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Пред Вас е годишниот извештај на Х.Е.Р.А. за 2014 година. Година во која се фокусиравме на 
мрежна соработка, формирање и учество во граѓански платформи и зајакнување на 
солидарноста меѓу невладините организации во унапредување на политиките за 
сексуалното и репродуктивно здравје и сексуалните права. Ја создадовме Платформата за 
одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ, со учество на петнаесет граѓански 
организации. Платформата го постигна и првиот успех, имено  во рамки на Превентивната 
програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА за 2015 е предвидена акредитација на 
граѓанскиот сектор кои ќе ги добијат првите минимални средства за обезбедување на услуги 
кон клучните популации.  Ова може да се толкува како прв чекор, обезбедување на 
финансиска одржливост и препознавање на граѓанските организации во државните буџети 
за ХИВ превенцијата меѓу социјално-изолираните групи по завршување на Глобалниот Фонд 
за ХИВ/СИДА и Туберкулоза во Декември 2016 година. Дополнително, заедно со осум 
граѓански организации кои работата на унапредување на правата на лицата со порпеченост 
ја инициравме Платформата за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје и 
права на лицата со попреченост со цел подобрување на државните политики преку 
остварување на обврските од Конвенцијата за заштита на правата на лицата со попреченост. 
Станавме дел и од новоформираната Родова Платформа, составена од дваесет и една 
невладина организација,  која се заложи да работи на градење на еднакво општество и 
промоција на родовата рамноправност. Во рамки на Родовата платформа, се дефинирани 
шест стратешки области, а ХЕРА ќе се посвети на одбраната и унапредувањето на правото за 
абортус, кое е истакнато во стратешката област за Репродуктивното здравје и права. 

Продолжија и нашите напори за промоција за сеопфатно сексуално образование (ССО). Ги 
зајакнавме капацитетите на младинската група на волонтери преку ревизија и изготвување 
на нова програма за ССО, спроведовме нови обуки за врсничка едукација и го пилотиравме 
едукативниот курс од 7 работилници за сеопфатно сексуално образование во 2 училишта во 
Скопје. Да не ги заборавиме и нашите сервиси, младинските центри„Сакам да знам“, 
мобилните клиники за ХИВ тестирање и гинекологија, Прв семеен центар на град Скопје, низ 
кои, во текот на 2014 година, пруживме повеќе од 20.000 услуги на 4.735 клиенти, од кои 
повеќе од 70% припаѓаат на социјално-исклучените групи на граѓани. 

Драги читатели,
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Минатата година беше одбележана со политичка криза, односно работа на парламентот без 
пратеници од социјал-демократската опозиција. Ова се одрази на демократското 
застапување за сексуалното и репродуктивното здравје во собраниските Комисии кое го 
користеа граѓанските организации во минатиот период. Политичкото опкружување во однос 
на почитување  на сексуалните и репродуктивните права продолжи да биде неповолно. Беше 
донесен правилникот за советување за прекинување на бременоста чија содржина е 
пристрасна. Наместо да се осигури професионалност, веродостојност на информациите и 
гаранција на правото на пациентот за правилна информираност, правилникот изобилува со 
информации кои не се базираат на медицина на докази и кои тежнеат да ја одвратат жената од 
услугата за абортус. Владата на Република Македонија предложи уставни промени за 
дефинирање на брачната и вонбрачната заедница исклучиво меѓу партнери, а во меѓувреме 
во октомври 2014 година, при одбележувањето на годишнина од работењето на ЛГБТ 
Центарот за поддршка на Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ во кафе барот 
„Дамар“, група маскирани вандали физички ги нападнаа присутните гости. Дополнително, 
при донесување на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, 
граѓанскиот сектор беше исклучен од консултативниот процес и покрај обидите да предложи 
конструктивни решенија и вклучување во суштинска дебата. 

Во Јули на Годишното Собрание на Х.Е.Р.А. беше донесена и новата Стратешка рамка на 
организацијата за периодот 2014 – 2017 година со што ја продолживме нашата  визија за 
унапредување на човековите права на сите луѓе во областа на сексуалното и репродуктивно 
здравје  засновани на принципите на социјална правда и родова еднаквост. Стратешката 
рамка ќе делува од повеќе аспекти кон остварувањето на сексуалните и репродуктивни 
права на сите граѓани со приоритет кон застапувањето и обезбедувањето на образование и 
услуги, па се до зајакнување на институционалните капацитети, истражувачката дејност и 
мобилизирањето на ресурсите на самата организација. 

На крајот сакаме да им се заблагодариме и на сите наши волонтери, соработници и партнери 
за нивниот придонес и довербата вложена во нас во изминатата година. 

Уживајте во читањето!
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Претседател 

Бојан Јовановски 
Извршен директор



ВИЗИЈА
ХЕРА се залага за слободно и правично општество, ослободено од дискриминација, во кое 
сексуалните и репродуктивните права се загарантирани за секој и општество во кое се 
почитува правото на слободен избор.

МИСИЈА 
ХЕРА се залага за унапредување на човековите права на сите луѓе во областа на сексуалното и 
репродуктивно здравје, засновани на принципите на социјална правда и родова еднаквост 
притоа користејќи стратегии на застапување, обезбедување на образование и услуги и 
континуиран системски развој и истражување.

ВРЕДНОСТИ: 
¢ Сексуалните и репродуктивни права се неразделни од човекови права 
¢ дискриминацијата и стигматизацијаСекоја , особено по основа на ХИВ, сексуална 
ориентација и родов идентитет, во врска со социјалниот статус и со родовото насилство, се 
главните пречки за постигнување на повисоки стандарди за СРЗ 
¢ Секоја индивидуа . има право на сопствен родов идентитет и слобода на изразување
¢ За остварување на целосна менталната, физичката и социјална благосостојба неопходно е 
почитување и остварување на сексуалноста. 
¢ еднаков и навремен пристап до социјални и здравствени Сите луѓе треба да имаат 
услуги, во согласност со најновите научни достигнувања 
¢ Децата и младите имаат свои сексуални права, при што со сериозност треба да се земат 
предвид нивните развојни капацитети и потреби. 
¢ овозможувањето на Социјалното вклучувањето на загрозените групи на граѓани и 
родова рамноправност како основа на социјалната правда се предуслов за развој на 
општеството 
¢ право самостојно да одлучи за својот репродуктивен животСекоја индивидуа има , 
стапување во партнерство или брак, како и за тоа дали, кога и колку деца ќе има 

ЛИЧНА КАРТА 
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¢ Програмите и услугите имаа најголем ефект само доколку се базираат на принципот 
заснован на човекови права и взаемно интегрирање и поврзување на концептите на СРЗ 
и на ХИВ 
¢ За вистински ефект на програмите за СРЗ потребно е целосно вклучување на нивните 
корисници и тоа во сите фази од нивното планирање, спроведување и следење 
¢ Сите залагања и мерки за подобрување на СРЗ треба да се засноваат на научни докази 
¢ За некои групи на индивидуи, кои биле изложени на долга и систематска 
дискриминација и неправда, како жените, лезбејките, геј, бисексуалните, трансексуалните, 
квир и интерсекс лицата, лицата кои живеат со ХИВ, лицата со попреченост, корисниците на 
дроги, Ромите, сексуалните работници/чки, и други, постои оправданост од афирмативни 
мерки 
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ЗАСТАПУВАЊЕ

Цел 1: Законите, стратегиите и буџетите на Република Македонија во голема мера го 
гарантираат остварувањето на сексуалните права, слободниот избор и социјалната 
еднаквост

Цел 2: ХЕРА игра активна улога во заштитата на сексуалните права, слободниот личен избор и 
социјалната еднаквост во европскиот регион, особено Западниот Балкан

ОБРАЗОВАНИЕ И УСЛУГИ:

Цел 1: ХЕРА пружа пристапни и квалитетни услуги за сексуално и репродуктивно здравје, со 
посебно внимание кон социјално-исклучените групи

Цел 2: ХЕРА обезбедува квалитетно и сеопфатно сексуално образование 

РАЗВОЈ И ИСТРАЖУВАЊЕ

Цел 1: Зајакнати капацитети на институциите и граѓанските организации во промоција и 
едукација на сексуалното и репродуктивното здравје и сексуалните права

Цел 2: ХЕРА има изградени капацитети за застапување и мобилизација на ресурси како и за 
спроведување на методолошко засновани истражувања 

МОБИЛИЗАЦИЈА НА РЕСУРСИ

Цел 1: ХЕРА гарантира транспарентност и отчетност во своето работење

Цел 2: Постои континуиран и нагорен тренд во прибирање на средства со кој се обезбедува 
оддржлив програмски и финансиски развој на организацијата

СТРАТЕШКИ 
ОБЛАСТИ:
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@национално ниво 

¢ Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници 
¢ Родова Платформа
¢ “Глас против насилството“ - Национална мрежа за елиминирање на насилството кон 

жената и семејното насилство 
¢ Национален Младински Совет 
¢ Мрежа за недискриминација 
¢ Македонска платформа за борба против сиромаштија 
¢ Y-PEER Македонија 

ЧЛЕНСТВО 
И МРЕЖИ

@меѓународно ниво 

¢ Меѓународна Федерација за Планирано Родителство 
¢ ASTRA Network 
¢ Women's Global Network for Reproductive Rights 
¢ Меѓународна кампања за правата на жените за безбеден абортус 
¢ AIDS Action Europe 
¢ Y-SAFE 
¢ Y-PEER 
¢ MenEngage
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ПОВЕЌЕ ЗА ХЕРА НА

WEB PAGE              

FACEBOOK           

TWITTER                

YouTube                   

Адреса и телефон   

www.hera.org.mk 

www.facebook.com/hera.macedonia 

www.twitter.com/hera_mkd 

www.youtube.com/HERAMacedonia 

Дебарца 56, 1000 Скопје, 02 3290 295

БЕСПЛАТНИ И 
ДОВЕРЛИВИ УСЛУГИ

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
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НАШИТЕ СЕРВИСИ 

