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Сексуално и Репродуктивно здравје Сексуални права

Родова еднаквост Право на избор Социјална правда
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истражување март, 2013 година 

Превод на англиски: 
Калиа Попоска 
Графичко уредување: 
Маја Пипонска 



З адоволство ни е да Ви го претставиме Годишниот 
извештај на Х.Е.Р.А. за 2013 година. Година во која 
запишуваме низа успеси и резултати од нашата 

мисија. Гледано во бројки, реализиравме над 20 про-
екти, обучивме повеќе од 200 здравствени и социјал-
ни работници, 1000 млади се едуцирани, отворивме 
2 нови сервиси – мобилна гинеколошка амбуланта и 
семеен центар против насилство, и пруживме директ-
ни услуги на повеќе од 5000 лица, најмногу од социјал-
но-исклучени и маргинализирани заедници. Преку 
петиции со граѓаните, видео материјали и медиумско 
застапување продолжи нашата битка за воведување 
на сеопфатното сексуално образование, а заедно со 
“Заедно посилни“ го зголемивме националниот буџет 
за лекови за лица кои живеат со ХИВ. Програмата 
Ромски Здравствени Медијатори веќе години нана-
зад успешно се спроведува, обучени се нови медија-
тори и зголемени се државните буџетски средства за 
овие активности. Особено задоволство ни претставува 
признанието добиено од Стејт Департментот на САД 
за нашите активности и заложби за унапредување на 
правата на лицата со попреченост. 

Но предизвиците во политичката арена за зачуву-
вање на човековите права беа крајно алармантни. 
Сексуалните и репродуктивните права беа високо во 
фокусот на националните политики, но најмногу ко-
ристени за омраза и осуда на ЛГБТ правата и делиги-
тимирање на правото на избор на жената. ЛГБТ ли-
цата беа “каменувани“, а со новиот закон за абортус 
се ограничи слободата и правото на избор на жената 
за прекин на бременоста. Новиот закон беше удар 
на либералната законска рамка и правата на жени-
те која опстојуваше во изминатите 40 години. ХЕРА 
презема улога на “водач“ организација и набрзо се 
организираа низа активности да се блокира донесу-
вањето на законот. Започнаа протести на активистите 
пред Собранието, лобирање и дебати со пратеници, 

министри, претседателот на Република Македонија. 
Иако законот беше донесен не се откажавме, заедно 
со повеќе граѓански организации беше поднесена и 
претставка за испитување на уставноста на законот за 
абортус под образложение дека се противречни на 
основните слободи на човекот да одлучува како ќе го 
планира семејството. 

Во 2013 Х.Е.Р.А. избра нов Управен одбор и претсе-
дател на организацијата, а на претходниот состав и 
претседателката д-р Милена Стевановиќ длабоко и 
заблагодаруваме на целата посветеност и заложба 
во изминатите 6 години. Х.Е.Р.А. во текот на година-
та спроведе евалуација на тековната стратегија и ги 
постави основните приоритети на новата развојна 
рамка за наредните 4 години која ќе биде усвоена на 
следното Собрание на членови и волонтери на орга-
низацијата во 2014 година. Сексуалното и репроду-
ктивно здравје и понатаму останува во центарот на 
нашето постоење за унапредување на човековите 
права и борбата против социјалната исклученост и 
родовата нееднаквост. 

На крајот сакаме да им се заблагодариме на сите 
наши волонтери, соработници и донатори кои ни да-
ваат поддршка и кои веруваат во нас во изминатите 
години. 

Нашата борба за враќање на женското достоинство и 
родовата еднаквост, заштита и промоција на сексуал-
ните права како човекови права продолжува.

Уживајте во читањето!

Нинослав Младеновиќ
Претседател 

Бојан Јовановски 
Извршен директор
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•	НАШАТА ВИЗИЈА Е да создадеме свет во кој сексуалните и репродуктивните права се загарантирани и каде 
сите мажи, жени и млади луѓе се здрави, слободни, славејќи ја сексуалноста и различноста како појдовен 
животен принцип

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

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

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

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

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

- Сексуалноста и различноста се основа за уживање 
на највисоки стандарди на ментална, физичка и со-
цијална благосостојба

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

- ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ политичка, јавна и финансиска 
заложба од страна на државата во која сите на-
ционални политики за ХИВ и сексуалното и ре-
продуктивно здравје се засновани на рамката на 
човековите права и се залагаат за вклучување на 
различните потреби и интереси на луѓето во однос 
на нивната сексуалност и репродуктивно здравје

@меѓународно ниво
- Меѓународната федерација за планирано 

родителство – IPPF (International Parenthood 
Planned Federation) 

- European Parliamentary Forum for Population and 
Development   

- ASTRA Network
- AIDS Action Europe 
- International Campaign for Women’s Right to Safe 

Abortion  
- Y-PEER
- European AIDS Treatment Group 

WEB PAGE                    www.hera.org.mk 
FACEBOOK                    www.facebook.com/hera.macedonia 
TWITTER                       www.twitter.com/hera_mkd 
YouTube                        www.youtube.com/HERAMacedonia 
Адреса и телефон      Дебарца 56 1000 Скопје, 02 3290 295

@национално ниво
- Коалиција за сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници
- Македонска платформа за борба против 

сиромаштија
- Национален младински совет на Македонија 
- Мрежа за недискриминација
- Y-PEER Македонија 
-  “Глас против насилството“ - Национална мрежа 

за елиминирање на насилството кон жената и 
семејното насилство 

Повеќе за ХЕРА на
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кондоми, орална контрацепција, спирала, тестирање за ХИВ и Сексуално преносливи инфекции, гинеколошки 
прегледи, ПАП тест, ЕХО прегледи, дерматолошки услуги, советувања за сексуалност и здравје, психо-социјална 
поддршка и третман на жртви на родово-базирано и семејно насилство

МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ  
„Сакам да знам“ 
амбуланта Водно - Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950
амбуланта Шуто Оризари -Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955
contact@sakamdaznam.org.mk1

МОБИЛНА АМБУЛАНТА  
ЗА ХИВ СОВЕТУВАЊЕ 
И ТЕСТИРАЊЕ 
testiranje@hera.org.mk2

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ 
ПРОТИВНАСИЛСТВО
ул. Костурски Херои бр.51  
тел: 02 321 5 905,
infopsc@hera.org.mk,

СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА 
ЛИЦА КОИ ЖИВЕАТ СО ХИВ
Во соработка со Клиника за инфективни болести  
и фебрилни состојби, тел: 3147 752 
Во соработка со “Заедно посилни” zaedno.posilni@hera.org.mk 3 4

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ И СОВЕТУВАЊЕ 
pravo@hera.org.mk 5 МОБИЛНА ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА

hera@hera.org.mk 6

•	Со младинските активности во младинските центри 
„Сакам да знам“ и во основните и средни училишта-
та  во Скопје беа спроведени врснички едукации на 
разни теми поврзани со сексуалното и репродуктив-
но здравје и превенција од употреба на дроги преку 
кои беа опфатени 973 млади луѓе. Дел од активно-
стите беа поддржани и од Градот Скопје.

•	Преку проектот „Врсничка едукација и превенција 
од туберкулоза“  врсничките едукатори на ХЕРА еду-
цираа 869 млади луѓе на тема „Туберкулозата како 
коинфекција со ХИВ“. Едукативни работилници беа 
спроведени во 7 различни градови и села, но најм-
ногу во средини со Ромско население како примар-
на целна група на превентивните активности

•	Во соработка со Ромски невладини организации организирани се 5 младински настани за подигање на свеста 
кај младите за превенцијата од Туберкулоза. Преку штандови на отворено небо, неформална едукација и те-
ренска дистрибуција на брошури и кондоми, организирање на вечерни забави беа опфатени околу 900 млади 
од 5 градови низ Македонија.

Едукативна работилница за превенција од 
Туберкулоза во соработка со НВО Сонце

Подготовки на волонтерите од Шуто Оризари  
Младинскиот настан за превенција од туберкулоза 

ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА

mailto:*contact@sakamdaznam.org.mk
mailto:testiranje@hera.org.mk
mailto:infopsc@hera.org.mk
mailto:zaedno.posilni@hera.org.mk
mailto:pravo@hera.org.mk
mailto:hera@hera.org.mk
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•	16 социјални работници од Меѓуопштинските центри 
за социјална работа и 32 воспитувачи/стручни работ-
ници од установите за социјална заштита на деца во 
Скопје поминаа обука за превенција од Туберкулоза 
а последователно беа спроведени едукации и совету-
вања меѓу семејства приматели на социјална помош 
и деца згрижени во социјални установи

•	326 деца од установите за заштита на деца и мла-
динци беа опфатени со едукативни предавања за 
превенција од Туберкулоза како дел од активности-
те на обучените стручни работници. Едукација за 
Туберкулоза се реализираше и во Центарот за без-
домни лица во Чичино село како дел од соработка-
та со Министерството за труд и социјална политика

Работа во групи  -  Обука на социјални 
работници за превенција од Туберкулоза

•	Во соработка со Американската амбасада во Скопје, кампањата „16 дена активизам против родовото насил-
ство“ како дел од активностите на ХЕРА за Меѓународниот ден за борба против насилство врз жената  беше 
одбележана преку серија едукативни работилници меѓу ромската популација и средношколската популација

•	52 Роми од различна возраст од Шуто Оризари и вкупно 65 средношколци од АСУЦ „Боро Петрушевски“, ГУЦ 
„Здравко Цветковски“ и СУГС „Орце Николов“ се здобија со основни информации за родовото и семејното на-
силство, видовите и знаците на семејно насилство, законите и мерките со кои тоа е регулирано во Македонија, 
начините како да се препознае и каде да се пријави семејното насилство.

•	Од работилниците произлезе заклучок дека поголемиот број млади не го препознаваат насилството во врска и сметаат 
дека семејното насилство е приватна работа и дека, понекогаш, жените заслужуваат да бидат злоупотребувани. Овој 
загрижувачки податок покажува дека потребни се поголем број едукации од ваков тип меѓу младите во нашата земја. 

