
 
 

Модерната контрацепција е еден од поважните аспекти на сексуалното и репродуктивно 

здравје, особено кај младите луѓе. Иако неколку национални стратегии (Национална стратегија 

за сексуално и репродуктивно здравје и Национална стратегија за безбедно мајчинство) 

предвидуваат обезбедување на бесплатна контрацепција, тоа сѐ уште не е остварено. Како 

резултат на тоа во Република Македонија стапката на употреба на модерна контрацепција е 

најниска во регионот, но и во светот.  Мултиндикаторското кластерско истражување за 2011 

година на УНИЦЕФ покажува дека 8,2% од девојките на возраст од 15 до 19 користат некакво 

модерно контрацепциско средство,  8,3% од тие на возраст од 20 до 24 години и 11,4% од тие 

на возраст од 25 до 29 години користат некаква модерна контрацепција.  Согласно ова 

истражување процентот на користење на пилули (орална хормонска контрацепција) изнесува 

само 1,3%. Овие податоци јасно укажуваат дека потребно е да се преземат конкретни мерки 

од страна на соодветните институции  за да се реши ова прашање, односно да се зголеми 

бројот на девојки и жени кои што би употребувале модерна контрацепција.   

Меѓународниот ден на контрацепција, кој се одбележува на 26 септември секаде во светот и 

има за цел да укаже на фактот дека секоја бременост која ќе се случи да биде посакувана. 

Одбележувањето на овој меѓународен ден започна во 2007 година. Од тогаш секоја година на 

овој ден се спроведуваат акции за да се зголеми свесноста кај младите за контрацепцијата, но 

и за донесување на информирани одлуки во врска со нивното сексуално и репродуктивно 

здравје.  

Овој значаен ден во Македонија ќе се одбележи со Младинската конференција која што 

главна тема ќе биде: Како да им се обезбеди модерна контрацепција на младите во 

Македонија? Оваа конференција на едно место ќе ги вклучи младите луѓе и младинските 

организации, како и донесувачите на одлуки и претставници на други институции 

меѓународни, мултилатерални, билетарални организации. Оваа конференција има за цел:  

 Да ја актуелизира важноста на прашањата поврзани со контрацепција и нејзината 

достапност за младите во Македонија  

 Да отвори дискусија помеѓу младите и претставниците на релевантните институции за 

подобрување на достапноста на модерната контрацепција до младите во Македонија  

 Да постави јасни идни чекори за подобрување на пристапот до модерна во 

Македонија  



 
 

П Р О Г Р А М А 

 

09.30 – 10.00 Регистрација на учесници  

10.00 – 10.30 Отворање на конференцијата  

 Даниел Калајџиески, ХЕРА  

 Тања Томиќ, Пратеник во Собранието на Република Македонија  

 Ивана Давидовска, Претседател на Националниот младински совет на Македонија  

10.30 – 11.30 Пристап до модерна контрацепција во Македонија – низ призмата на 

младите 

 Кристина Леловац, Tiiit Inc.  

 Деспина Димитрова, ХЕРА  

11.30 – 12.30 Кафе пауза – изјави за медиуми  

12.30 – 13.30 Зошто е важна контрацепцијата за младите?  

 Д-р Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог   

 Д-р Бранкица Младеновиќ, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Здравствен 

дом на Скопје 

13.30 – 14.30 Каква е состојбата во Македонија, а кои се примерите од другите 

европските земји  

 Бојан Јовановски, ХЕРА 

14.30 – 15.15 Како да се подобри ситуацијата во Македонија, заклучоци  

 Даниел Калајџиески, ХЕРА 