1 Младинскиот центар за сексуално и репродуктивно 
здравје „Сакам да знам“
¢ амбуланта Водно - Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950
¢ амбуланта Шуто Оризари -  Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

2 Мобилна амбуланта за ХИВ советување и тестирање

testiranje@hera.org.mk 

3 Прв семеен центар на Град Скопје против насилство
02 321 5 905, ул. Костурски Херои бр.51

infopsc@hera.org.mk

4 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 

5 Бесплатна правна помош и советување

pravo@hera.org.mk

6 Мобилна гинеколошка амбуланта

hera@hera.org.mk



ЗАСТАПУВАЊЕ



ПЛАТФОРМА ЗА ОДРЖЛИВОСТ НА СЕРВИСИТЕ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ПОДДРШКА ЗА ХИВ
Во партнерство со 15 граѓански организации - ХОПС, Заедно посилни, ЕГАЛ, Доверба, СТАР-СТАР, Црвен 
крст, Опција - Охрид, Зона - Кавадарци, Центар за развој и унапредување на јавен живот - Тетово, 
ХЕЛП - Гостивар, Младински Клуб –Штип, Избор –Струмица, ПУЛС – Куманово, Интер етник проект 
–Гостивар и  Виа Вита – Битола, на почетокот на 2015 година ХЕРА ја формираше Платформата за 
одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ. Целта на платформата е да се застапува 
за обезбедување финансиска одржливост на сервисите за превенција, грижа и поддршка за ХИВ по 
завршување на проектот на Глобалниот Фонд во Декември 2016, преку нивна интеграција во 
постоечките национални превентивни програми како и програмите на локалната самоуправа. Во 
рамките на платформата беше формирано координативно тело составено со 5 организации, а беше 
подготвен и план за активности за застапување. Во текот на годината платформата одржуваше 
состаноци со претставници со клучни институции, се спроведуваа медиумски активности и прес 
конференции, се организираше тркалезна маса со пратениците на Собранието, но земавме и 
активно учество во клучните тела одговорни за  Националниот одговор за ХИВ – Национален 
координативен механизам, Национална комисија за ХИВ и национално тело за ХИВ одржливост. Како 
резултат на активностите на платформата, во Програмата за заштита на населението за ХИВ/СИДА за 
2015 година беше воведена активност за спроведување на акредитација на граѓански организација 
(изработка на стандарди и формирање на регистар на граѓански организации), а се предвидоа и 
финансиски средства за 14 граѓански организации за спроведување на активности за ХИВ меѓу 
маргинализираните заедници. 

ЗАСТАПУВАЊЕ
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                          ЛОГО НА ПЛАТФОРМАТА



ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ХИВ
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ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ И ХИВ
Во декември се одржа тркалезна маса „Законодавниот дом и ХИВ“ во организација на ХЕРА и 
„Заедно посилни“ на којашто учество зедоа 7 пратенички од Собранието на Република 
Македонија и пратеничките во оставка. Во текот на дискусијата пратеничките од 
законодавниот дом заедно со претставниците на граѓанскиот сектор, на Обединетите нации 
во Македонија и членовите на Националниот координативен механизам ги донесоа следните 
заклучоци:

1. Да се обнови составот на Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ на почетокот на 2015 
година
2. Приоритетни задачи на новата Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ да бидат во 
функција на:

¢ Обезбедување на одржлив механизам за континуирано обезбедување на 
антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ
¢ Обезбедување на средства во државните буџети за сервисите за ХИВ кои се обезбедуваат 
во партнерство на државата со невладините организации по завршувањето на донацијата од 
Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија во 2016 година
¢ Надминување на дискриминацијата поврзана со ХИВ преку подобрување на 
образованието и преку мултидисциплинарен пристап, односно вклучување на сите 
одговорни ресори, којшто се заснова на научни докази, а не на идеологии
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Игор е лице кое живее со ХИВ. При посета на здравствена установа заради оперативен 
зафат му бил направен ХИВ тест без негова согласност и информираност. После 
откривањето на ХИВ статусот Игор бил жртва на повеќекратна дискриминација од 
страна на здравствениот персонал и грубо му биле прекршени здравствените права. 
Почнувајќи од изолирањето во посебна просторија со лепење на заштитна лента и 
натпис „ЗАБРАНЕТ ВЛЕЗ“ на вратата на просторијата, преку однесувањето на 
здравствениот и техничкиот персонал во болницата, кој во просторијата на пациентот 
влегувал со заштитни одела, заштитни маски, ракавици и дезинфекциски раствор и 
посебни кеси за неговата облека и постелнина, па се до ширењето на информацијата за 
неговиот ХИВ статус во и вон здравствената установа. За време на неколкудневниот 
престој во здравствената установа една од медицинските сестри го ословувала Игор 
како ''оној со сидата'', а често бил предмет и на грубо, дискриминаторско и 
понижувачко однесување од страна на останатиот здравствениот персонал. Како што 
сам изјавува: 

“При стандардна и рутинска апликација на венска канила од страна на една од 
медицинските сестри, падна капачето на венската канила и јас побарав истото да 
биде променето бидејќи при падот на подот се изложи на бактерии. Медицинската 
сестра одби да го промени капачето на канилата под изговор дека веќе сум бил 
инфициран.''

Како резултат на непрофесионалниот однос на вработените во здравствената 
установа и кршењето на здравствените права на пациентот, информацијата за 
неговиот ХИВ позитивен  статус се проширила и  надвор од болницата и допрела до 
неговата мајка, пријатели, соседи и поблиско семејство што придонело за 
вознемирување, непоправлива штета врз неговата приватност, повреда на личниот 
интегритет и крајно негативни и стигматизирачки промени во неговото секојдневие. 
 
Игор се обрати во ХЕРА за добивање бесплатна правна помош за заштита на неговите 
здравствени права и заштита од дискриминација. ХЕРА во соработка со членките од 
Мрежата за заштита од дискриминација иницираше постапки пред Народниот 
Правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат и Дирекцијата за заштита на лични податоци. Народниот 
Правобранител констатира дискриминација и прекршување на здравствените права 
во поглед на тајноста и доверливоста на личните податоци. По дадената препорака од 
Народниот Правобранител, здравствена установа во која престојувал Игор, се обврза 
во иднина да спречува дискриминација врз пациенти кои живеат со ХИВ.
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ВО ОДБРАНА НА ПРАВОТО ЗА ИЗБОР

УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА – ЗАКОНОТ ЗА 
АБОРТУС НЕ Е ПРОТИВУСТАВЕН  
Уставниот суд ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на неколку 
членови на Законот за прекинување на бременоста која беше доставена пред една година од ХЕРА, 
Хелсиншкиот комитет за човекови права, Реактор,  Коалицијата „Сексуални и здравствени права“ и 
проф. Ристова – Астеруд. Поголем дел од судиите одлучија да не се поведе понатамошна правна 
процедура на иницијативата на граѓанските организации во која беа оспорени 16 члена кои го 
ограничуваат правото на избор, особено членовите кои се однесуваат на поднесување на барање за 
извршување на услугата, задолжителното советување и 3 дена чекање по советувањето. Уставниот 
Суд сметаше дека со новиот закон не е ставена под прашање слободата на одлучување туку дека 
само се регулира начинот на изведување на процедурата во рамки на здравствените институции. 
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Здружената коалиција на организации - подносители на претставката одржа прес 
конференција на која го истакна своето разочарување околу дебатата која се одвиваше меѓу 
уставните судии потенцирајќи дека тоа не доликуваше на институција која треба да ги брани 
уставотворните темели на Република Македонија.  Наместо правна аргументација на 
оспорените членови дискусијата изобилуваше со: лични убедувања: абортусот е убиство; 
лични искуства и стравови: примери за релации меѓу родители и деца; Морални оценки: 
поврзување на абортусот со неверство; идеолошки убедувања: поврзување на абортусот со 
„либерални вредности“ и со истополовите бракови кои го загрозуваат одржувањето на 
нацијата. Претставниците на граѓанските организации на прес конференција презентираа и 3 
студии на случај кои преставуваат примери како новиот закон придонесува кон деградација, 
нехуман третман и тортура кон жените кои решиле да ја прекинат бременоста. Дополнително 
административните процедури со новиот закон преку овие собрани случаи само покажа на 
каков се начин се загрозува здравјето, но и животот на жените. ХЕРА заедно со партнерските 
организации во следниов период ќе ги искористи сите преостанати меѓународни механизми 
за да ги заштити правата на жените на абортус. Дополнително се  повикуваат сите жени кои 
при остварувањето на загарантираното право за абортус се соочиле со пречки и 
неправилности или доколку нивното достоинство било нарушено, да не контактираат за 
медицинска, психо-социјална и правна поддршка.
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Ленка е 42 годишна трудница која живее сама и на која при стандарден гинеколошки преглед 
и се откриваат малформации на плодот. Ленка ги информира докторите кои и ја соопштуваат 
дијагнозата дека сака веднаш да абортира,  но докторите ја советуваат да почека уште еден 
месец, да дојде на повторна контрола за потврдување на дијагнозата, а за тој период да 
побара мислења од други здравствени установи. Ленка за тој период добива уште 2 мислења 
од две други здравствени установи кои вршат прекинување на бременоста, во кои се 
потврдува првично утврдената дијагноза. После добивањето на мислењата и изминувањето 
на периодот од еден месец, поднесува барање за прекинување на бременоста и е упатена на 
првостепена комисија за советување. Советувањето било непрофесионално, субјективно, 
понижувачко и не основано на медицина на докази. Наместо да биде советувана за 
евентуалните ризици и предности од абортусот и од зачувување на плодот, онака како што 
пропишува законот, советувачката се обидувала да ја убеди Ленка да ја смени својата одлука. 
Како што самата сведочи: 

“За време на советувањето жена која ми се претстави како социјален работник ме праша 
дали сум свесна дека абортирањето е убиство. Ми кажа дека детето можеби нема да биде 
физички убаво, ама ќе биде многу паметно. Ми рече дека и таа имала пријателка со криви 
нозе, па ништо не и фалело“

После добиеното советување првостепената комисија без да донесе одлука, се прогласува за 
ненадлежна и ја упатува Ленка  до второстепената комисија при Министерството за 
здравство која носи одлука со која на Ленка не и се дозволува прекинување на бременоста.