Едукација за семејно насилство  
СУГС „Орце Николов“

ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТУБЕРКУЛОЗА МЕѓУСЕМЕЈСТВА ПОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

16 ДЕНА АКТИВИЗАМ ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
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Во 2013 година Меѓународната федерација за пла-
нирано родителство (МФПР) ја промовираше Визија 
2020. Овој манифест за сексуално и репродуктивно 
здравје и права содржи десет области на кои што 
МФПР и сите нејзини членки ќе работат на нивно 
остварување. Визија 2020 е создадена за да го на-
сочи идниот развој насекаде во светот, а со един-
ствена цел да се подобри и унапреди сексуалното 
и репродуктивно здравје. Покрај тоа Визија 2020 
поставува барања сексуалното и репродуктивното 
здравје и права  да бидат вклучени како дел од ид-
ните развојни глобални цели кои што ќе бидат вос-
поставени по 2015-та година.  

ХЕРА беше една од стотиците земји во светот која 
мината година ја промовираше Визија 2020, како 
платформа која што ќе понуди насоки за надмину-
вање на бариерите со кои се соочува остварувањето 
на сексуалното и репродуктивното здравје и права. 

Визија 2020 мината година беше промовирана преку 
младинска акција која што имаше за цел да и прет-
стави на јавноста кои се заложбите на кои што ХЕРА, 
како дел од глобалното семејство на МФПР ќе работи 
до 2020 година. Преку фотографски проект и социјал-
ните мрежи волонтерите и вработените во ХЕРА ги 
пренесоа пораките за подобрување на сексуалното и 
репродуктивното здравје и права. Преку овие фото-
графии, се пренесоа пораки за она што треба да се 
стори во Македонија, а дел од тие пораки беа: „Да 
се намалат цените на контрацептивните средства“, 
„Секоја девојка и жена да има пристап до безбеден 
абортус“ , „Да се спречат сите форми на насилство врз 
жените“, „Сексуалните и репродуктивното здравје да 
биде приоритет во новите политики“. 

Преку промоција на Визија 2020 пошироката јавноста 
имаше можност да се запознае со сите оние цели на 
кои што ХЕРА континуирано работи и за што се стре-
ми.  ХЕРА и во наредните години ќе продолжи да ра-
боти на остварување на приоритети од Визија 2020. 

Македонскиот превод на Визија 2020 е достапна на 
следниот линк http://hera.org.mk/?p=2538 

•	175 млади девојки, членови на граѓански здруже-
нија и жени од рурални средини беа едуцирани за  
основните факти и предности на медикаментозен 
абортус, правните аспекти на законската регула-
тива за прекинување на бременоста и абортусот 
како право на избор. Едукативните работилници 
беа спроведени во партнерство со Организација на 
жени Скопје, Мрежата против семејно насилство и 
Локален Рурален Развој 

Едукација со жени од село Гургурица – Репродуктивно 
здравје и медикаментозен абортус

ВИЗИЈА 2020

МЕДИКАМЕНТОЗЕН 
АБОРТУС

http://hera.org.mk/?p=2538
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•	Во соработка со Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија и членови на националната ФИГО 
група за безбеден абортус се изработија 2 едукативни брошури за медикаментозен абортус. Првата брошура 
е наменета за жени “10 работи кои треба секоја жена да ги знае за медикаментозен абортус“ http://hera.
org.mk/?p=2477 а втората за здравствени работници “Медикаментозен абортус – упатство за здравствени 
работници“ http://hera.org.mk/?p=2462 

•	Х.Е.Р.А. беше еден од поддржувачите на 3-тиот Конгрес на гинеколози и акушери на Македонија (со меѓуна-
родно учество) со учество на професорот Алан Темплтон од Универзитетот во Абердин кој имаше предавање 
на тема „Медикаментозен абортус после 20 години“. По покана на Клиниката за Гинекологија и акушерство 
професорот Темплтон одржаа и едукативно предавање за 15-ина специјализантите на клиниката за придо-
бивките од медикаментозниот абортус и најновите научни сознанија за ин-витро фертилизацијата. 

•	Во Македонија се уште не се регистрирани препаратите за прекин на бременоста со медикаментозниот абор-
тус и покрај напорите кои ХЕРА задно со Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија ги прави 
во изминатите години. Причините се наоѓаат во негативните ставови на донесувачите она одлуки кои сметаат 
дека ова ќе доведе до преголема либерализација на абортусот и намалена контрола од државата, но тука е и 
слабиот интерес од страна на фармацевтските компании или локалните дистрибутери за регистрација и увоз 
на овие препарати поради малиот пазар и политичкото опкружување. 

Наши брошури за  
медикаментозен абортус

Постер од одбележувањето на 
Меѓународниот ден за легален и безбеден абортус 

http://hera.org.mk/?p=2477
http://hera.org.mk/?p=2477
http://hera.org.mk/?p=2462
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Банери за социјални кампањи 2013

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 
•	Преку нашите Facebook и Twitter профили и со учество 

на младите волонтери, ХЕРА спроведе 3 он-лајн со-
цијални кампањи за подигнување на јавната свест за 
сексуалните права и правото на избор. Во кампањите 
се користеа фотографии, видео материјали, креатив-
ни слогани за да се пренесат нашите пораки 

•	Социјалната кампања во април го промовираше мани-
фестот на МФПР за Визија 2020, а во септември беше 
спроведена кампања за граѓанска петиција и воведу-
вање на сеопфатно сексуално образование. Во јули и 
октомври преку социјалните кампањи предупредував-
ме за негативните ефекти поврзани со јавната стигма 
кон абортусот, новиот закон за абортус и пораките про-
тив абортусот како право на избор како дел од влади-
ната кампања “Избери живот. Ти имаш право на избор“



11

•	Во Октомври беше организиран првиот “tweet-a-
thon“ за абортусот како право на избор со учество и 
на волонтерите и на вработените на организацијата 

•	Во 2013 година ХЕРА продуцираше 5 видеа за застапу-
вање и подигање на јавната свест околу пристапот до ин-
формации и услуги за сексуално и репродуктивно здравје, 
хомофобијата и одбрана на право на избор за абортус
Видео 1 “Кога 60 денари се луксуз“, 
http://hera.org.mk/?p=2329 
Видео 2 “Секојдневните прашања заслужуваат одговор, 
http://hera.org.mk/?p=2174 
Видео 3 “Не ја дискриминирај љубовта“, 
http://hera.org.mk/?p=2170   
Видео 4 “ Визија 2020“ 
http://hera.org.mk/?p=1637 
Видео 5 “Ултралибералност во користење на 
парцијални аргументи“ 
http://www.youtube.com/watch?v=bSuOtlU2qCk&list=UUc
RVSlv0L8TsPRXd9RqtG9w  

•	Во 2013 година се зголеми бројот и на нашите подр-
жувачи на социјалните мрежи, на нашата фејсбук 
страница има над 7000 фанови, а на твитер не сле-
дат над 1100 профили. Додека пак нашите видеа на 
каналот на јутјуб се прегледани над 11 илјади пати .

Во 2013 на вкупно 5137 клиенти им беа пружани медицински услуги, психо-социјална поддршка и правна помош за 
сексуално и репродуктивно здравје и права преку нашите сервисни центри што преставува зголемување за 37% споре-
дено со 2012 година. Една од главните причини за ваквото зголемување на бројот на клиенти се должи на отворање на 
2 нови сервиси на ХЕРА во 2013 година, односно мобилната гинеколошка амбуланта и Првиот семеен центар на Град 
Скопје. 62% од нашите клиенти доаѓаат од сиромашни и маргинализирани заедници, вклучувајќи ги Ромите, сексуални-
те работнички, корисници на дроги, затвореници, лица со попреченост, деца на улица и деца кои живеат во социјални 
институции, лица кои живеат со ХИВ и жртви на трговија со луѓе. Најголем дел од услугите кои ги обезбедуваме се спро-
ведуваат во директна соработка со граѓански организации кои работат со овие целни групи или преку регрутирање на 
контакт лица или лидери од самите заедници. 

СТАТИСТИКА НА КЛИЕНТИ НА ХЕРА ВО 2013

СЕРВИС
Вкупен број на 

клиенти

Број на клиенти припадници 
на ранливи заедници 

(% од вкупен број клиенти)

Вкупен број  
на жени (%)

Младински центар “Сакам да знам - Водно“ 755 187 (25%) 449 (59%)

Младински центар “Сакам да знам – Шуто Оризари“ 1784 1601 (90%) 1280 (72%)

Теренско Доброволно Советување и тестирање 1704 967 (57%) 293 (26%)

Советувалиште за ХИВ/СИДА 298 128 (43%) 83 (28%)

Прв Семеен центар 27 12 (44%) 15 (56%)

Советувалиште за превенција од употреба на дроги 150 0 (0%) 89 (59%)

Мобилна гинеколошка клиника 248 128 (52%) 247 (99,5%)

Сервис за правна помош 207 207 (100%) 163 (79%)

ВКУПНО 5173 3230 (62%) 2619 (57%)

http://hera.org.mk/?p=2329
http://hera.org.mk/?p=2174
http://hera.org.mk/?p=2170
http://hera.org.mk/?p=1637
http://www.youtube.com/watch?v=bSuOtlU2qCk&list=UUcRVSlv0L8TsPRXd9RqtG9w
http://www.youtube.com/watch?v=bSuOtlU2qCk&list=UUcRVSlv0L8TsPRXd9RqtG9w
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Извршниот директор на ХЕРА, Јовановски, Министерот за здрав-
ство Тодоров,  директорката на Универзитетска клиника за гине-
кологија и акушерство, Хаџи  – Лега и Програм коорднаторот за 
ХИВ/ СИДА во Министерството за здравство, Арников  на промо-
цијата на мобилната гинеколошка клиника.

