
 

 

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА 

„ДЕВОЈКИТЕ ОДЛУЧУВААТ“ 

 

Почитувани,  

ХЕРА- Асоцијација за здравствена едукација и истражување спроведува недела на 

сексуално и репродуктивно здравје и права на лицата со попреченост.  

Оваа недела започнува со  изложба  на фотографии  од инцијативата „Девојките одлучуваат“ 

(‘Girls Decide’), финансирана од Меѓународната федерација за планирано родителство (МФПР, 

IPPF) која ќе се одржи на 17 март 2014 година, со почеток во 12.30 часот во Домот на 

културата „Кочо Рацин“ (Дом на градежници, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 20а).  

ХЕРА веќе неколку години спроведува едукации и советувања со лица со попреченост, како и 

со нивните семејства. Исто така во Младинските пријателски центри „Сакам да знам” (ХЕРА), се 

обезбедува пристап до бесплатни гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи и 

советувања. Во 2012 година, како дел од иницијативата „Девојките одлучуваат“ МФПР  и 

весникот „Гардијан“, во неколку земји во светот, подготвија фото - стории 

замаргинализираните и ранливите девојчиња и жени и како организациите им овозможуваат 

да го унапредат своето сексуално и репродуктивно здравје, преку пристап до релевантни 

информации и услуги. Фотографиите на Греам Робертсон ги прикажуваат  културолошките, 

социјалните, политичките и економските услови во кои живеат маргинализираните девојки. Со 

нив се истакнуваат приказните и гласовите на жените и девојчињата чиишто права на здравје и 

еднаквост, инаку би биле оспорени.  

Сторијата во Македонија, подготвена од Рејчел Вилијамс, со поддршка на ХЕРА и заедно со 

Дневениот центар за лица со интелектуална попреченост „Порака“- Скопје и Државниот 

дневен центар за лица со попреченост од Гостивар, се однесува на „Надминување на табуата 

во врска со сексуалноста на младите со интелектуална попреченост во Македонија”.  

 

_____________________________________________________________________________ 



 

Агенда 

Изложба „Девојките одлучуваат“ 

12:00- 12.30 Прес конференција 

12:30- 13:00 Отворање на изложбата 

- Бојан Јовановски -  Извршен директор, ХЕРА 

- Душко Миновски – Државен советник во Министерство за труд и социјална 

политика, Претседател на Комисија за заштита од дискриминација 

- проф. д-р Николина Кениг/ проф.  д-р Огнен Спасовски- Професори на 

Филозофски факултет, Скопје 

- Лице со попреченост  (РЦПЛИП Порака, Скопје) 

13:00-14:00- Мини коктел 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Би ни претставувала огромна чест и задоволство доколку Вие не почестите со Вашето 

присуство. 

За секое дополнително прашање, слободно контактирајте ги Весна Матевска 070 813 163; 

vesna.turmakovska@hera.org.mk или Марија Матовска 078 824 824; 

marija.matovska@hera.org.mk .  

Со почит, 

Бојан Јовановски 

Извршен директор 

mailto:vesna.turmakovska@hera.org.mk