ХЕРА на Ленка и обезбеди психо-социјална поддршка и бесплатна правна помош. Во 
соработка со адвокат од партнерска организација беше инициран управен спор против 
решението на второстепената комисија со кое на Ленка не и беше дозволено да абортира. 
Судот се уште нема донесено одлука, а Ленка чекајќи да ја истата, со одземено право на избор 
и право на абортус, беше принудена да го роди детето. Ленка е цврсто решена да ги 
искористи сите домашни и меѓународни правни лекови за да ја истера правдата на виделина.

СВЕДОШТВО
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ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ФОРМАТА НА 
СОВЕТУВАЊЕ НА БРЕМЕНАТА ЖЕНАТА ЗА 
ПРЕКИН НА БРЕМЕНОСТА 
Во Октомври Министерството за здравство го донесе правилникот за советување на бремената жена 
за прекин на бременоста како дел од подзаконските акти на новиот закон за абортус. ХЕРА во помош 
на Центарот за Репродуктивни Права направи анализа на содржината и текстот на правилникот со 
следниве коментари:

¢ Правилникот содржи членови кои не се во согласност со медицината базирана на докази 
од препораките на СЗО за Безбеден Абортус - “при советувањето, жената треба да добие 
информации за “психолошките ефекти по извршената интервенција“
¢ Правилниот содржи членови кои се недоволно прецизни, имаат недоречености или 
содржат нејасни формулации - “при советувањето жената треба да добие детални усни и 
печатени информации за непосредните и долгорочни последици по нејзиното здравје...“.
¢ Правото на информираност во рамките на Правилникот се ограничува, не е објективно и 
не е во согласност со некои од Конвенциите за Човекови права и препораките дадени од 
страна на Комитетите за човекови права - “докторот при советувањето ја информира жената 
за точната гестациска недела на плодот, како и сите анатомски и физиолошки карактеристики 
на плодот“
¢ Правилникот содржи информации кои се пристрасни и имаат за цел да ја одвратат жената 
од услугата за прекинување на бременоста - “при советувањето се прави ултразвучен 
преглед на бремената жена, се покажува динамична ултразвучна слика на плодот со неговиот 
описи и се овозможува да се чуе срцебиење на плодот“

Во Ноември ХЕРА организира работната средба заедно со претставниците на граѓанските 
организации, претставници од државните и приватните здравствени институции и 
клиниките за гинекологија и акушерство, претставници од меѓународните организации и 
пратениците да ја презентира својата анализа, но и да дискутира за содржината и текстот на 
овој правилник. Беше донесен заклучок за ревизија на правилникот со цел да се осигури дека 
информациите и советувањето кое и се дава на жената која сака да ја прекине бременоста се 
објективни, професионални, веродостојни, но и се во согласност со правото на пациентот на 
правилна информираност, ослободени од пристрасност или погрешно презентирање на 
медицинско научно-докажаните информации. Исто така се побара советувањето да биде 
избор на жената која сака да ја прекине бременоста, при тоа информациите кои и се даваат 
треба да се однесуваат подеднакво и на ризиците и придобивките во случај на прекинување, 
но и при задржување на бременоста. Барањето за ревизија на прирачникот заедно со детална 
анализа на правилникот и забелешките беа доставени до Министерството за здравство. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ КАНДИДАТИ СТЕВО 
ПЕНДАРОВСКИ И ЗОРАН ПОПОВСКИ ПРОТИВ 
ПОНАТАМОШНИ ЗАКОНСКИ ОГРАНИЧУВАЊА 
НА САМОСТОЈНОТО ПРАВО НА ЖЕНАТА ЗА 
АБОРТУС
Во текот на кампањата за избор на Претседател на Република Македонија ХЕРА побара од 
сите кандидати, доколку бидат избрани за Претседател на државата, да се заложат дека:“ќе се 
спротивстават на секое законско решение со кое што дополнително (во однос на Законот 
од 2014) ќе се ограничи уставното право на жената за прекинување на бременоста, ќе го 
вратат до Собранието за повторно разгледување и ќе покренат јавна кампања за негово 
повлекување“.

Писмени одговори беа доставени од страна на двајца претседателски кандидати, г-дин Стево 
Пендаровски и г-дин Зоран Поповски. Двајцата кандидати изразија поддршка на 
индивидуалното право на секоја жена да одлучува за прекин на бременоста и дадоа завет 
дека ќе се спротивстават на секое ново предложено законско решение кои ги ограничува 
правата на жената за абортус.

РОДОВА ПЛАТФОРМА - 21 ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРУЖЕНИ ВО ПЛАТФОРМА ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РОДОВА ЕДНАКВОСТ И 
ЗАШТИТА НА ЖЕНСКИТЕ ПРАВА

Во Декември 21 организација се здружија во Платформа за обезбедување на родова 
еднаквост и заштита на женските права.

Платформата за родова еднаквост е независна и неформална мрежа на македонски 
невладини организации, претставници на граѓанското општество и индивидуи кои се 
посветени на градење на еднакво општество и промоција на родовата рамноправност.

Здружувањето дојде како реакција на сеприсутните патријархални вредности, јазот во 
распределбата на општествените добра и моќ, маргинализираниот социјален, економски и 
политички статус и положба на жените во Република Македонија. Во изминативе неколку 
години еднаквата позиција на жената во општествово беше поставена под прашање со:



¢ Законот и под законските акти за прекинување на бременоста
¢ Медиумските кампањи против абортус
¢ Законот за превенција и заштита од семејно насилство
¢ Законските измени за плаќање на здравствено осигурување за авторските и договорите 
за дело

Платформата делува во вкупно шест области и тоа Економија, Образование, Репродуктивни 
права и здравје, Родово базирано насилство, Пристап до услуги после преживеано 
насилство, Социјална политика и Учество на жената во политиката.

Организациите јавно потпишаа Декларацијата за родова еднаквост, а со тоа станаа дел од 
Платформата за родова еднаквост.

ХЕРА како членка на Платформата ќе се посвети на одбраната и унапредувањето на правото 
за абортус, кое е истакнато во стратешката област за Репродуктивното здравје и права. Во 
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текот на годината беше направено поопширно мапирање на граѓанските организации кои 
работат на женските права со цел утврдување на нивните капацитети и експертиза за 
одбрана на правото на абортус. Резултатите од мапирањето беа основа за развивање на 
Стратешката рамка за делување Жените Бираат! Одлуката е моја! во која се идентификувани 
следниве три клучни теми на кои платформата ќе се фокусира во иднина: Право на абортус; 
Услови во породилишта и третман на жени при абортус и Пристап до медицински услуги и тоа 
преку спроведување на активности за градење на капацитетите на организациите, 
застапување и воспоставување на механизми на соработка со засегнатите страни. Повеќе 
информации за Платформата на http://rodovaplatforma.mk/

АБОРТУСОТ И МЕЃУНАРОДНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
Во 2014 година ХЕРА ја зајакна работата на заштита на сексуалните права преку употреба на 
механизмите за човекови права на Обединетите Нации.

Во јуни заедно со Меѓународната федерација за планирано родителство, програмскиот 
директор на ХЕРА, Драшко Костовски се обрати на 26 седница на Советот за човекови права 
на ОН во Женева во врска со наодите од вториот Универзалниот периодичен извештај на 
Република Македонија. Во изјавата беше истакната загриженост за повеќе аспекти на 
сексуалното и репродуктивно здравје и права засновани на коментарите на земјите членки 
на Советот, но беше поздравен евидентниот напредокот во некои полиња, како на пример 
зголемените средства за антиретровирусна терапија. ХЕРА побара да не се занемаруваат 
бројните забелешки поврзани пропустите на законската регулатива и заштитата во делот на 
дискриминација заснована на родов идентитет и сексуална ориентација.  

Во текот на годината, ХЕРА заедно со Реактор, Коалиција „Сексуални и здравствени права на 
маргинализирани заедници“ и Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ подготви 
поднесок кон третиот извештај на Република Македонија за Меѓународниот пакт за граѓански 
и политички права. Беа истакнати состојбите со женските права, особено нивното 
назадување со континуираната кампања на Владата на РМ против абортус и рестриктивните 
измени во Законот за прекинување на бременоста (2013). Предводени од Ирската 
асоцијација за семејно планирање (Даблин), Центарот за репродуктивни права (Женева) и 
Центарот граѓански и политички права (Женева) обезбедија обука и континуирана поддршка. 
ХЕРА, исто така оствари консултативна средба со секретарот на Комитетот за човекови права 
во Женева. 

24



Во октомври 2014 година, по поднесувањето на дополнителните информации, а во рамки на 
подготовката на листата на прашања, Комитетот за човекови права ја запраша Македонија:

Ве молиме одговорете за загриженоста околу тоа дека Законот за прекинување на 
бременоста, со воведувањето на задолжително советување и период на чекање, како и 
јавните кампањи на Владата за ограничување правото на абортус, се во согласност со 
Пактот. Ве молиме известете за мерките кои се преземени за зголемување на пристапот до 
контрацептивни методи и мерките за намалување на доенечката смртност. 

Соработката со Комитетот за човекови права продолжува во 2015 година кога се очекуваат 
завршните согледувања за извештајот на РМ.