ТЕРЕНСКО ХИВ СОВЕТУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ
•	1704 лица направија ХИВ тест преку мобилните 

клиники на ХЕРА во 2013 година што е зголемување 
за 30% во споредба со 2012. 56,7% од лицата кои 
беа советувани и тестирана припаѓаат на заедници 
кои се особено ранливи на ХИВ, односно мажи кои 
имаат секс со мажи, сексуални работнички, затво-
реници и корисници на дроги

•	Во 2103 година бележиме зголемен тренд на ХИВ 
тестирање меѓу осуденици и затвореници (336 
лица се тестирани) како резултата на обновената 
соработка со неколку државни институции започ-
ната во 2009 година. Во рамки на оваа програма 
ХЕРА потпиша и Меморандум за соработка со СТАР 
– организација за правата на сексуалните работнич-
ки што придонесе за зголемување на бројот на ХИВ 
тестирање кај оваа целна група

•	Во периодот од 22 до 29 Ноември ХЕРА ја одбеле-
жа Европската недела за ХИВ тестирање преку ор-
ганизирање на едукативни работилници и обезбе-

дување на бесплатни тестирања меѓу наставници и 
ученици од неколку средни училишта во Скопје 

МЛАДИНСКИ ПРИЈАТЕЛСКИ ЦЕНТРИ  
„САКАМ ДА ЗНАМ“ 
•	Во рамки на младинските центри „Сакам да знам“ 

во текот на 2013 година вкупно 2539 клиенти  до-
биле услуга за сексуално и репродуктивно здравје. 
Оваа бројка претставува зголемување за 13% споре-
дено со 2012 година. 67% од клиентите на младин-
ските центри во 2013 се припадници на социјално 
ранливи или маргинализирани заедници, особено 
меѓу ромската популација.

•	Партнерството со граѓанските организации кои ра-
ботат со популациите кои се особено ранливи на 
ХИВ продолжи да биде важен фактор за успешната 
работа на центрите со овие групи, а се регистрира и 
особен пораст на бројот на клиенти кои добиле ус-
луги во младинските центри во 2013  – вкупно 404 
клиенти од кои 277 сексуални работнички, 105 мажи 
кои имаат секс со мажи и 22 корисници на дроги
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Фотографиите од изложбата можете да ги погледнете на 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151419237561176.

1073741841.136488251175&type=3

•	Изработена е нова промотивна брошура за „Сакам 
да знам“ http://hera.org.mk/?p=2486 која содржи и 
информации за најчесто поставувани прашања за 
сексуалното и репродуктивно здравје и сексуални 
права. Брошурата беше дистрибуирана преку мла-
динските активности и споделувана преку социјал-
ните мрежи на ХЕРА

МОБИЛНА ГИНЕКОЛОШКА
АМБУЛАНТА ИНОВАТИВЕН 
ПРИСТАП ДО СРЗ УСЛУГИ
На 23 април заедно со Министерството за здравство, 
а со поддршка на Глобалниот Фонд беше отворена 
првата мобилна гинеколошка амбуланта. Ова е прв 
ваков сервис во Македонија кој треба да обезбеди 
подобар пристап до гинеколошки и СРЗ услуги за 
жени и девојки кои припаѓаат на ранливите заедници 
на ХИВ и оние кои живеат во рурални средини, осо-
бено во средини каде не постојат гинеколошки ор-
динации во блиска околина.  Во период за 9 месеци 
вкупно 304 жени добија гинеколошки услуги во рам-
ки на мобилната амбуланта (150 од рурални средини 

и 153 сексуални работнички), вклучувајќи бесплатни 
прегледи, ЕХО дијагностика, ПАП тестирање, микро-
биолошки брисеви за Кламидија, бесплатна орална 
контрацепција и спирали. Мобилната гинеколош-
ка амбуланта во 2014 беше активна во следниве 
општини и околните села: Тетово, Куманово, Охрид, 
Струмица, Делчево. Дополнително 20 гинеколози и 
медицински сестри во текот на годината добија обу-
ка за протоколите на работа на мобилната клиника 
и сензибилизирани за работа со маргинализирани 
групи, односно со сексуални работнички и кориснич-
ки на дроги. Мобилната гинеколошка клиника беше 
особено атрактивна за жени од руралните средини 
каде што побарувањето за гинеколошки услуги беше 
голема, особено за ПАП тестирањето. Во 2013 година 
од Сојуз Национален Совет за родова рамноправност 
беше добиена донација за вршење на ПАП тестирање 
со цел да се зголеми опфатот на жени од рурални сре-
дини со превенција на карцином на матката.

СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА МЛАДИ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД 
УПОТРЕБА НА ДРОГИ 
•	Во 2013 година 150 млади го посетија советува-

лиштето за превенција од употреба на дроги инте-
грирано во рамки на младинскиот Центар “Сакам 
да знам“ а кое се реализира со поддршка на Градот 
Скопје. Заради зголемување на бројот на корисни-
ци од Септември 2013 бројот на работни часа на 
советувалиштето беше зголемен за дополнителни 
3 часа во работната недела

•	Во 2013 година преку работилници и обуки беше 
воспоставена соработка со уште 11 средни учи-
лишта за да ги користат услугите на советувалиште-
то, за младите но и за родителите.

•	Ученици од повеќе средни училишта во Скопје беа 
вклучени во креативните работилници на ХЕРА во-
дени од нашите млади волонтери (фотографска 
работилница и Форум театар) со цел да се подиг-
не креативниот потенција на младите и свесноста 
и здравите стилови на живеење. На отворениот 
ден во Младинскиот Културен Центар под слоганот 
“Што ме прави среќен“  со фотографска изложба и 
театарска претстава младите вклучени во креатив-
ните работилници ги преставија своите дела. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151419237561176.1073741841.136488251175&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151419237561176.1073741841.136488251175&type=3
http://hera.org.mk/?p=2486


14

Прв семеен центар на Град Скопје  Од Свеченото отворање на Првиот семеен центар

Уште од самото отворање, Центарот предизвика голем 
интерес кај граѓаните. Многу од нив самоиницијативно 
доаѓаат да се информираат и да побараат помош. Освен 
тоа, тој претставува ресурсен сервис за социјалните ин-
ституции од северозападниот регион на земјата и за нив-
ните граѓани кои имаат потреба од ваков тип на услуги. 
За таа цел ХЕРА потпиша Меморандум за соработка со 
5 центри за социјална работа и 8 граѓански здруженија. .

Во период од неполни 5 месеци, Центарот го посетија 
83 граѓани. Во моментот, 64 корисници ја добиваат ус-
лугата советување со терапевт, додека останатите 19 го 
завршиле советувањето.  Најголемиот број, или 30 од 

нив, се жртви, 14 се сторители, 20 се деца до 18 годи-
ни, а 19 се останати членови од семејството кои учест-
вуваат во советувањето. Вкупно 18 семејства добиваат 
услуги во Центарот во моментов.
Во 2013 година Центарот доби финансиска поддрш-
ка од Комерцијална банка - Скопје. Партнерството со 
Град Скопје и Комерцијална банка претставува добар 
пример за успешна соработка помеѓу локалната са-
моуправа, здруженијата на граѓани и бизнис секто-
рот.  Останува предизвикот и другите општини и биз-
нис компании да ја препознаат двојната успешноста 
на овој Центар, како модел на партнерство, но и како 
модел на нудење услуги.

ПРВИОТ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ 
Во соработка со Град Скопје, ХЕРА го отвори Првиот семеен центар за справување со семејно насилство. Цента-
рот претставува прво специјализирано советувалиште во Македонија за семејства кои се засегнати со пробле-
мот на семејно насилство. Засега, тоа е единственото советувалиште во државата каде, на едно место, се нудат 
услуги за психо-социјална поддршка и советување на сите засегнати страни, односно и на жртвите и на стори-
телите на семејно насилство. Услугите во Центарот се доверливи и бесплатни и истите ги нуди професионален 
тим од психотерапевти кој низ психо-социјален третман ги зајакнува поединечно сите членови од семејството. 
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на пациентите, по кој кај 2 здравствени установи е 
забележано подобрување во праксата согласно за-
конската регулатива.

•	Регистриран е првиот случај на остварување на 
правото на инвалидска пензија врз основа на ХИВ 
статус

•	Како дел од Мрежата за заштита од дискримина-
ција, ХЕРА учествуваше во изготвување и поднесу-
вање на 3 претставки за заштита од дискримина-
ција и вознемирување до Комисијата за заштита 
од дискриминација и вознемирување и 5 кривични 
пријави за расна и друга дискриминација 

Резултати: 
Постои „слепило“ во однос на перцепцијата на жените 
како ранлива група, затоа што локалните власти честопати 
не успеваат да ја препознаат родовата дискриминација во 
сопствените заедници. Ова може да претставува пречка 
при процесот на воведување анализа на родовите ефекти 
на локално ниво, бидејќи дури и водечките механизми за 
унапредување на родовата еднаквост (Комисијата за ед-
накви можности и Координаторите за родова еднаквост) 
немаат податоци кои би им овозможиле подобро да раз-
берат како се манифестираат родовите нееднаквости во 
нивните општини и како тие влијаат врз жените и мажите. 

Заклучоци:
 Во 2014 е потребно да се работи на развој на со-
цијални политики со имплементација на моделот 
родово одговорно буџетирање во општините Стру-
мица, Штип и Куманово, кои по креирањето на 
вакви политики ќе прераснат во општини со добра 
пракса во интегрирање на родовата еднаквост во 
социјалната заштита

Целото истражување е достапно на 
http://hera.org.mk/?p=2396

Презентација на процен-
ката на „Националната 
конференција за Родово 
одговорно буџетирање на 
локално ниво“

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
•	Во 2013 година дадени се бесплатни правни совету-

вања и услуги на 222 лица и собрани се 218 случаи 
на прекршување на здравствени и репродуктивни 
права, дискриминација и прекршување на социјал-
ни права кај Ромската популација

•	Иницирани правни постапки против 2 здравствени 
установи кај кои од страна на надлежните органи 
беа констатирани неправилности во работењето и 
истите беа санкционирани.

