трае од 2 до 8 дена.

О
Орален сексуален однос Сексуална активност која вклучува стимулација на гениталиите на сексуалниот
партнер со употреба на устата, јазикот, забите или грлото. Луѓето можат да практикуваат орален секс како
дел од предиграта пред сексуалниот однос, за време на сексуалниот однос или како сексуален однос.
Оргазам Во клинички контекст оргазмот се дефинира како мускулни контракции, кои се вклучени во
сексуалната активност, заедно со карактеристични промени на чукањето на срцето, крвниот притисок, а
често и начинот и длабочината на дишење. Оргазмот, исто така, се дефинира како празнење одеднаш на
акумулираната сексуална тензија во текот на сексуалниот одговор, што резултира во ритмички мускулни
контракции во регионот на карлицата.

П
Пенис Машки надворешен полов орган. Има репродуктивна функција и служи како мочен канал.
Пол Под пол се подразбираат биолошки обележја што ги дефинираат луѓето како женско или машко. Иако
овие биолошки облежја не се заемно исклучиви, бидејќи постојат и лица кои поседуваат обележја од
обата пола, сепак, тие ги дефинираат луѓето како женски и машки.
Прекин на бременост Абортус
Пубертет Период на човечкиот развој во кој се случува физички развој и сексуално созревање. Тоа е
процес на физички промени со кој телото на детето созрева во возрасно тело способно за сексуална
репродукција за да се овозможи оплодување.
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Р
Репродуктивно здравје Состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само
отсуство на болест или немоќ. Се однесува на сите прашања што се однесуваат на репродуктивниот
систем и неговите функции и процеси. Репродуктивно здравје подразбира дека луѓето се способни да
имаат задоволување и безбеден сексуален живот и дека тие имаат способност да се репродуцираат и
слобода да одлучат дали, кога и колку често да го прават тоа. Имплицитно, во овој последен услов е
правото на мажите и жените да бидат информирани и да имаат пристап до безбедни, ефикасни и
прифатливи методи на планирање на семејството на нивниот избор, како и други методи на нивниот
избор за регулирање на плодноста.
Ризично однесување Синтагма што се употребува во стратегиите за превенција на ХИВ/СИДА и
сексуално преносливи инфекции (СПИ) и со која се означуваат потенцијално ризичните начини на

однесување и сексуален однос преку кои можат да се пренесат/добијат ХИВ/СИДА и
СПИ.
Род Категорија според која луѓето се делат на машки и женски (и трансродови), и која, за разлика од полот,
се однесува на културните, економските и социјалните атрибути со кои се стекнуваат биолошки родените
тела. Родот претставува социјално произведена, културно-нормативна и историски променлива
категорија. Родот опфаќа општествени улоги, карактерни црти, начини на облекување, движење, говор и
гестикулација, грижа и однос кон сопственото тело, работни навики и различни преференции кои се
смета дека се карактеристични исклучиво само за мажите или само за жените.