ОБРАЌАЊЕ НА 26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА ОН ВО ЖЕНЕВА ВО ВРСКА 
СО НАОДИТЕ ОД ВТОРИОТ УНИВЕРЗАЛНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
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БИЛТЕН ЗА СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Во Септември ХЕРА го издаде првиот Билтен за семејно планирање наменет за пратениците 
на Собранието на Република Македонија. Целта на ова издание е да се понудат стручни 
анализи поткрепени со факти кои се важни предуслови за успешно планирање на семејството 
и на родителството. Анализите треба им помогнат на пратениците да ги продлабочат 
знаењата, да ги поттикнат за идни акции како 
креатори на закони и јавни промотори, но да 
им помогнат и при подобро следење на 
спроведување на државните политики како 
и предложување нови мерки. Поводот за 
Билтенот за семејно планирање доаѓа од 
фактот дека во изминатите неколку години 
сме сведоци на засилени јавни дебати, 
кампањи и донесување на политики и мерки 
за унапредување на семејното планирање и 
репродуктивното здравје. Но дали се тие 
доволни да го постигнат својот ефект, дали се 
движиме по вистинскиот пат и што уште 
можеме да сториме за да го подобриме здравјето и статусот на семејството во општеството, а 
притоа не заборавајќи да го заштитиме достоинството и правата на индивидуите, особено на 
жените како главен столб во планирање на семејството. Кои беа анализите и на кои теми 
зборувавме во првите два броја на билтенот за семејно планирање, може да погледнете тука 
http://hera.org.mk/?p=2990 http://hera.org.mk/?p=3107 и на  

ПЛАТФОРМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СРЗ КАЈ 
ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Во мај 2014 година беше формирана Платформа за унапредување на СРЗП на лицата со 
попреченост, иницирана од Х.Е.Р.А, а во состав од повеќе граѓански организации кои се 
предводени или работат со лица со попреченост (Републички центар за поддршка на лица со 
интелектуална попреченост – ПОРАКА;  “Мобилноста Предизвик”; “Полио плус”; „Порака 
Наша-Куманово“; „Солем“;  Здружение на слепите и на слабовидните на Македонија „Luj Braj“; 
Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија- „Мобилност“ и Здружение 
на студенти и младинци со хендикеп). Платформата во тек на 2015 година организираше 
неколку работни средби и две тркалезни маси на кои присуствуваа претставници од 
Парламентот, Министерство за труд и социјална политика, Министерството за здравство, 



Завод за социјални дејности, Народен Правобранител, Филозофски факултет, Национално 
координативно тело за заштита на правата на лицата со попреченост, дневни центри и 
специјални заводи за лица со попреченост,  како и претставници од други здруженија на 
граѓани.  Заклучоците и препораките од работните средби и тркалезните маси се однесуваа 
на преземање на мерки за подобрување на пристапот до услуги и зајакнување на 
капацитетите на здравствениот сектор во обезбедувањето универзален пристап до сервиси 
за лицата со попреченост, како и отпочнување на креирање и активна поддршка на програми 
за едукација во функција на обезбедување услови овие лица да ги знаат своите права, да ја 
препознаваат дискриминацијата, експлоатацијата, злоупотребата, да ги познаваат 
механизмите на заштита и да ги јакнат сопствените капацитети.  Платформата за СРЗ и лица со 
попреченост подготви и свој документ за застапување чија основна цел е до крајот на 2018 
година, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство и 
Министерството за образование и наука да овозможат соодветен пристап до информации и 
сервисни служби за сексуално и репродуктивно здравје на лицата со попреченост во 
Република Македонија. Дополнително ХЕРА потпиша и меморандум за соработка со Заводот 
за социјални дејности со цел да се унапреди едукативниот процес за СРЗ за лицата со 
попреченост чии активности ќе започнат од 2015 година.  
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ПРВА ТРИБИНА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА СРЗ И ЛИЦА СО ПОПРЕЧНОСТ 



МРЕЖА ПРОТИВ ХОМОФОБИЈА И 
ТРАНСФОБИЈА – ЧЛЕН 3 И УСТАВ 
Во текот на  2014 година ХЕРА зеде учество во штотуку формираната Национална мрежа за 
борба против хомофобија и трансфобија. Иако неформална, оваа мрежа за прв пат успеа да 
обедини дваесетина организации и неформални активистички групи, кои во помала или 
поголема мера, работат на заштита на ЛГБТ правата. Мрежата донесе свој етички кодекс и 
статут, а исто така избра координативно тело составено од пет членки.   

Мрежата започна со работа на кампањата „Кажи не на хомофобијата и траснфобијата“ која ја 
поддржаа јавни личности. Понатаму, се организираа медиумски  активности  за измена  и 
дополнување на Членот 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација со 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основа за дискриминација.  Мрежата 
успеа јавно да го одбележи Меѓународниот ден против хомофобија и трансфобија (IDAHOТ) 
преку настан во градскиот парк. ХЕРА се вклучи во тековната работа за планирање и 
имплементирање на дел од активностите и одлуките. Во рамки на Неделата  на гордоста ХЕРА 
организираше работилница за важноста на сеопфатното сексуално образование во 
превенирање и заштита од хомофобично силеџиство во училиштата. 

Во текот на вториот дел од годината Мрежата беше насочена кон превенирање на уставните 
промени во делот дефинирање на брачната и вонбрачната заедница исклучиво меѓу 
партнери од различен пол. Со својата посветена работа со некои од пратениците од 
Собранието на РМ успеа да придонесе кон сопирање на предлогот за уставно дефинирање на 
вонбрачната заедница исклучиво како заедница на партнери од различен пол. Сепак, 
кампањата на Владата на РМ за дефинирање на бракот во Уставот на РМ не е сопрена и се 
очекува усвојување на овие измени во 2015 година.

Во период од неколку месеци, Мрежата организираше неделни протести, перформанси и 
блокирање на влезот на Основното јавно обвинителство на РМ во врска со досега 
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најбруталниот напад на ЛГБТ граѓани и поддржувачи. Имено, во октомври 2014 година, при 
одбележувањето на годишнина од работењето на ЛГБТ Центарот за поддршка на 
Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ во „Дамар“, група маскирани вандали физички 
ги нападнаа присутните гости. До крајот на годината државните органи, пред се Основното 
јавно обвинителство на РМ, не успеаја да ги најдат и да ги осудат насилниците.   

КАКО ТЕЧЕШЕ ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ НА 
НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, 
СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО
27 организации како дел од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното 
насилство, каде ХЕРА е член на Управниот одбор, не беа вклучени во работната група за 
креирање на новиот Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. 
Мрежата имаше сериозни забелешки за начинот на изготвување на овој предлог закон, и на 
нашето исклучување од консултативниот процес и покрај  неколкуте обиди да се предложат 
конструктивни решенија и да се вклучиме во суштинска дебата. 

Општо земено овој закон од ниеден аспект не предвидува подобрена заштитата на жртвите 
на семејно насилство, особено на жените жртви, ниту пак предвидува превенција на 
повисоко ниво во насока на спречување на идни насилства. 

И покрај тоа што тенденциозно бевме исклучени од процесот Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство остана конструктивна во името на заштита на 
жртвите и даде генерални забелешки околу законот кој не е ни одблиску она што и е потребно 
на Македонија во делот на целосна заштита на жртвите од семејно насилство:

1. Нема претходна анализа на капацитети за превенција и заштита од семејно насилство 
коишто постојат во Република Македонија, врз основа на која  преку законското решение 
сеопфатно ќе се одговори на постоечките слабости во различните сектори кои го третираат 
семејното насилство.

2. Законот не е родово сензитивен, не го дефинира семејното насилство како родово 
базирано насилство и не ги препознава девојките и жените како посебно ранлива група на 
родово-базирано насилство. 

29



3. Законот не нуди нови подобрени решенија за проблемот на семејното насилство, ниту од 
аспект на превенција, ниту од аспект на заштита на жртвите споредено со постоечките  
национални протоколи за превенција и заштита од семејно насилство, ниту пак  предвидува 
мерки за зајакнување на институционалните капацитети за грижа, поддршка и третман  од 
семејно насилство коишто моментално претставуваат клучна слабост во националниот 
одговор кон семејното насилство.

4. Улогата на здруженијата во нудење на заштита од семејно насилство не е јасно дефинирана 
во постоечкиот закон. 

Законот се усвои без да се прифати ниту една сугестија на здруженијата на граѓани. Неговата 
имплементација започна на 01.01.2015.
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ИНФОРМАЦИЈА 
И ЕДУКАЦИЈА 



СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
¢ Во соработка со професорките од Филозофскиот факултет во Скопје, Николина Кенинг и 
Александра Ристовска, и тренери за врсничка едукација на ХЕРА и Y-PEER беше ревидирана и 
изготвена нова програма за врсничка едукација за сеопфатно сексуално образование
¢ Изработен е прирачник за врснички едукатори согласно рамката на Меѓународната 
Федерација за Планирано Родителство за сеопфатно сексуално образование кој ги содржи 
следниве теми: сексуално и репродуктивно здравје, род, граѓански аспекти, насилство, 
односи, задоволство и различност.