•	Спроведен е процес на медијација со здравствени 
установи кои согласно собраните случаи се јавија 
како најчести прекршители на здравствени права 

РОДОВО-ОДГОВОРНО БУџЕТИРАЊЕ ВО ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО, ШТИП И СТРУМИЦА

Цел: 
да се направи родово-сензитивна  проценка на буџетите и програмите за социјална заштита во општините Стру-
мица, Штип и Куманово 

Методологија:
преглед на програмските документи и  буџетите на општините, длабински интервјуа со претставници на општи-
ните и фокус групи со локалното население, односно жени

http://hera.org.mk/?p=2396
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Препораки: 
Потребно е подигнување на јавната свест кај општа-
та популација за потребите од сексуално и репродук-
тивно здравје на лицата со попреченост, вклучувајќи 
ја и потребата да ја изразат својата сексуалност и 
право на репродукција. Неопходна е истовремено 
и едукација и информирање за правата и услугите 
за СРЗ на лицата со телесна попреченост, намалу-
вање на авто-стигмата, вклучително и едукација 
на жената за родителство, за правото на избор за 
контрацепција и прекинување на бременоста, но и 
поголемо вклучување на мажите во едкацијата за 
СРЗ. Лицата со телесна попреченост треба да имаат 
непречена физичка пристапност до здравствените 
објекти (пристапни рампи до здравствените устано-
ви и лифтови во истите). Дополнително, потребни се 

обуки на идниот професионален кадар (здравствен 
и социјален) за работа со овие лица, како и обез-
бедување соодветни технички услови и неопходна 
медицинска опрема  во гинеколошките ординации, 
пред сѐ хидрауличен гинеколошки стол, помагала/
опрема за трансфер на лице со попреченост од ко-
личка на стол/маса за преглед.  Обезбедување на 
мобилни тимови на здравствени работници за дос-
тавување услуги за СРЗ (едукации и советувања за 
СРЗ, поддршка во семејствата со новороднче, сове-
тување и делење контрацепција) на лица со телесна 
попреченост е исто така важен аспект. 

Целото истражување е достапно на 
http://hera.org.mk/?p=2648 

Цел: 
да се оценат состојбите на здравствената заштита и 
правата кај жените Ромки во Шуто Оризари во текот 
на бременоста и по породувањето.

Методологија: 
Се користеше карта со оценка на заедницата како 
алатка за Мониторинг на заедницата за достапнос-
та и квалитетот на услуги за антенатална заштита на 
локално ниво. За изработка на Картата со оценка на 
заедницата се користат боите на семафор за оцену-
вање, при што во оваа карта  црвената боја означува 
позитивни одговори до 50%, жолтата боја го изразува 
процентот од 50-75%, додека зелената боја се одне-
сува на позитивни одговори над 75%. Беа спроведе-
ни вкупно 70 интервјуа со жени Ромки кои живеат во 
општината Шуто Оризари (жени Ромки кои се бре-
мени и кои се наоѓаат од седми до деветти месец од 
својата бременост или пак жени кои се породиле во 
последните шест месеца), како и интервјуа со гинеко-
лози и патронажни сестри кои дејствуваат на терито-
рија на Општина Шуто Оризари

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Цел: 
Да се направи проценка на потребите на лицата со телесна попреченост за нивното сексуално и репродуктивно 
здравје и нивните права, со посебен фокус на пристапноста до услуги

Методологија: 
користени се квалитативни методи, односно фокус-групи со лица со телесна попреченост во Скопје и длабински 
интервјуа со експерти и даватели на услуги

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА УСЛУГИТЕ ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА  
И ПО ПОРОДУВАЊЕТО

http://hera.org.mk/?p=2648
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Резултати: 
Заедницата на жени Ромки ги даде следниве оценки за достапноста и квалитетот на антенатални здравствени 
услуги во Шуто Оризари

Заклучоци: 
Заедницата даде црвен сигнал за нелегалните на-
плаќања од страна на матичните гинеколози и покрие-
носта со патронажната служба во текот на периодот на 
бременоста. Картата помогна да се охрабрат жените 
Ромки отворено да бараат почитување и да пријават 
прекршување на нивните репродуктивни права. Преку 
јавни настани и состаноци, медиумските активности, 
спроведување на истражување, форуми за женско 
здравје во локална заедница, се покрена прашањето 
за пречките во антенаталната заштита пред клучните 

Опфат со матичен лекар 85.70 % зелена

Информираност на жените ромки за трошоците и здравствените услуги во текот на бременост 48.35 % црвена

Практики на жените ромки за здравствена заштита во текот на бременост 76.32 % зелена

Соработка на патронажна служба со родилишта и матични лекари 44.44 % црвена

Трошоци за услуги во текот на бременост 45.58 % црвена

Обем на услуги во текот на бременост кај матичен гинеколог 66.24 % жолта

Комуникација на здравствен персонал кон жени ромки во кабинетот  на матичниот гинеколог 66.10 % жолта

Посети од патронажна сестра 44.49 % црвена

Обем и квалитет на услуги од патронажна сестра 65.42 % жолта

институции и организации. Тоа  резултираше со до-
биена поддршка и изразена подготвеност од страна 
на Фондот за здравствено осигурување, Комитетот за 
безбедно мајчинство, Асоцијација на приватни гине-
колози и локална самоуправа на општина Шуто Ори-
зари за изнаоѓање натамошни решенија со кои ќе се 
унапреди пристапот до квалитетни услуги за антена-
тална заштита за оваа ранлива категорија на граѓани.

Целото истражување е достапно на
 http://hera.org.mk/?p=2369

Резултати: 
67% од испитаници меѓу генералната популација 
изјавиле дека жената е таа што треба сама да ја до-
несе одлуката за абортус, додека 36% од нив аборту-
сот го сметаат донекаде ризичен и исто толкав про-
цент дека абортусот е ризичен. 39% од испитаниците 
сметаат дека жената која се одлучила да абортира 
направила погрешен избор. 61% од испитаниците се 
сеќаваат барем на еден од ТВ спотовите кои се дел 
од кампањата, на 53% им се допаѓаат спотовите, но 
само 11% од граѓаните кои ја гледале изјавиле дека 

таа го променила нивниот став кон абортусот. 50% 
од испитаниците кои се информирани за последни-
те измени во законот за абортус сметаат дека новиот 
закон го намалуваат правото на жената за слободен 
избор. 76% од гинеколозите имаат став дека правото 
на жената за слободен пристап до абортус не треба 
да се ограничи, а 45% сметаат дека легалниот аборту-
сот е донекаде ризичен. 93% се запознаени со новите 
измени во законот за абортус и 71% од нив сметаат 
дека новите законски измени ќе го отежнат слобод-
ниот пристап до абортус. 

ПО ЧЕТИРИГОДИШНАТА КАМПАЊА: СТАВОВИ КОН АБОРТУСОТ ПОМЕѓУ ОПШТАТА ПО-
ПУЛАЦИЈА И ГИНЕКОЛОЗИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 

Цел(и): 
Да се испитаат ставовите кон абортус на дескриптивно ниво меѓу генералната популација и гинеколозите.  Да се 
испита каква е свесноста меѓу општата јавност за телевизиската кампања против абортус „Избери живот, имаш 
право на избор“, нејзиниот комуникациски ефект и влијанието врз ставовите кон абортус

Методологија: 
телефонска анкета користејќи структурирани прашалници помеѓу општата популација (1252, со запазен репре-
зентативен примерок) и помеѓу гинеколози (55) 

http://hera.org.mk/?p=2369
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Заклучоци: 
Мнозинството граѓани и гинеколози имаат став дека 
жената треба самостојно да ја донесе одлуката за абор-
тус и претставува донекаде ризична или ризична меди-
цинската интервенција. Иако не е доминантно, сепак 
постои осудување на жената која абортирала, при што 
младите на возраст од 15-24 години, од албанска етнич-
ка припадност, кои живеат во рурални подрачја и кои 
имаат понизок социјален статус најмногу изразуваат 
осуда. Главната порака која ТВ кампањата ја испраќа е 
„да не се абортира“, но сепак таа има низок убедувачки 
ефект кај популацијата. Половина од општата попула-
ција како и мнозинство од гинеколозите кое се запозна-
ени со законот за абортус сметаат дека новите промени 
ќе го ограничат правото на слободен избор на жената. 

Целото истражување е достапно на http://hera.org.mk/?p=2393 

Резултати: 
употребата на модерна контрацепција (посебно орал-
ната контрацепција или таблети, интраутерини влошки 
и машки кондоми) е многу ниска, при што само една од 
осум двојки на возраст помеѓу 15 и 49 години користи 
модерна контрацепција. Луѓето имаат многу предрасу-
ди, погрешни претстави и недостиг од знаење во врска 
со безбедните хормонски контрацептивни средства. 
Современите средства за контрацепција не се наоѓаат 
на позитивната листа на ФЗО. Во аптеките во повеќе-
то градови и села има ограничен опсег на средства за 
контрацепција. Цените на современите средства за кон-
трацепција во земјата се далеку повисоки во споредба 
со оние во другите земји од западна Европа. Луѓето ко-
ишто живеат во руралните средини, младите на возраст 
помеѓу 15 и 24 години, Ромите, региони со екстремно 
ниска употреба на контрацепција; невработени или 
приматели на социјална помош и жени кои тукушто 
имале индуциран абортус не можат финасиски да си 
дозволат редовно да употребуваат современи сред-

ства за контрацепција. Постои значителен интерес кај 
одговорните за креирање политики и кај давателите на 
услуги за семејно планирање на сите нивоа, како и за 
современите средства за контрацепција како префери-
рарана опција во споредба со постојаното потпирање 
на традиционални методи и абортус. 