С
Сексуално образование Основно образование во врска со репродуктивните процеси, пубертет,
сексуално однесување итн. Сексуалната едукација може да вклучи и други информации, на пример, за
контрацепција, заштита од сексуално преносливи инфекции и родителство.
Сексуална ориентација Се однесува на способноста на една личност за длабока емотивна, љубовна и
сексуална привлечност, како и за интимни и сексуални односи со индивидуи од различен пол, од ист пол
или од повеќе од еден пол.
Сексуална злоупотреба Несакано сексуално однесување на едно лице врз друго, најчесто и со примена
на сила и насилство.
Сексуални односи Пенетрација, сексуално однесување, вклучувајќи ги и оралниот сексуален однос,
аналниот сексуален однос и вагиналниот сексуален однос.
Сексуално здравје Сексуалното здравје е состојбата на физичка, емотивна, ментална и општествена
благосостојба во релација со сексуалноста. Тоа не подразбира само непостоење на болести и
дисфункции. Сексуалното здравје бара позитивен приод исполнет со почитување на сексуалноста и
сексуалните врски, како и можноста да се има безбедно сексуално искуство во кое може да се ужива, без
каква било присила, дискриминација и насилство. За да може да се осигура и одржи сексуалното здравје
мора да се почитуваат, заштитат и исполнат сексуалните права на сите лица.
Сексуалност Сексуалноста е централен аспект од бидувањето човек за време на животниот век и ги
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вклучува полот, родовите идентитети и улоги, сексуалната ориентација, еротизмот, задоволството,
интимноста и репродукцијата. Сексуалноста се искусува и се изразува преку мисли, фантазии, желби,
верувања, ставови, вредности, поведенија, практики, улоги и врски. Иако сексуалноста може да ги вклучи
сите овие димензии, сите од нив не секогаш ќе се искусуваат или пак изразуваат. На сексуалноста влијае
интеракцијата на биолошки, психолошки, општествени, економски, политички, културни, етички, правни,
историски, религиозни и духовни фактори.
Сексуални права Човекови права кои вклучуваат право луѓето да имаат контрола над својата
сексуалност и слободно и одговорно да одлучуваат за прашања поврзани со нивната сексуалност,
вклучувајќи и сексуално и репродуктивно здравје без принуда, дискриминација и насилство, еднакви
односи меѓу жените и мажите во областа на сексуалните односи и репродукцијата, целосно почитување
на интегритетот на личноста, меѓусебна почит, согласност и споделена одговорност за сексуалното
однесување и неговите последици.
СИДА Синдром на стекнат имунодефицит. Синдромот во медицината подразбира комбинација на
симптоми (знаци) за одредена болест. Под СИДА се подразбира состојба на пад на одреден вид бели
крвни клетки (ЦД 4 Т-Лс) под одреден број, состојба во која човековиот организам во однос на имуниот
систем станува неотпорен и подложен на многу инфекции. СИДА-та настанува како последица од ХИВ
вирусот и се карактеризира со општи знаци на инфекција, кои вирусот ХИВ може, но не мора да ги
предизвика: температура, пролив, гадење и сл.
СПИ Кратенка од сексуално преносливи инфекции
Сексуално преносливи инфекции Болести што произлегуваат од бактерии или вируси и често се
стекнуваат преку сексуален контакт. Некои сексуално преносливи инфекции, исто така, може да се
добијат и на други начини (трансфузија на крв, интравенска употреба на дрога, пренос од мајка на дете).
Терминот „СПИ“ полека го заменува „СПБ“ (сексуално преносливи болести), со цел да ја вклучи ХИВ
инфекцијата.
Сперма Терминот сперма е изведен од грчкиот збор σπέρμα, што значи „семе“ и се однесува на машките
репродуктивни клетки.

Т
Тестиси Тетсисите се компоненти на репродуктивниот систем и на ендокриниот систем. Основните
функции на тестисите се производство на сперма (сперматогенеза) и производство на андрогени,
првенствено тестостерон.

Х
Хетеросексуалност (хетеросексуален однос) Сексуална ориентација која се однесува на оние кои
сексуално, емотивно или афективно се привлекувани од лица од различен пол. Ваквите луѓе уште се
нарекуваат и стрејт.
ХИВ Хуман (човеков) вирус на имунодефициенција е вирусот причинител на болеста СИДА. Неговото
присуство во организмот доведува до ослабување на имунолошкиот систем на човекот поради што
организмот не е способен да се одбрани од други причинители на болести. Начини на пренесување на
ХИВ вирусот се: 1. крв и крвни продукти (контакт на свежа крв помеѓу двајца); 2. сексуален пат; 3. од мајка
на дете (при бременост, породување, доење).
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Хомосексуалност (хомосексуален однос) Сексуална ориентација која се однесува на оние луѓе чија
сексуална, емотивна, афективна привлечност е главно насочена кон лица од ист пол. Обично мажите се
нарекуваат геј, а жените се нарекуваат лезбејки (иако истите може да се определат/ идентификуваат како
геј).
Хомофобија (хомофобично однесување) Ирационален или општествено конструиран страв, омраза,
предрасуда и дискриминација кон луѓето со хомосексуална и бисексуална ориентација и сите оние за кои
воопшто се претпоставува дека се гејови, лезбејки или бисексуалци. Лицата кои се најсилно
хомофобични хомосексуалноста ја сметаат за грешна и болна, а кон хомосексуалците чувствуваат омраза,
гадење и неретко желба за убиство. Конкретни акции на насилство врз хомосексуалците се многу чест
исход на хомофобијата.

Ц
Целибат Завет или лична посветеност за избегнување сексуални односи.