¢ Со новата програма за сеопфатно сексуално образование се спроведени 2 пилот обуки за 
врснички едукатори на кои беа обучени 34 млади луѓе. Една од обуките беше остварена во 
соработка со Y-PEER мрежата и со волонтери на ХЕРА, Црвен Крст, Театар на сенки и облаци, 
Младите Можат, Мултикултура и ЦРУЈЖ Тетово
¢ Реализирани пилот едукативни курсеви од 7 работилници за сеопфатно сексуално 
образование во 3 училишта во Скопје, СГГУГС Здравко Цветковски, Американската гимназија 
НОВА и СУГС “Браќа Миладиновци“ преку кои беа опфатени 72 ученици

ИНФОРМАЦИЈА 
И ЕДУКАЦИЈА 
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ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТУБЕРКУЛОЗА КАЈ 
СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ГРУПИ
¢ 12 Ромски здравствени медијатори и 53 социјални работници и стручни соработници од 
државните центрите за социјална работа и установите за социјална заштита на деца беа 
обучени за спроведување на едукации за превенција од Туберкулоза меѓу семејства во 
социјален ризик
¢ Преку едукативните работилници кои беа спроведени од страна ма центрите за социјална 
работа, 323 лица, од кои 161 деца и млади, се информираа за карактерот, симптомите, 
начинот на пренос и лекување на туберкулозата.
¢ Ромските здравствени медијатори посетија околу 572 семејства во социјален ризик, 
вклучувајќи и семејства со заболено лице од туберкулоза, кај кои извршија превентивна 
здравствена едукација проследена со проценка за потенцијална заразеност од 
туберкулозата
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ФОТОГРАФИИ ОД 2-ТЕ ПИЛОТ ОБУКИ ЗА СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, МАВРОВО

ЕДУКАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА МЕЃУ РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРЕН



¢ На 285 лица, претежно од Ромска популација, им беше направено флуорографско 
снимање за скрининг од туберкулоза преку активностите на специјализираната мобилна 
амбуланта, во соработка со Институтот за туберкулоза и белодробни заболувања и 
теренската работа на здравствените медијатори

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И 
ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
¢ Во соработка со центарот за помош на лица со ментален хендикеп „ПОРАКА НЕГОТИНО – 
НЕГОТИНО“, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје и Здружението на граѓани 
„ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ“ беа спроведени 35 едукативни работилници за заштита од 
сексуална злоупотреба и насилство во кои беа опфатени 22 лица со интелектуална 
попреченост. 
¢ 25 родители имаа можност да се запознаат со програмата која ХЕРА ја спроведува за 
сексуална едукација на лицата со интелектуална попреченост. Гинеколог Снежана Георгиева 
Јаневска зборуваше за значењето од практикување на редовни гинеколошки советувања и 
прегледи без оглед на видот на попреченост кое лицето ја има,при тоа потенцирајќи дека 
пубертетот како хормонски зависен процес ќе се појави без оглед на одобрувањето или 
неодобрувањето на опкружувањето на лицето со попреченост.

ОД РАБОТИЛНИЦА ЗА СЕКСУЛАНА ЗЛОПУБОТРЕБА СО ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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Пред почетокот на една од работилниците Марко, 28-годишен учесник, во разговор со 
едукаторот сподели „Ќе зборуваме за љубов?! Јас нема да зборувам за љубов...тоа не е 
за нас (мислејќи на лицата со попреченост)“. Но  по завршувањето на работилниците 
неговото мислење беше променато и искажа задоволство „Баш ми е убаво што вака 
можеме да си зборуваме за љубовта и врските. Знаеш дека на почетокот ми беше срам 
да зборувам за тоа, а и со никој не ни зборував за девојки...сега можам со моите 
пријатели да си разговараме за како треба да си фатам девојка, како убаво да се 
однесувам со неа за и на двајцата да ни биде убаво“.
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СВЕДОШТВО



16 ДЕНА АКТИВИЗАМ ПРОТИВ РОДОВО 
БАЗИРАНО НАСИЛСТВО
¢ Оваа година кампањата „16 дена активизам против родово базирано насилство“ беше 
спроведена во соработка со Националната мрежа против насилство врз жените и семејно 
насилство и имаше за цел да ја крене свеста за постоењето на родово базираното насилство 
кај општа популација, а особено меѓу младата популација 
¢ Кампањата започна со протестен марш под мотото „16 дена за 16 жртви“ во име на жените 
кои во последните 6 години го загубија животот како жртви на семејно насилство, но и како 
жртви на несоодветно реагирање на институциите.
¢ Од страна на членките на Националната мрежа беа организирани 8 дебати со 
средношколци на тема “интимно партнерско насилство“ во различни градови од Македонија 
со кои беа опфатени вкупно 218 млади. 
¢ Општ заклучок од дебатите е дека повеќето млади во Македонија се способни да 
препознаат насилство во врска, но не и да го пријават кај надлежните институции, пред се 
поради тоа што не веруваат дека механизмите за заштита на жртвите од семејно и родово 
базирано насилство се доволно ефикасни
¢ 10 прилози посветени на теми поврзани со „заборавени“ форми на насилство врз 
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жените, подготвени од активисти и членови на граѓански организации, беа објавени на 
повеќе интернет медиуми.
¢ http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/04-12-2014-intimno-partnersko-nasilstvo-i-semejno-
nasilstvo/
¢ http://psihologija.com.mk/seksualno-nasilstvo-vrz-zheni-i-siluvanje/
¢ http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/26-12-2014-znachen-eto-na-kampan-ata-16-dena-
aktivizam-protiv-nasilstvo-vrz-zhenite/
¢ http://psihologija.com.mk/maloletnichki-brakovi
¢ http://psihologija.com.mk/zhenite-so-poprechenost-imaat-pogolema-verojatnost-da-
dozhiveat-nasilstvo/
¢ http://www.fakulteti.mk/news/14-12-
09/demnenjeto_kako_oblik_na_rodovo_bazirano_nasilstvo.aspx
¢ http://www.fakulteti.mk/news/14-12-11/tinejdzherski_nasilni_vrski.aspx
¢ http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/10-12-2014-zaboraveni-formi-na-nasilstvo-vrz-
zhenite-i-devojchin-ata-prinudni-i-dogovoreni-brakovi/
¢ http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/07-12-2014-zaboraveni-formi-na-nasilstvo-vrz-zheni-
prisilna-sterilizatsija-i-prisilen-abortus/
¢ http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/05-12-2014-fizichko-nasilstvo-i-femitsid/
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МЕДИУМИ 
И КАМПАЊИ



@МАРИЈА ВАГИНОЛОГ 
Марија Вагинолог е виртуелен лик на социјалните мрежи која беше создадена во Април 
годинава со цел да ги информира девојките на возраст од 14-25 години за нивното сексуално 
и репродуктивно здравје, односно да ги скрши сите предрасуди и табуа кои постојат во однос 
на модерната контрацепција, менструалниот циклус, сексуално преносливите инфекции. 
Истовремено Марија Вагинолог ги охрабрува девојките на редовни консултации и прегледи 
кај својот матичен гинеколог.

Марија Вагинолог е присутна на социјалните мрежи како Facebook и Twitter 
(www.facebook.com/vvv.marija и @MarijaVaginolog). На блогот vaginolog.wordpress.com се 
објавени 51 информативен текст на теми поврзани со сексуалното и репродуктивното 
здравје на девојките. Врската со фановите се остварува преку секојдневно објавување на 
текстови и новости, како и одговарање на прашања на нашите фанови, кои најчесто се 
однесуваат на нередовен менструален циклус, сексуално преносливи инфекции и 
контрацепција. Исто така се прават и анкети, кои имаат за цел откривање на ставови и 
однесување на девојките во Македонија во однос на нивното здравје. 

Facebook фан страната за само 9 месеци достигна бројка од 9.713 лајкови, додека пак блогот 
има вкупно 57, 772 прегледи. 

Најчитани статии на блогот се: “Мистер Кондом“, “Мојата прва менструација“, “Госпоѓица 
Фемидом“, “Природни методи, никако“, “Што се треба да знаете за ХПВ“ 

На Марија Вагинолог беа направени и 3 интервјуа со специјалисти-гинеколози кои 
одговараат на прашања кои се од најголем интерес на младите девојки. Како што др. Даниела 
Иванова Панова вели во видео интервјуто: “Девојките треба повеќе да имаат доверба во 
својот гинеколог и да поставуваат прашања кои што не им се јасни и да бараат одговори”. 
Една од пораките кој Марија Вагинолог постојано ја упатува е “Модерните девојки користат 
модерна контрацепција”.

МЕДИУМИ 
И КАМПАЊИ
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РАДИО ПРОГРАМА “СЕКСИ МААЛО“
¢ Во 2014 младите волонтери на ХЕРА продуцираа 17 нови радио емисии за “Секси маало“, 
преку кои беа обработени најразлични теми од областа на сексуалното и репродуктивно 
здравје и сексуалните права. Секси маало постои веќе 3 години за да #ХЕРАмлади полесно 
можат да ги истакнат своите ставови и да делуваат на промена на свеста и ставовите кај 
останатите млади луѓе.
¢ 12те волонтери од тимот на Секси маало преку серија од повеќе работилници учеа за 
работата во медиумите од истакнати новинари и медиумски работници кое ќе им помогне да 
ги унапредат своите знаења и вештини за во иднина  

ДЕВОЈКИТЕ ОДЛУЧУВААТ - НЕДЕЛА НА 
СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 
И ПРАВА И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Во рамки на иницијативата „Девојките одлучуваат“ , поддржана од Меѓународната 
Федерација за Планирано Родителство, во периодот од 17 – 21 Март беше одбележана 
неделата на СРЗ и лицата со попреченост со цел да се зголеми  свесноста за правата и грижата 
за репродуктивното здравје кај овие лица согласно Конвенцијата за заштита на правата на 
лицата со попреченост,  ратификувана од страна на Македонија на 5 декември 2011 година. 
Неделата се одбележа преку неколку активности: прес конференција и изложба на 
фотографии, интернет кампања, организирани медицински  прегледи и едукации во 
младинските центри „Сакам да знам“ како и одбележување на Светскиот ден на лицата со 
Даунов синдром. На прес конференцијата говореа пратеници на Собранието на Македонија, 
претставници од релевантни државни институции и невладини организации како и 
професори од Филозофскиот Факултет. Беше испратен апел до институциите да се зголеми 
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ТИМОТ НА “СЕКСИ МААЛО“ ГО ПРОСЛАВУВА СВОЈОТ 3-ТИ РОДЕНДЕН