Заклучоци: 
Потребни се напори за обезбедување на бесплат-
ни контрацептивни средтства главно кај сегментот на 
најсиромашните 40 проценти од општеството. Да се 
испита можноста за обезбедување на средства за кон-
трацепција и нивно планирање во рамки на програмите 
на релевантните министерства и донесување на сеоп-
фатна стратегија за сигурност за достапноста на сред-
ствата за контрацепција и репродуктивното здравје. Да 
се состави работно тело за обезбедување на средства 
за репродуктивно здравје и паралелно да се размислу-
ва за основање на информатички систем за логистичко 
управување со средствата за контрацепција. 

АНАЛИЗА ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА ПАЗАРОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 

Цел(и):
да се обезбедат краткорочни и среднорочни препораки во врска со подобрувањето на достапноста на средства-
та за контрацепција и да се направат проекции на среднорочните потреби за идни планирања и пресметки на 
трошоците кои се потребни за да се покријат потребите на приоритетните групи од населението

Методологија: 
фокус групи со жени кориснички на социјална помош; интервјуа со гинеколози и донесувачи на одлуки, анкети и со-
бирање на податоци за количините и цените на расположливите контрацептиви од аптеките, локалните дистрибуте-
ри и здравствените институции како и анализи на постоечките информации и извештаи за репродуктивното здравје

http://hera.org.mk/?p=2393
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Работилница „ХИВ на 
работното место“со 
претставници на биз-
нис секторот и стопан-
ските комори 

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН МЕХАНИ-
ЗАМ (НКМ) ЗА ХИВ/СИДА И ТУБЕРКОЛОЗА
•	Постојан надзор на програмите за ХИВ и туберкуло-

за подржани од Глобален фонд - Комитетот за надзор 
при НКМ констатира големи заштеди во програмата 
за туберкулоза и нерегуларности кај два нови секун-
дарни реципиенти на програмата за туберкулоза. Из-
вештајот со препораки од страна на Комитетот за над-
зор беше презентиран пред НКМ, а Глобален фонд ја 
прекина соработка со два секундарни реципиенти. 
Изработени беа и контролни табли за следење на им-
плементацијата на програмите за ХИВ и туберкулоза 

•	Ревизија на членството во Националниот коорди-
нативен механизам - Со цел обновување на член-
ството, Секретаријатот на НКМ спроведе процес за 
избор на нови членови од граѓанскиот сектор. За 
следните две години како членови на НКМ беа из-
брани Црвен Крст на Република Македонија, ХОПС, 
ЕГАЛ, Организација на жени на Свети Николе, ДО-
ВЕРБА и Авена Кочани. Исто така беше спроведе-
на и обука за новоизбраните членови за улогата и 
одговорностите во работата на ова тело и посебна 
обука за одговорностите поврзани со надзорната 
функција над грантовите на Глобалниот фонд 

•	Одобрена фаза два од програмата за туберкулоза 
финансирана од Глобалниот фонд -Работната група 
формирана во рамките на НКМ ја изработи аплика-
цијата за Фаза 2 од програмата за туберкулоза. Иако 
програмата за туберкулоза во Фаза 1 имаше слаба 
имплементација и големи заштеди на средства, ра-
ботната група направи добро документирана аплика-
ција која понатаму беше усвоена од НКМ и одобрена 
од страна на Секретаријатот на Глобалниот фонд.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЛИЦА  
КОИ ЖИВЕАТ СО ХИВ
•	Преку обуки за сензибилизација на социјални ра-

ботници и друг стручен кадар за работа со лица 
кои живеат со ХИВ беа опфатени 9 центри за со-
цијална работа ширум државата и при тоа едуци-
рани 84 професионалци, меѓу кои 48 социјални 
работници и социолози, 12 психолози, педагози 
и дефектолози, 24 правници и административни 
работници.

•	Организирана работилница на тема „ХИВ на ра-
ботното место“ за претставници од стопанските 
комори, здруженијата на работодавци и синдика-
тите во Македонија. На работилницата учествуваа 
17 учесници од 8 организации, од кои 6 се клучни 
партнери во националниот економско-социјален 
совет при Министерството за труд и социјална по-
литика. Работилницата предизвика голем интерес и 
произлегоа иницијатива за понатамошна работа во 
оваа насока, особено спроведување на идни едука-
ции за подигање на свеста за ХИВ на вработени во 
приватниот сектор

•	Подготвена е брошура на тема „ХИВ на работното 
место“ која накратко и со конкретни примери ги 
претставува клучните принципи и насоки од Пре-
пораката 200 на Меѓународната организација на 
трудот за ХИВ и работните односи. Информатив-
ниот материјал беше подготвен за потребите на 
работилницата на истата тема, а се дистрибуира до 
организации на работодавци, синдикати, компа-
нии и други работни организации. http://hera.org.
mk/?p=2747

•	ХЕРА и Заедно посилни продолжија да обезбедува-
ат месечни ваучери за социјална помош на најси-
ромашните семејства на лица кои живеат со ХИВ. 
21 лице беа корисници на овие ваучери во 2013 до-
дека на 8 лица кои  се наоѓаат во најнеповолна со-
цијална положба им беа дополнително покривани 
патни трошоци за редовни контроли и за подигну-
вање на терапија
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Здравствените 
Медијатори на терен 
– Шуто Оризари

ШЕЛТЕР ЦЕНТАР СТРУМИЦА
•	Во 2013 година ХЕРА продолжи со соработката со општина Струмица преку обезбедување на менторска и 

техничка поддршка за Шелтер Центарот воспоставен во 2012 година. 6 стручни лица и претставниците на 
партнер организацијата Организација на жени Струмица добија обука за имплементирање на програмата 
за психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство со цел подобрување на квалитетот на услуги во 
центарот. Беа спроведувани и редовни мониторинг посети и континуирана менторска поддршка на персона-
лот на Шелтер центарот

•	Во 2013 година општината Струмица издвои буџет од 1.377.500 денари за функционирање на Шелтер цента-
рот кој е за 3 пати поголем од 2012. Струмица останува  единствена општина во Македонија која целосно и 
самостојно финансира една ваква програма за жени жртви на семејно насилство.

РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ
•	ХЕРА продолжи да важи за значаен ресурс на Ми-

нистерството за здравство во зајакнување на про-
грамата за Ромски Здравствени Медијатори започ-
ната во 2011 година во соработка со Фондација от-
ворено општество Македонија. Како нови партнери 
во 2013, УНИЦЕФ и УНФПА дополнително поддр-
жаа дел од активностите на градење на капацитети 
и вмрежување на медијаторите

•	Нови 13 ромски здравствени медијатори беа обучени 
и акредитирани од страна на Средното медицинско 
училиште “Панче Караѓозов“, а во 2014 се очекуваат 
истите да бидат вработени од страна на Министер-
ството за здравство и да започнат со своите теренски 
активности во општините Куманово, Делчево, Ѓорче 
Петров, Гази Баба и Битола. За работата и резулта-
тите на медијаторите во 2013 година погледнете го 
Билтенот бр. 3 на http://hera.org.mk/?p=2548 

http://hera.org.mk/?p=2548
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•	Подготвени се локални акциони планови меѓу 
здравствените медијатори и патронажните служ-
би во општините со цел унапредување на соработ-
ката и координација во активностите за унапре-
дување на здравјето на Ромите на локално ниво. 
Дополнително беше организирани и конферен-
ција за здравјето на Ромите со Министерството за 
здравство каде локалните власти имаа можност 
подобро да се запознаат работата на здравствени-
те медијатори, но и да се испрати порака за по-
големо ангажирање на општините за финансиска 
поддршка на оваа програма во иднина. 

•	Во 2014 година Министерството за здравство 
предвидува зголемување на буџетот за програ-
мата за здравствените медијатори на 3,5 мили-
они денари со кои ќе можат да бидат покриени 
трошоците за вработување на сите медијатори 
кои се обучени во изминатите 3 години. 

Акредитација на Ромски 
Здравствени Медијатори

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ
Групата за поддршка и самопомош на лицата со ХИВ 
– „Заедно посилни“ во текот на 2013 интензивно рабо-
теше на своето осамостојување согласно својата стра-
тегија. Во октомври се одржа формално Основачко 
собрание на Здружението за поддршка на луѓето што 
живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје, кое беше 
регистрирано на 20 декември 2013. ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 
е прво здружение во земјата кое се основа како орга-
низација на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ и 
нивните блиски поддржувачи. Но, активностите на “За-
едно посилни“ беа насочени и кон други припадници 
на оваа мала заедница: со врсничката поддршка, на 
пример, беа опфатени вкупно 28 лица, од кои најголе-
миот дел ново-дијагностицирани во текот на годината. 

Паралелно со активностите „од нас за нас“ ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ активно работеше и на подигнување на 
јавната свесност за животот со ХИВ. Кампањата спро-
ведена од октомври до декември ги оствари след-

ните индикатори: продуциран видео спот со пораки 
за намалување на стигмата кон луѓето што живеат 
со ХИВ, кој се прикажуваше на 4 телевизии, на ма-
кедонски и албански јазик, а само преку социјални-
те мрежи го видоа над 9000 луѓе; 4 јавни настани, 
меѓу кои работилница за медиуми, прес-конферен-
ција и 2 главни настани на кампањата. Меѓу нив, по 
трет пат се одржа Добротворниот концерт на опер-
ски арии и камерна музика по повод Светскиот ден 
против СИДА, а учествуваа првенци од Македонската 
опера и камерен состав од Македонската филхармо-
нија. Преку овој настан беа собрани 140.900,00 де-
нари како поддршка за лица со ХИВ што живеат во 
неповолни социјални услови. Во текот на кампањата 
Facebook страната на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ стекна дури 
4690 пријатели, беа остварени 10 гостувања на те-
левизија и на радио и беа постигнати повеќе од 60 
прилози во печатени и електронски медиуми, теле-
визии и радија, како и вкупно 19 објави на 3 лични 
сведоштва на членови на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 

Промотивен постер 1 Декември – Светски 
Ден за борба против ХИВ/СИДА
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Обука на Ромки 
параправнички

ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ 
РОМКИ ЗА СВОИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
И РЕПРОДУКТИВНИ ПРАВА
•	8 жени од Ромската заедница во Шуто Оризари беа 

обучени да даваат параправна помош. При тоа 182 
случаи на прекршување на права беа идентифику-
вани од параправничките од кои 124 се случаи на 
прекршување на здравствено право (најголем дел се 
однесува на наплата на поголема партиципација или 
наплата за услуги кои согласно законот се бесплат-
ни), а 58 случаи на социјални права (неосновани 
прекини на социјален трансфер).

•	Како резултат на теренската работа на параправ-
ничките беа оформени 4 стратешки случаи и ини-
цирани правни постапки против 2 здравствени 
установи, кај кои од страна на надлежните органи 
беа констатирани неправилности во работењето и 
истите подоцна санкционирани

ХЕРА во партнерство со ромските граѓанските здруженија од Шуто Оризари - Ромски ресурсен центар и Амбре-
ла, и со поддршка од Институтот отворено општество и Фондацијата отворено општество Македонија го спро-
ведува проектот - Мониторинг од заедницата. 
Мониторингот од заедницата претставува иницијатива за отчетност и следење на здравствените услуги за 
антенатална заштита на жените Ромки, чиј главен фокус е јакнењето на капацитетите на 
жените Ромки за нивните репродуктивни права и застапување од самата заедницата врз основа податоците од 
реалните состојби на терен. 

Во текот на 2013 година, преку спроведување теренски посети и едукативни работилници вкупно 791 жена 
Ромка, од кои 330 бремени жени Ромки и 451 жена Ромка во репродуктивен период, од Шуто Оризари беа 

МОНИТОРИНГ ОД ЗАЕДНИЦАТА НА УСЛУГИТЕ 
ЗА АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА  
ЗА ЖЕНИТЕ РОМКИ ВО ШУТО ОРИЗАРИ

•	Подготвено е 14 минутно видео со сведоштва од 
заедницата за прекршување на репродуктивни 
права. “Кога 60 денари се луксуз” http://hera.org.
mk/?p=2329  беше прикажуван на Ромските теле-
визии ТВ Шутел и ТВ БТР со цел подигнување на 
свеста за на репродуктивните права и мотивација 
на Ромското население за пријавување на случаи за 
прекршување на нивните права при користење на 
здравствените услуги.

•	Во соработка со параправничките и Општина Шуто 
Оризари, беа одржани 3 форуми во заедница за 
репродуктивни права на жените. На форумите при-
суствуваа 85 лица од заедницата и претставници 
од Советот на општината. Жените од заедницата 
зборуваа за предизвиците со кои се соочуваат при 
посета на гинеколошките ординации и ги споде-
лија своите препораки до општината за нивно над-
минување.

http://hera.org.mk/?p=2329
http://hera.org.mk/?p=2329
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Форум на заедницата и општината за  
репродуктивни права – Шуто Оризари

Јавен настан за споделување на наоди 
од Карта со оценка на заедницата

едуцирани и информирани за своите репродуктивни права во текот на бременоста. Дополнително во проектот 
е мобилизирана група од 8 жени Ромки лидерки кои се зајакнати за одбрана на  репродуктивните права на 
жените Ромки. 
Преку спроведување на нова методологија за мониторинг од заедницата беше изработена Карта со оценка на за-
едницата http://hera.org.mk/?p=2369 во која преку боите на семафорот жените Ромки ги оценуваат услугите кои 
ги добиваат во периодот на бременост. Со првата карта, заедницата даде црвен сигнал за нелегалните наплаќања 
од страна на матичните гинеколози и покриеноста со патронажната служба во текот на периодот на бременоста.
Иницијативата помогна да се охрабрат жените Ромки отворено да бараат почитување и да пријават прекршу-
вање на нивните репродуктивни права. Преку јавни настани и состаноци, медиумските активности, спроведу-
вање на истражување, форуми за женско здравје во локална заедница, се покрена прашањето за пречките во 
антенаталната заштита пред клучните институции и организации. Тоа  резултираше со добиена поддршка и 
изразена подготвеност од страна на Фондот за здравствено осигурување, Комитетот за безбедно мајчинство, 
Асоцијација на приватни гинеколози и локална самоуправа на општина Шуто Оризари за изнаоѓање натамошни 
решенија со кои ќе се унапреди пристапот до квалитетни услуги за антенатална заштита за оваа ранлива кате-
горија на граѓани.

имаше за цел да им помогне на родителите и дома 
да работат на едукација со своите деца на теми 
поврзани со сексуалноста и здравјето.

•	Во соработката со Филозофски Факултет “Св. Кирил 
и Методиј”, Скопје 199 студенти од институтите за 
Психологија, Социјална работа и политика и Дефе-
ктологија, беа опфатени со едукативни работилни-
ци за сексуалноста и лица со попреченост. Подгот-
вен е и водич за студенти “Аспекти на сексуалност 
и сексуално образование-  збир на текстови” кој на 
почетокот на 2014 ќе биде издаден како издание на 
Филозофски факултет, продукт од соработката по-
меѓу ХЕРА и факултетот.

СЕКСУАЛНОСТ И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
•	ХЕРА и во 2013 обезбедуваше поддршка на стручните 

работници во дневните центри за лица со попреченост 
за програмата за сексуално и репродуктивно здравје, 
преку давање на стручна помош, но и преку заеднич-
ко спроведување на едукативните работилници . Во 6 
Дневни центри за лица со попреченост и ЈУ Специјален 
завод Демир Капија, 105 лица со интелектуална попре-
ченост и 55 родители континуирано се едуцираат пре-
ку индивидуални и/или групни сесии за сексуалното и 
репродуктивно здравје и превенција од злоупотреба. 

•	Спроведена обука за 17 родители на лица со инте-
лектуална попреченост на тема: сексуалност, кои 

http://hera.org.mk/?p=2369
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Од обуката на родители на лица 
со интелектуална попреченост – 
работа во групи

ЖЕНАТА ВО МЕНЕ
Во соработка со Здружение на граѓани "Мобилноста 
Предизвик" и Центарот за истражување на жените со 
попреченост (CROWD), Медицински Колеџ од Хјустон, 
се спроведе проектот “Жената во мене”. Соработката 
беше дел од Програмата за зајакнување на партнер-
ства, администрирана од Mobility International USA, а 
финансирана од Американскиот Стејт Департманот. 
http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/empower/
index_html . Во рамки на проектот во Скопје беа спрове-
дени посебни работилници за здравствени работници 
и професионалци и жени и девојки со телесна попре-
ченост во полето на репродуктивно здравје заедно со 
тимот на CROWD  http://pelvichealthmacedonia.blogspot.
com/. Како резултат на активностите 10 жени со телес-
на попреченост добија обука за сексуална едукација и 
застапување за СРЗ и права и заедно со ХЕРА оваа сора-
ботка ќе продолжи и во 2014 година.

Дополнително тим од 2 претставници од ХЕРА и Мо-
билноста Предизвик беа на тринеделна студиска по-
сета во САД, при што оствари соработка и размени 
искуства со институции и организации кои работат со 
лица со попреченост. Како дел од посетата тимот од 
Македонија се претстави со постер презентација на 
проектот “Жената во мене” на Конференција во Стејт 
Департманот. Ова беше одлична можност и презен-
тирање на заложбата и посветеноста во промоција 
на сексуалното и репродуктивното здравје на лицата 
со попреченост од страна на ХЕРА и партнерските ор-
ганизации.  
Како дополнителен резултат од оваа соработка е и 
поддршката од Град Скопје за поставување на прис-
тапна рампа во младински центар “Сакам да знам - 
Водно“ со што се обезбеди пристапност на услугите за 
сексуално и репродуктивно здравје и за лица со телес-
на попреченост.
ХЕРА за својата работа заложбата за унапредување на 
правата на лицата со попреченост доби Признание од 
Стејт Департманот на САД кое беше врачено од страна 
на амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс. 

Поставена рампа 
за лица со телес-
на попреченост 
– Младински 
центар Сакам да 
знам - Водно

Признание за ХЕРА од Американскиот Стејт Департман

http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/empower/index_html
http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/empower/index_html
http://pelvichealthmacedonia.blogspot.com/
http://pelvichealthmacedonia.blogspot.com/
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Минатата година ХЕРА организираше обука и техничка 
поддршка за неколку членки на Меѓународната феде-
рација – Европска мрежа (МФПР-ЕМ) за планирано ро-
дителство на тема Комуникација преку нови социјал-
ни медиуми. Покрај претставникот за комуникација 
на регионалната канцеларија на МФПР, на обуката во 
Скопје нѐ посетија 6  претставници од организациите 
членки  од Бугарија, Латвија, Таџикистан и Литванија. 
Фокусот на обуката беше како да се користат Фејсбук и 
Твитер, но и воопшто како да се организира комуника-
цијата за сексуално и репродуктивно здравје и права 
(СРЗП),  во една НВО со мал број на вработени,  а со тоа 
и со минимум средства на располагање.  За оваа цел 
ХЕРА подготви и мал прирачник со вежби и информа-
ции за споделување на обуката во рамки на матичните 
организации.

Соработниците од другите организации развија планови 
за активности поврзани со нивната работа кои беа ост-

варувани во текот на годината. Комуникацискиот тим на 
ХЕРА беше во постојана комуникација и обезбедуваше 
континуирана поддршка од партнерските организации.  

Обучените колеги ги пренесоа вештините на своите 
колеги, пред се вработени и волонтери, па така околу 
100 лица во овие 4 организации се стекнаа со вешти-
ни за користење на социјални медиуми за промоција 
на СРЗП. Беа организирани неколку кампањи: Про-
моција на Младинските пријателски услуги (Таџи-
кистан),  и одбележување на Меѓународниот ден за 
модерна контрацепција (Таџикистан, Литванија и 
Литванија) . Исто така, беше снимено видео и орга-
низирана кампања за привлекување на млади волон-
тери  и Награден конкурс за слоган за контрацепција 
на Твитер од страна на  бугарската членка на Федера-
цијата. Но најбитно е дека во некои организации се 
формираа мали тимови од млади волонтери и вра-
ботени кои треба да продолжат работат и во иднина.