обемот на едукации за сексуално и репродуктивно здравје за лицата со попреченост и 
нивните семејства со што ќе се придонесе за зајакнување на лицата и превенција од 
сексуална злоупотреба, но и да се обезбедат пристапни медицински услуги за грижа на 
репродуктивно здравје. На изложбата одржана во домот на културата „Кочо Рацин“ беа 
презентирани 15 фотографии како дел од сторијата во Македонија на весникот Гардијан, 
подготвена заедно со Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака - 
Скопје и со Државниот дневен центар за лица со попреченост од Гостивар. Беше подготвен и 
каталог со фотографии . Неделата на СРЗ и лица со попреченост http://hera.org.mk/?p=2726
беше промовирана и преку on-line  Facebook кампања, која за 10 дена генерираше 5456 Post 
engagements, 4535 Clicks и 324.958 Reach. Фотографиите и текстот на весникот Гардијан  за 
лицата со попреченост во Македонија и нивното СРЗ беа објавени во Нова Македонија, Нет 
прес и бројни интернет портали. Во рамки на младинскиот центар „Сакам да знам“ и во 
соработка со „Трисомија 21“ во текот на неделата за 24 лица со Даунов синдром. беа 
организирани медицински прегледи и едукативни работилници. Со трибината по повод 
светскиот ден на лицата со Даунов синдром се означи крајот на Неделата на СРЗ и лица со 
попреченост на која се дискутираше за важноста на здравствената заштита и сексуалното и 
репродуктивно здравје кај лицата со Даунов синдром.
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ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НЕДЕЛА НА СЕКСУАЛНОТО 
И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И ПРАВА КАЈ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧНОСТ 



ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
Во период од 21 до 28 ноември, ХЕРА се приклучи на одбележувањето на Европската Недела на 
ХИВ Тестирање која претставуваше иницијатива на повеќе од 680 организации ширум Европа 
кои работат на превенција на ХИВ. Под слоганот „ Зборувај за ХИВ. Тестирај се за ХИВ.“ кампањата 
во Македонија имаше за цел  да ја подигне свеста на јавноста за придобивките од ХИВ 
тестирањето, но и се да мотивираат поголем број на граѓани да направат тест и да го дознаат 
својот ХИВ статус. На 21 Ноември беше организирана и прес конференција на која ХЕРА испрати 
повик до сите граѓани, особено оние кои практикувале сексуален однос без кондом, да направат 
ХИВ тест, бидејќи сексуалниот начин на трансмисија се уште претставува доминантен начин на 
пренос на ХИВ во Македонија. Потенцирано беше дека тестирањето за ХИВ треба да секогаш да 
биде доброволно и доверливо. На прес конференцијата  беше презентирано промотивното 
Видео за ХИВ , а беше преставена и мобилна апликација “ХИВ тест“ http://hera.org.mk/?p=3074
достапна на  која преку https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hera.hivtest&hl=en
серија прашања и одговори, треба да им помогне на граѓаните дали и каде да направат ХИВ тест. 
Дополнително, во текот на целата недела во Младинскиот центар „Сакам да знам“ и во соработка 
со Стар-Стар - Асоцијација за застапување на правата на сексуалните работници,беа 
организирани бесплатни ХИВ тестирања преку кои беа опфатени 122 лица. 
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ФОТОГРАФИИ ОД ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА ЗА ХИВ ТЕСТИРАЊЕ



28 СЕПТЕМВРИ - ГЛОБАЛЕН ДЕН ЗА 
БЕЗБЕДЕН И ЛЕГАЛЕН АБОРТУС
“Замислете свет во кој нема осуда на абортусот“

На 28 септември по втор пат го одбележавме Глобалниот ден за акција за пристап до безбеден 
и легален абортус. Кампањата беше проследена со прес конференција, едукативни трибини, 
активности на социјалните мрежи и дистрибуција на промотивни флаери и постери. Глобална 
кампања Македонија ја поддржаа и граѓанските здруженија Реактор,  Националната мрежа 
против насилство врз жените и семејно насилство, Коалицијата за здравствени и сексуални 
права на маргинализираните заедници, Националниот совет за родова рамноправност – 
СОЖМ, ЕСЕ – здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Хелсиншкиот 
комитет за човекови права во Македонија, Акција Здруженска и Бори се женски.
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ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА 28 СЕПТЕМВРИ – ГЛОБАЛЕН ДЕН ЗА БЕЗБЕДЕН И ЛЕГАЛЕН АБОРТУС 



Слоганот на кампањата “Замислете свет во кој нема осуда на абортусот“ укажува на фактот 
дека една од три жени во текот на својот живот ја прекинува бременоста, а сепак во 66 земји 
во светот абортусот со законите е или целосно забранет или отежнат со што оваа 
интервенција се изведува вон медицинските установи, нелегално и нестручно, а со тоа се 
загрозуваат животите на милиони жени во светот.  

За жал  минатата година и Законот за Абортус во Македонија се промени во насока на 
ограничување на можноста жената самостојно и слободно да одлучи да направи абортус. 
Трите ограничувачки членови во новиот закон побаруваат поднесување на барање за 
услугата, задолжително советување и 3 дена чекање по советувањето. 

На прес конференцијата истакнавме дека правниот и административен лавиринт 
резултираат со секојдневно загрозување на животот и здравјето на жените и младите девојки 
кои сакаат да извршат абортус. Нивните приказни зборуваат дека целиот овој процес на 
советување и чекање по болничките ходници го руши нивното достоинство и ги 
дискриминира.

На одбележувањето на Глобалниот ден за акција за пристап до безбеден и легален абортус 
ХЕРА јавно ги повика сите жени кои при остварувањето на загарантираното право за абортус 
се соочиле со пречки и неправилности или доколку нивното достоинство било нарушено, да 
ја контактираат за медицинска, психо-социјална и правна поддршка. 

БАРАМЕ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ! ЗДРАВЈЕТО 
НА ЖЕНАТА ВО ШУТО ОРИЗАРИ ИМА ДРУГА 
ЦЕНА 
Во јуни 2014  Ромките активистки - праправнички и “монитори од заедницата”  и медицинари 
Роми со техничка поддршка на ХЕРА и Ромски ресурсен центар започнаа со иницијативата за 
собирање на потписи за повторно отворање на ординација на матичен гинеколог во 
општината Шуто Оризари. Иницијативата започна со организирање на јавен настан во Шуто 
Оризари. Главните слогани на иницијативата беа „Повеќе од 8000 жени во репродуктивен 
период, 0 матични гинеколози! и „Бараме квалитетни гинеколошки услуги во Шуто Оризари, 
веднаш!” Преку иницијативата се собраа повеќе од 2300 потписи за Петицијата за 
обезбедување на матичен гинеколог во Шуто Оризари. Настанот беше поддржан и од 
локалните невладини организации - Амбрела и Цдрим и музичката група Шутка Рома Рап. 
Како резултат на барањата на заедницата Министерството за здравство по задоцнување од 
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шест месеци започна да ја спроведува времената мерка за нудење гинеколошки услуги во 
Шуто Оризари еднаш во неделата којашто беше планирана  со Програмата за здравствена 
заштита на мајки и деца. Но, продолживме и понатаму и во Декември реализиравме 
медиумска кампања „ Здравјето на жената во Шуто Оризари има друга цена“ . Кампањата се 
обраќаше кон донесувачите на одлуки, но во исто време ја информираше јавноста во 
Македонија за неспоредливо поголемиот ефект на проблемите со пристап до гинеколошки 
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                               ПЕТИЦИЈА ЗА ГИНЕКОЛОГ ВО ШУТО ОРИЗАРИ



услуги  врз оние кои се социјално маргинализирани, поточно жените од Шуто Оризари. 
Кампањата се спроведуваше преку серија на активности кои беа креирани од Иницијативата 
на жените од Шуто Оризари. Беа вклучени социјалните медиуми, интернет порталите, но и 
традиционалните медиуми на национално ниво и локалните медиуми на ромски јазик . Беа 
изработени и билборди и поставени на неколку клучни локации во близина на општината 
Шуто Оризари. Вестите за потребата од гинеколог во Шуто Оризари, беа пренесена преку 10 
ТВ прилози, 30 статии на интернет и 7 печатени изданија.  На различен начин, во содржините 
од кампањата истакнати на Фејсбук, се вклучија околу 6000 луѓе. 
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РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД КАМПАЊАТА 
„ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕНАТА ВО ШУТО ОРИЗАРИ ИМА ДРУГА ЦЕНА“



ВИЗИЈА 2020
Во 2013 година Меѓународната федерација за планирано 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 насочи идниот развој насекаде во светот, а со 
единствена 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 идните развојни глобални цели кои што ќе бидат воспоставени по 2015-
та година. 

Визија 2020 за 2014 година во Македонија  беше одбележано преку промоција на правото на 
избор и можноста секој сам да одлучува за своето тело. Како во секој сегмент од работењето 
на ХЕРА, така и тука беше истакната важноста на младинското вклучување. Кампањата „Јас 
одлучувам“ беше предводено од младинската група #ХЕРАмлади. За да се поттикнат младите 
и за да има се остави уште поголем простор за изразување на својата креативност, на 
почетокот на годината младинската група распиша интерен конкурс за добивање на мини- 
грант за промоција на правото на избор. Како победничко решение беше избрано делото за 
изработка на дизајнирани кутивчиња, кои во себе содржат пораки за правото за абортусот и 
женските права. Дизајнираните пораки понатаму беа делени на Skopje Street Festival- 
манифестација на која #ХЕРАмлади имаа проекција на мини филмови проследени со 
дискусија. Беше организирана и  младинска трибината по повод Глобалниот ден за акција за 
пристап до безбеден и легален абортус.  Понатаму, кампањата „Јас одлучувам“ беше 
промовирана на јаван настан каде свое учество и збор земаа претставниците на ХЕРА, UNFPA, 
како и други релевантни организации и личности од светот на сексуалното и репродуктивно 
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#ХЕРАМЛАДИ ВО ПОДДРШКА НА 
“I DECIDE” КАМПАЊАТА          КУТИВЧИЊА СО ПОРАКИ ЗА ПРАВОТО НА АБОРТУС         



здравје. Идејата на оваа промоција беше подигнување на свеста кај сите чинители и засегнати 
страни, како и пополнување на петицијата „Јас одлучувам за мојата иднина“, која во средината 
на 2015 година ќе му биде предадена на Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки 
Мун. Потпишувањето на оваа петиција волонтерите од #ХЕРАмлади го поттикнаа со 
дополнителна улична активности и он-лајн кампања.