Од обуката 
во Скопје и 
работата на 
социјалните 
медиуми на 
организации-
те на МФПР

НОВИ МЕДИУМИ И МЕѓУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПЛАНИРАНО РОДИТЕЛСТВО
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Од активностите за лобирање за сеоп-
фатно сексуално образование

СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
•	Во јуни се одржа првата конференција  за сеопфат-

но сексуално образование на која 48 НВО потпишаа 
заедничка декларација. Во неа се бараше од Ми-
нистерот за образование и наука да ги следи пре-
пораките на националните стратегии кои препора-
чуваат воведување на ваков предмет. 

•	Младинската група напиша сценарио и учествува-
ше во продукцијата на видео за сексуално образо-
вание. Во период од еден месец видеото оствари 
околу 6000 прегледи на YouTube каналот на ХЕРА и 
беше достапно на десетина интернет страници.

•	Петицијата за сеопфатно сексуално образование беше 
спроведена во 7 градови во Македонија. Екипата на 
волонтери во рок од 9 дена ги посети Штип, Струми-
ца, Битола, Тетово, Охрид,  Куманово и Скопје. Покрај 
потписот, граѓаните имаа можност да се потпишат на 
интернет, а 1116 граѓани се решија да му испратат кар-
тичка на Министерот за образование и наука. 

•	Вкупно 2801 граѓанин побараа од Министерот да го 
одобри прирачникот – дополнување на предметот 

образование за животни вештини и да формира ра-
ботна група за понатамошен развој на сексуалното 
образование.

•	Декларацијата  на НВО, петицијата и видеото за се-
опфатно сексуално образование  покренаа голем 
интерес во медиумите. Во текот на годината се за-
бележаа околу 100 објави во весниците, емисии, 
интервјуа и колумни.  Ова придонесе, конечно, Ми-
нистерот за прв пат јавно и транспарентно да го ис-
каже ставот на владата. За жал комуникацијата со 
Министерот, наместо во стручните институции, про-
должи да се одвива преку во медиумите. 

•	Министерот за образование и наука без образло-
жение ја порекна соработка со ХЕРА и го отфрли 
прирачникот без стручна рецензија. Причината за 
отфрлање на неколкугодишната соработка според 
него е едногласниот став во  на Владата на РМ да 
не дозволува  информации во наставните програми 
кои се поврзани со „истополови односи“.   

Материјали од петицијата: http://hera.org.mk/?p=1769
Линк до видеото: 

http://www.youtube.com/watch?v=KIAgy6M9HuM

http://hera.org.mk/?p=1769
http://www.youtube.com/watch?v=KIAgy6M9HuM
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основните слободи на човекот да одлучува како ќе го 
планира семејството, но и на меѓународно ратифику-
вани конвенции за заштита на правата на жените. 

Мала утеха, но и успех на нашата двомесечна борба 
е бришење на одредбите на согласност на брачниот 
партнер при донесувањето на одлуката на жената и 
одземање на ексклузивното право на Министерот 
за здравство да поставува членови на комисиите во 
болниците кои решаваат за прекин на бременоста по 
10-тата недела. Но нашата борба продолжува. 

Како го браневме донесувањето 
на новиот закон за абортус

ОБЕДИНЕТИ ВО ОДБРАНА НА ПРАВОТО 
НА ИЗБОР ЗА АБОРТУС
Во Јуни 2013 Собранието на Македонија усвои нов за-
кон за абортус со кој се ограничи слободата и правото 
на избор на жената за прекини на бременоста. Нови-
от закон беше удар на либералната законска рамка и 
правата на жените која опстојуваше во изминатите 40 
години. Новите промени без ирелевантни и без научна 
позадина, а толкувани од страна на законодавецот како 
закон со „идентични одредби“ како и претходниот, во 
кој „само се прават идеолошки промени“. Поднесување 
на писмено барање од жената која се одлучила за абор-
тус, задолжителното советување или 3 дена чекање по 
советувањето беа со цел да се зголемат административ-
ни процедури при остварување на правото на абортус.  

Сепак невладиниот сектор брзо се обедини и реагира-
ше на нетранспарентниот и неинклузивен пристап на 
Министерството за здравство да ги вклучи сите заинте-
ресирани страни во донесување на новиот закон. ХЕРА 
презема улога на “водач“ организација и набрзо се ор-
ганизираа низа активности да се блокира донесување-
то на законот. Се бараше да се воспостави и консулта-
тивен и транспарентен процес на сите важни фактори 
при донесување на новиот закон за абортус, кој ќе ги 
вклучи и граѓанските здруженија кои ги застапуваат 
правата на жените, но и медицинската јавност. Започ-
наа протести на активистите пред Собрание, се правеа 
анализи како новиот закон ги ограничува правата на 
жената и истите се користеа за лобирање со пратени-
ци, министрите, претседателот на Република Македо-
нија. Се организираа 2 јавни расправи и се мобилизи-
раше јавноста и медиумите. Следеше и поддршката од 
меѓународните организации, европските пратеници и 
амбасадите. Сепак законот беше изгласен, а некол-
ку невладини организации во Септември поднесоа и 
иницијатива за испитување на уставноста на законот 
за абортус под образложение дека се противречни на 
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Пристап до терапија – извештај 
бр.3 подготвен од Лица кои 
живеат со ХИВ

По повод одбележување на Светскиот Ден за Контрацеп-
ција, 26 Септември, младинската група на ХЕРА ја органи-
зираа првата младинска конференција “Млади(контра)
цепција“ која собра повеќе од 50 млади активисти, екс-
перти и претставници на граѓанскиот сектор да дискути-
раат за пристапот до модерната контрацепција кај мла-
дите во Македонија. Младите заклучија дека постои ур-
гентна потреба да се операционализираат националните 
политики кои повикуваат на зголемена употреба на кон-
трацепцијата кај младите и пренесоа пораки до главните 
чинители во власта, односно Министерството за здрав-

МЛАДИТЕ ГО КРЕВААТ ГЛАСОТ ЗА ПОДОБАР ПРИСТАП ДО МОДЕРНА КОНТРАЦЕПЦИЈА

луки од клучните институции; 4 средби со пратени-
ци од неколку политички партии; испратени 11 офи-
цијални дописи до институциите. Започнавме со из-
давање на периодичен електронски информатор  
ПРИСТАП ДО ТЕРАПИЈА – извештај подготвен од па-
циентите кој се доставуваше до сите вклучени страни во 
националниот одговор на ХИВ. Од друга страна, значи-
телно медиумско внимание и јавен притисок предизвика 
прес-конференцијата што „Заедно посилни“ ја одржа пред 
Клиниката за инфективни болести во јуни, со цел да алар-
мира за тековниот недостаток на еден од основните леко-
ви и во знак на протест против повторливите исцрпувања 
на залихите на терапија. Најпосле, на иницијатива на „За-
едно посилни“ и ХЕРА во ноември 2013 год. собраниски-
те комисии за здравство и за еднакви можности одржаа 
втора јавна расправа на тема „Како до подобра грижа и 
третман за ЛЖХИВ во Македонија“. Расправата доведе до 
отпочнување на дискусија со Фондот за здравствено оси-
гурување за вклучување на антиретровирусните лекови во 
посебен наменски буџет, наместо сегашниот модел кога 
тие се буџетираат во рамките на превентивната програма.

ЗГОЛЕМЕН БУџЕТОТ ЗА АНТИРЕТРОВИРУСНИ 
ЛЕКОВИ ЗА ЛИЦАТА КОИ ЖИВЕАТ СО ХИВ
Во 2013 година се заокружи еден циклус на активности 
на застапување за подобар пристап до терапија за ХИВ. 
Клучните резултати во 2013 година беа зголемување на 
ставката за антиретровирусни лекови и тестови за сле-
дење од 6 милиони за 2013 год. на 17,5 милиони денари 
за 2014 година (зголемување за 192%). Целата програма 
за ХИВ на Министерството за здравство, пак, се зголе-
ми од 8 на 22 милиони денари (175%). Комуникација 
на „Заедно посилни“ со повеќе вклучени страни доведе 
до вклучување, за прв пат, на локални веледрогерии во 
постапките за набавка на антиретровирусни лекови. Пр-
вата делумно успешна и компетитвна јавна набавка на 
генерички и оригинаторски лекови во земјата доведе до 
7,5 пати понизок вкупен трошок во однос на просекот од 
официјалните цени во регионот. 