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

49

10923
лајкови

28130
прегледи на 
нашите видеа

не следат
1357

twitter



ИСТРАЖУВАЊA



ИНФОРМИРАНОСТ ЗА СЕКСУАЛНОТО И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО УЧИЛИШТАТА 
¢ Во текот на 2014 година ХЕРА во соработка со Центарот за стручно образование и обука го 
спроведе „Истражувањето за можностите за информираност на учениците од областа на 
репродуктивното здравје и неговата заштита во училиштата“. Истражувањето опфати 330 
ученици и 110 наставници од средните училишта во Скопје. 
¢ Иако 63% од учениците изјавиле дека по биологија учат за заштита од ХИВ, само 21% од 
нив кажале дека учеле за употреба на кондом по истиот предмет
¢ Добро е што на часовите по образование за животни вештини се работи за човекови 
права (над 50%), од друга страна само 13% изјавиле дека учеле за кондом, а едвај 2% за орална 
контрацепција
¢ Темите род, прв сексуален однос, сексуална ориентација, употреба на орална 
контрацепција се најмалку обработувани 
¢ Загрижува општиот заклучок дека учениците и ученичките од албанската заедница имаат 
поограничен пристап до овие информации. На пример ако на биологија 24% од 
македонските ученици изјавиле дека учеле за употреба на кондом, овој процент кај 
албанските паралелки е 13%   

ИСТРАЖУВАЊA

51



¢ Повеќе од 50%од наставниците бараат:

¢ Дополнителни материјали за учениците 
¢ Дополнителни алатки и прирачници за наставниците
¢ Дополнителни обуки за знаења и вештини за предавање на теми поврзани со СРЗ 

За да одговори на потребите на наставниците ХЕРА овозможи „Прирачникот за наставници од 
основните училишта на теми поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје и права“ да 
биде достапен на . Во период пократок од еден месец http://hera.org.mk/?p=3136
прирачникот беше посетен од околу 2000 корисници.
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СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 
НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Цел: Да се направи преглед на документи, национални програми, политики и конвенции, 
поврзани со сексуално, репродуктивно здравје и права и едукација за лица со попреченост, 
како и да се направи анализа на спроведувањето на ратификуваната Конвенција за правата 
на лицата со попреченост, со посебен фокус на членовите 9, 16, 22, 23 и 25.

Методологија: Податоците беа добиени преку анализа на документација и анкетни 
прашалници наменети за лица со попреченост (28), родители на лицата со попреченост (10), 
стручни лица вработени во дневните центри и установи за лица со попреченост (10) и 
претставници од Филозофскиот факултет (8), од Министерството за труд и социјална 
политика, од Министерството за здравство (9), пратеници во Собранието на РМ и 
претставници од политички партии (7). Податоците беа обработени со метод на структурална 
анализа и метод на дескриптивна и компаративна анализа. 
 
Резултати: Анализата на документацијата покажа дека во целокупниот систем на 
здравствената заштита сè уште недостасува алката на лиценцирање, обука, мониторинг и 
евалуација , достапноста на здравствените услуги на примарно, секундарно и терцијарно 
ниво, коишто се однесуваат на сексуалното и репродуктивно здравје на лицата со 
попреченост. Дополнително се утврди дека не постојат едукативни програми поврзани со 
сексуалното и репродуктивно здравје наменети за лицата со попреченост  и нивните 
семејства со нивно активно вклучување во креирањето на истите. Во продолжение се 
потврди дека стручниот кадар не е доволно подготвен и едуциран да разговара на оваа тема 
со лицата со попреченост, а самите лица и покрај тврдењата дека се информирани за СРЗ, 
сепак покажаа слаби познавања од областа на СРЗ.

Заклучок: Сексуалниот живот на лицата со попреченост претставува табу тема во 
општеството, на луѓето им е незгодно да разговараат за секс, а моралните и религиските 
фактори уште повеќе влијаат на пристапноста до соодветни информации за сексуалноста. Во 
таа насока неопходно е да се воведе воспитно-образовна програма за сексуално воспитание 
и образование на лицата со попреченост,  а знаењата од оваа програма да им се 
презентираат на лицата со попреченост на начин прифатлив за нив. 

Истражувањето е достапно на http://hera.org.mk/?p=3082
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АНТЕНАТАЛНА КАРТА СО ОЦЕНКА ОД 
РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА
Цел: Целта на истражувањето е Ромките што живеат во Шуто Оризари да го оценат  
квалитетот и пристапот до услуги во текот на бременоста и во периодот по породувањето. 

Методологија: Изработена е карта со оценка за квалитетот до услуги во текот на бременоста 
преку спроведени полуструктурирани интервјуа со Ромки (68), матични гинеколози (7) и 
патронажни сестри (3). За изработка на картата се користат боите на семафорот, при што 
црвената боја означува позитивни одговори до 50%, жолтата боја го изразува процентот од 
50 до 75, додека зелената боја се однесува на позитивни одговори над 75%

РЕЗУЛТАТИ: Заедницата на Ромки од Шуто Оризари ги дава следниве оценки за достапноста 
и за квалитетот на антенатални здравствени услуги:
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ОБЛАСТ

ОПФАТ СО МАТИЧЕН ЛЕКАР 

ИНФОРМИРАНОСТ НА РОМКИТЕ 
ЗА ТРОШОЦИТЕ И ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСЛУГИ ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА

Прва карта 
(јуни 2013)

85,7 % 

ПРАКТИКИ НА РОМКИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА

СОРАБОТКА НА ПАТРОНАЖНА 
СЛУЖБА СО РОДИЛИШТА И СО 
МАТИЧНИ ГИНЕКОЛОЗИ

ТРОШОЦИ НА УСЛУГИ ВО 
ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА

ОБЕМ НА УСЛУГИ ВО ТЕКОТ НА 
БРЕМЕНОСТА КАЈ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ

КОМУНИКАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН 
ПЕРСОНАЛ СО РОМКИ ВО КАБИНЕТОТ  
НА МАТИЧНИОТ ГИНЕКОЛОГ

ПОСЕТИ ОД ПАТРОНАЖНА СЕСТРА

ОБЕМ И КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ 
ОД ПАТРОНАЖНА СЕСТРА 

Втора карта 
(март 2013)

ПРОМЕНИ

48,4 % 

76,3 % 

44,4 % 

45,6 % 

66,2 % 

66,1 % 

44,5 % 

65,4 % 

89,1 % 

39,3 % 

78,9 % 

69,4 % 

51,1 % 

66,3 % 

66,3 % 

47,2 % 

47,2 % 

p 3,4%

q 9,1%

p 2,6%

p 25%

p 5,5%

p 0,1%

p 0,2%

p 2.7%

p 2,2%



ЗАКЛУЧОК: Заедницата повторно дава црвено светло на покриеноста со посети од страна на 
патронажната служба меѓу Ромките во Шуто Оризари во текот на бременоста и по 
породувањето бидејќи во практика не се спроведуваат во согласност со програмите на 
Министерството за здравство. Иако оценката за трошоците во текот на бременоста во 
споредба со претходната карта бележи пораст, и од црвена преминува во жолта боја, во 
ординациите на матичните гинеколози на голем процент од Ромките се уште незаконски им 
се наплаќаат дополнителни средства за услуги кои се целосно покриени со здравственото 
осигурување. Остануваат препораките дека се потребни мерки и политики од страна на 
здравствениот систем за зголемување на опфатот на Ромките во Шуто Оризари со 
патронажна служба во текот на бременоста со цел зголемување на нивната информираност 
за здравствените услуги во текот на бременоста. Дополнително, заедницата препорачува 
целосно почитување на подзаконските акти за наплаќање и нудење квалитетни услуги од 
страна на матичните гинеколози коишто ќе овозможат подобра здравствена заштита на 
Ромките како особено социјално-ранлива група граѓани. 

Картата е достапна на http://hera.org.mk/?p=2835

БУЏЕТСКА АНАЛИЗА ЗА РОМСКО ЗДРАВЈЕ 
Анализата „Поддршка и унапредување на проектот за ромски здравствени медијатори во 
Македонија“ беше спроведена со цел да се направи проценка на поврзаноста на 
превентивните програми кои се реализираат преку министерството за здравство и нивната 
директна поврзаност со здравјето на ромската популација. Дополнително, анализата го 
опфати процесот на подготовка на превентивни програми, во насока на нивната реализација, 
начин на спроведување на планираните услуги, како и евалуација и очекувани резултати од 
посочените програми. Со тоа, анализата и покрај тоа што беше примарно насочена кон 
Ромската популација, таа овозможи да се направи почетна евалуација на системот преку кој 
се планираат, спроведуваат и евалуираат превентивните програми во рамките на 
министерството за здравство.

Од анализата се добија неколку клучни наоди кои во многу елементи претставуваат 
ограничување за поврзување на ефектите од превентивните програми кон целните 
популации. Здравствените статистики во Република Македонија не се разложени според 
националност,   и како резултат на тоа здравствените институции немаат соодветни податоци 
за здравствениот статус на Ромите. Дополнително, не постои начин за следење на тоа дали 
финансиските средства во програмите кои се наменети за Ромското население се и 
навистина наменети за нив. Единствениот извор на податоци за моменталната состојба на 
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ромското население  во Република Македонија се истражувањата и податоците добиени од 
работата на  невладиниот сектор. Недостатокот на информации за Ромите оневозможува 
решенија за обезбедување на пристап до здравствените услуги за Ромите.