Сето ова беше постигнато преку постојан притисок и 
комбинација од различни пристапи. Остварени беа 9 
директни и официјални средби со донесувачи на од-

ство, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за 
млади и спорт и релевантните комисии во Парламентот 
на Република Македонија.  Беше подготвен и дистрибу-
иран документот “Контра(млади)цепција – Дали млади-
те имаат пристап до модерна контрацепција“ кој содржи 
повеќе информации и анализа за состојбите за модерна 
контрацепција кај младите како и препораки до доне-
сувачите на одлуки  за подобрување на пристапноста и 
зголемување на употребета на модернтаа контрацепција

Материјалот е достапен на http://hera.org.mk/?p=2574 

http://hera.org.mk/?p=2574
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СИРОМАШНИТЕ И СОЦИЈАЛНО ИСКЛУЧЕНИТЕ 
ЖЕНИ НА УДАР НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АБОРТУС

Разговаравме со неколку гинеколози кои работат на абортуси во нивните болници за да ни кажат како тие гле-
даат на новиот закон и кои се првите впечатоци од секојдневната пракса 

„Ги оптеретуваме само оние кои и онака немаат пари и можности да направат прекин на бременоста.“

„¾ од жените ми велат јас сум дошла од село не можам да доаѓам пак- трошок ми е, денес сум решила, денес 
земав ден од работа.„

„Закон кој е вака агресивен не е практичен, секоја буква може да се прочита вака или така, може секогаш да те 
казнат или да ја притиснат клиентката. Прекин на бременост не е лесна работа, жената една година ќе се секира 
за тоа, го одолговлекуваме само стресот,  го комплицираме живот на клиентките и нас докторите.“

А.Т. (47) е роден во Скопје и повеќе години живее со ХИВ. Уште во времето на поранешна Југославија емигрирал во 
странство и останал таму со нерегулиран престој сè до 2009 година.  Во меѓувреме, со распадот на државата СФРЈ, 
А.Т. останал без важечки пасош, како и без државјанство. Кога во 2009 година бил депортиран во Република Ма-
кедонија, државата ја прифатила неговата депортацијата, признавајќи го со тоа за свој државјанин. Сепак, по овој 
случај институциите на системот не му го признале правото на македонско државјанство. Оттогаш А.Т. се соочува 
со застрашувачка ситуација во која не може да оствари никакво право во Република Македонија, вклучувајќи го и 
правото на здравствено осигурување, кое е од незаменлива важност за да може да се лекува во врска со својата 
ХИВ-инфекција. Откако стана штитеник на ХЕРА и „Заедно посилни“ во 2012 година, од наша страна беа преземе-
ни сите чекори за да добие македонско државјанство. За жал, МВР утврди дека лицето не исполнува ниту еден 
законски услов за тоа и дека одамна изминале роковите во кои можел да го регулира македонското државјанство 
– период во кој тој престојувал во странство. А.Т. беше категоризиран во т.н. „обични жители со долготраен прес-
тој“(!), лица кои иако се наоѓаат на територијата на РМ, правно се невидливи. 

По повеќе неуспешни обиди за решавање на случајот преку МВР, Народниот правобранител и неколку меѓународни 
и невладини организации, најпосле покренавме постапка за остварување на српско државјанство врз основа на поте-
клото на родителите и покрај тоа што А.Т. е роден и школуван во Македонија, а немал никаква релација со државата 
Србија. Оваа постапка неодамна заврши со успех. За прв пат по 5 години А.Т. ќе може да го регулира престојот во 
Република Македонија како странец, за потоа да може да добие и здравствено осигурување. Во целиот овој период 
покрај правната помош лицето А.Т. прима месечна социјална помош преку системот на ХЕРА и Заедно посилни, како и 
помош за покривање на трошоците за обезбедување на лични документи. За оваа поддршка вели дека е неизмерно 
благодарен на ХЕРА и пред сè на луѓето кои работат таму.

НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК
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Клиентката  Б.Ф. (48), е жена Ромка која долги години се соочува со голем социјален проблем. Жената  подолго 
време питачи по улици, а надлежните институции немо ги ингнорираат нејзините потреби. Нејзиното семејство 
се откажало од клиентката и сега нејзин дом со месеци се улиците во Шуто Оризари каде од локалното населе-
ние добива скромно јадење за преживување. Долги години жената е физички и психолошки малтретирана од 
страна на нејзините деца, а најмногу од страна на нејзиниот поранешен сопруг. Повеќе пати со интервенции на 
надлежните е згрижувана во Центар за лица бездомници, но покасно повторно се враќала во семејството каде 
измачувањата повторно продолжувале.
Кога се обрати клиентката во Младинскиот центар, од наша страна беше изготвен  план за идни активности 
со цел надминување на социјалниот ризик. Во соработка со Ромските здравствени медијатори, на клиентката 
и беа извадени документи за лична идентификација и здравствено осигурување. Остварен е контакт со на-
длежниот Центар за социјална работа, поднесено е писмено барање за итно згрижување на клиентката, како 
и соодветна здравствена заштита. Од сето погоре наведено, добивме само телефонски одговор дека тие не се 
надлежни за клиентката и дека претходно се направени неколку обиди за нејзино згрижување, но клиентката 
ги одбивала понудените услуги. 
Откако не беа исполнети нашите барања за заштита на бездомното лице, беа алармирани и останатите социјал-
ни институции. После подолга битка со институциите, клиентката повторно беше згрижена во Центар за лица 
бездомници, а од наша страна дополнително беа обезбедени бесплатни здравствени прегледи во периодот 
кога клиниката се уште немаше остварено здравствено осигурување. Исто така од наша страна беше организи-
рана акција за собирање на облека и храна од локалното население и од страна на Организациите кои нудат 
услуги во општината. Клиентката и понатаму е во тешка здравствена состојба, но се прават напори за нејзино 
згрижување во Геријатриски центар.

Девојче со умерена интелектуална попреченост, од Ромска националност, се обрати за помош во Младински центар. 
Девојчето на возраст од 13 години, во придружба на својата мајка (која е со лесна интелектуална попреченост), дојде 
поради проблем со менструалниот циклус. Првата менарха ја имала на 10 години. Поради немање на менструално 
крвавење во период од неколку месеци, а потоа обилно крвавење два пати во месецот, дојде со страв и во паника. 
Девојчето нема матичен гинеколог, бидејќи не сакаат да ја примат во примарните здравствени институции каде што се 
обратила за помош. По неколку месечно лутање, се обрати за помош во Младински центар. По направениот разговор 
со социјален работник, закажан е термин кај гинеколог. Гинекологот обезбедува повеќе време за разговор и совету-
вање и по направен преглед даде терапија и јасни упатства за користење на истата. Дополнително, поради следење на 
користењето на терапијата закажува повторна средба и контролен преглед за следната недела.
По неколку месеци користење на терапија и следење на состојбата, менструалниот циклус на девојчето се регулира. Ги-
некологот и социјалниот работник во континуитет се поддршка за мајката и ќерката. Соодветно посветено време, јазик 
разбирлив и прилагоден на едукативното ниво кое девојчето и мајката го имаат и сензитивност за работа со лицата со 
интелектуална попреченост допринесоа за решавање на проблемот. 
"Фала многу. Среќа е што постоите овде за нас. Да не сте вие, никој не не прима. Не ни објаснуваат ништо! Не гледаат 
како прљави и болни со умот и не ни кажуваат ништо. Ние може сме "болни", ама ако ни кажат убаво, како треба, ќе 
разбереме" - истакна мајката при последната посета на Младинскиот центар оваа година. 
Индивидуален пристап, едноставни објаснувања (без латински, медицински термини) и јасни упатства за користење на 
препишаната терапија. Не е потребно многу за да имаме позитивен исход во работењето со лицата со интелектуална 
попреченост и лицата кои се едукативно запоставени. 

КОГА ќЕ ЗАТААТ ИНСТИТУЦИИТЕ

СЕКОЈ Е ВАЖЕН
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•	Во 2013 година по основ на донации остварени се приходи во износ од 27.453.560,00 денари, што во споредба 
со 2012 година претставува благо намалување од 6,9% на буџетот на организацијата.

2
1

•	Следниве организации беа донатори на активно-
стите на ХЕРА во 2013

- Меѓународна Федерација за Планирано Родителство
- Фондација Отворено Општество Македонија
- ЦИРА – Центар за институционален развој и Швај-

царската Агенција за Развој и Соработка 
- Град Скопје
- Општина Струмица
- УНДП – Програма за Развој при Обединетите Нации

- УНФПА – Фонд за население при Обединетите нации
- УНИЦЕФ
- Американска амбасада
- Европско здружение за контрацепција
- Европска група за третман за СИДА

•	Средства добиени од институции кои се финанси-
раат од Буџетот на Република Македонија (Град 
Скопје и Општина Струмица) се зголемени за 23,85 
% во однос на 2012 година 

2
2013

2,002,581.00

20121 1,617,000.00

2013

2012
29,287,849.50

27,453,560.00

БУџЕТ НА РМ
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПРИЛИВИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Организации за ОН 6%

Даноци 1%

Чланарини и камати 2%

IPPF 16%

Меѓународни
фондации и НВО-а 68%

Буџет на РМ 7%

Сида 40%

Млади 4%

Развој на капацитетите и 
стратегиите 1%

Менаџмент и администрација 6%

Абортус 3%

Пристап 40%

Застапување 6%
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МЕѓУНАРОДНИ ФОНДАЦИИ НВО-А

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОН

ДОНАЦИИ

ЧЛАНАРИНА И КАМАТИ

20132
20121 20.110.332,00

20132 1.602.970,00

20121 3.141.405,00

2 2013

20121 187.400,00

369.324,00

2 2013

20121 187.400,00

369.324,00

18.585.094,00
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Нинослав Младеновиќ – Претседател

Христина Несторовска – Секретар

Велимир Савески – младински претставник

Ива Михајловска - Член

Катерина Спасовска - Член

Бојан Јовановски – Извршен директор

Драшко Костовски – Програмски директор

Милош Стојановиќ – Административно-финансики директор

Елизабета Божиноска – Програмски координатор „ХИВ“

Даниел Калајџиески – Програмски координатор „Млади“

Мила Царовска – Програмски координатор „Пристап“

Весна Турмаковска – Програмски координатор

Марија Матовска – Проект координатор „Млади“

Андреј Сених – координатор „Заедно посилни“

Ана Филиповска/ Бојана Ацева Андонова

Генерален секретар на Националниот координативен механизам

Тања Станкова – Проект координатор

Кристина Плечиќ – Беќарова – Проектен координатор  

Билјана Властимирова - Финансиски Асистент/сметководител

Дамјан Николов – Административен асистент

Марија Драгојловиќ – Домаќин Младински центар „Сакам да знам – Водно“

Ленче Поповска – социјален работник „Сакам да знам“ – Шуто Оризари“

Игор Јадровски – правен советник 

Лозан Каранџиски – возач

Мирослав Јелиќ – возач

Фетија Демировска – Фокал Лице Ромски здравствени медијатори

Бојана Јовановска – Проект асистент 