Конечно, резултатите од оваа анализа укажуваат на потребата за целосно ревидирање во 
пристапот на подготовка и извршување на превентивните програми во министерството за 
здравство. Потребата од овие промени е евидентна пред се во делот на документирање и 
евалуирање на резултатите од планираните активности, како и во насока на правилно 
позиционирање на идните средства за точно наменети целни групи. Сепак, за детално 
разработување на еден таков нов концепт е потребна сеопфатна поддршка од клучните 
носители на одлуките на ниво на министерството за здравство и Владата на Република 
Македонија.

Следниве препораки произлегоа од анализата:
¢ Разложување на здравствените статистики според националност.
¢ Воведување на контролни механизми и начини за следење на финансиските средства во 
програмите кои се наменети за Ромското население. 
¢ Зголемување на бројот на истражувања за моменталната состојба на ромското население 

во Република Македонија.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ЛУЃЕТО 
ШТО ЖИВЕАТ СО ХИВ ВО МАКЕДОНИЈА 2014 
Во партнерство со Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ беше спроведено второто истражување на потребите на лицата што живеат со ХИВ 
во Македонија. Тоа ќе послужи како основа за застапување и за подобрување на програмите 
и активностите за поддршка на ЛЖХИВ. 

Истражувањето се вршеше на пригоден примерок од 40 испитаника. Со цел да се зголеми 
репрезентативноста, популацијата од 100 достапни лица беше стратификувана според 9 
значајни демографски и социјални карактеристики, при што беа дефинирани категории за 
секоја од деветте варијабли. Интервјуата пропорционално беа распределени според 
соодветните суб-групи во секоја од деветте варијабли. Беше направена дескриптивна 
обработка на податоците и релевантни вкрстувања. Онаму каде што беше соодветно, беше 
направена споредба на наодите со оние добиени при првата проценка на потребите на 
ЛЖХИВ, која ХЕРА ја спроведе во 2009 година. Лицата што живеат со ХИВ беа вклучени во сите 
фази од истражувањето.
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Истражувањето покажа дека во Македонија с� уште ниту едно лице со ХИВ јавно не го 
споделува својот ХИВ-статус. Луѓето со ХИВ често наидуваат на озборување, навредување, 
малтретирање или заканување, како и на сексуално одбивање. Дури една четвртина од 
испитаниците пријавиле ситуации на одбивање на здравствена услуга, а еднаква е 
зачестеноста и на откривање на ХИВ-статусот пред трети лица без согласност. За жал, тие 
ретко се охрабруваат да ги искористат постоечките механизми за заштита на нивните права, 
бидејќи стравуваат од дополнително обелоденување на статусот во текот на постапката или 
не веруваат дека резултатот би бил успешен.  и лекување Во однос на пристапот до терапија
констатирани беа проблеми како временскиот интервал на којшто се издава терапијата, 
централизираната дистрибуција, а за лицата кои се наоѓаат во понеповолни социјални 
околности проблем претставуваат и самите патни трошоци за да се дојде до Клиниката во 
Скопје. Очигледна е потребата кај дел од луѓето со ХИВ да ги остварат своите репродуктивни 
права без ризик од пренос на вирусот врз нивниот партнер или врз детето. 

http://hera.org.mk/?cat=224
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ВТОР СИМПОЗИУМ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА 
МОМЧИЊАТА И МАЖИТЕ
Вториот Симпозиум на Менингејџ се одржа во Њу Делхи во ноември 2014 година и собра 
околу илјада и двесте активисти, застапувачи, истражувачи и стручни лица од 94 земји кои 
работат на остварување на родова еднаквост. Темата на овој симпозиум беше „ Мажите и 
момчињата за родова еднаквост“. Таа е насочена кон сеопфатен пристап во разбирањето на 
мажественостите во различните области на глобализацијата.  Главната цел на овој настан 
беше да се идентификуваат начините како мажите и момчињата да придонесат кон 

воспоставување на родова еднаквост, кон новата развојна парадигма по завршувањето на 
Милениумските развојни цели и воопшто кон една нова визија за социјална правда.Главниот 
исход од четиридневниот симпозиум е Декларацијата и Повикот за акција од Делхи достапни 
на: http://www.menengagedilli2014.net/delhi-declaration-and-call-to-action.html   

ХЕРА е членка на Менингејџ од 2009 година. Во рамки на сесиите за „Сексуалност, идентитети, 
надминување на бинарноста, привилегии, ранливост, хегемонија ЛГБТИ, хомо/трансфобија, 
попреченост, алтернативни и неконформистички мажи“, програмскиот директор Драшко 
Костовски имаше презентација на наодите од истражувањето во заедницата „Општество, 
род, сексуалност, сексуално здравје и МСМ во Македонија“ достапно на: 
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2012/02/msm12_mkd.pdf 
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СЕКРЕТАРИЈАТ НА НАЦИОНАЛЕН 
КООРДИНАТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ХИВ И 
ТУБЕРКУЛОЗА 
1. Одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза 

¢ Донесен консензус за клучните приоритети и насоки за изработка на план за одржливост 
за програмите за ХИВ и Туберкулоза по завршување на Глобалниот Фонд за ХИВ/СИДА и 
дефинирање на главните активности. 
¢ Формирано НКМ координативно тело за одржливост задолжено за координација на 
националниот процес на одржливост за програмите ХИВ и Туберкулоза. Во рамките на ова 
тело ангажирана е консултантска куќа за изработка на оперативни анализи за планот за 
одржливост. 
¢ Одржана Национална конференцијата за одржливост на програмите за ТБ и ХИВ
(3-7 јуни, 2014) на која се запознаа сите клучни засегнати страни со Македонскиот контекст и 
влијанието на програмите ХИВ и туберкулоза. Се работеше на заедничко разбирање за 
различните чекори кои треба да се направат за развој на планот за одржливост и сите 
присутни засегнати страни договорија концепт за стратегија за одржливост во Македонија и 
процесот кој треба овој развој да го прати во иднина.
¢ Во Декември Националниот координативен механизам организираше ретрит за 
своите членови каде се дискутираа новите иницијативи:  Изработка на Национална 
стратегија за прибирање на средства, Стратегијата за прибирање финансиски средства и 
Изработка на акционен план и календар за комуникација со сите вклучени лица во 
прибирање финансиски средства за оддржливост

2. Постојан надзор на програмите за ХИВ и туберкулоза подржани од 

Глобален фонд

¢ Во месец февруари 2014 година беше усвоен и реализиран надзорниот план за теренски 
надзорни посети од страна на Комитетот за надзор. Комитетот направи 5 надзорни посети на 
примарниот и секундарните реципиенти на средства на ХИВ и ТБ програмите подржани од 
Глобален фонд и препорача подобрување на современи и ефективни третмани за Хепатитис 
Ц инфекција, пренамена на заштедите од средствата за третман на Хепатитис ц за лекување на 
поголем број на пациенти и воведување на понови лекови за третман како и подобрување на 

ГРАДЕЊЕ НА 
КАПЦИТЕТИ
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механизмите во избор на нови секундарни реципиенти за спроведување на програмите за 
ХИВ и туберкулоза поддржани од Глобалниот фонд
¢ Изработени контролни табли за следење на имплементацијата на програмите ХИВ и 
Туберкулоза подржани од Глобален фонд и објавени на web страната: www.nkm.mk

3. Одобрена фаза два од програмата за ХИВ финансирана од 

Глобалниот фонд

¢ Формирана работна група во рамките на НКМ за изработка на апликацијата за Фаза два од 
програмата за ХИВ за периодот 2015 – 2016 година. Работната група направи добро 
документирана апликација усвоена од НКМ која понатаму беше одобрена од страна на 
Секретаријатот на Глобалниот фонд

РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ
ХЕРА продолжи и во 2014 година да обезбедува техничка поддршка на Министерството за 
здравствено во спроведување на програмата за Ромски Здравствени Медијатори. 
Поддршката се состоеше во администрирање на работната група за мониторинг и 
организирање на теренски посети, подобрување на системот за внесување на податоци од 
работата на медијаторите во соработка со Институтот за јавно здравје, но и организирање на 
дополнителни обуки за сексуално и репродуктивно здравје и рано препознавање на децата 
со попреченост во партнерство со патронажната служба. Беше обезбедена и менторска 
поддршка на медијаторите ангажирани во 2014 година преку моделот на peer учење, а 
дополнително беше формирана и работна група за ревизија на Стратешката Рамка за 
Ромските Здравствени Медијатори. 

Во 2014 година Министерството за здравство потпиша договори за 9 нови здравствени 
медијатори кои беа ангажирани во 6 општини низ Македонија: Куманово, Делчево, Ѓорче 
Петров, Гази Баба, Гостивар и Тетово. При тоа, во текот на годината со активностите на 
ромските медијатори, односно здравствена промоција на терен, придружување на пациенти 
за добивање на здравствена услуга и имунизација на деца, помош при вадење на здравствено 
осигурување и избор на матичен гинеколог, беа опфатени вкупно 3786 Роми во 10 општини. 
Објавен беше и Билтенот број 4 Ромски Здравствени Медијатори и дистрибуиран до сите 
релевантни институции, здруженија на граѓани и донатори во кој се зборува за добрите 
пракси и придонесот на медијаторите во подобрување на пристапот кај Ромското население 
до здравствените услуги. Билтенот може да го прочитате на http://hera.org.mk/wp-
content/uploads/2014/12/bilten_1.pdf
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„МОЌТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА МЕДИЈАЦИЈА“ 

М. Н. e Ромка од 16 години, омажена во Шуто Оризари. Таа, како и нејзините сестри 
никогаш не била пријавена во матичната книга на родени поради што не поседувала 
никаква лична документација.

Кога М.Н. останала бремена не можела да врши редовни прегледи кај матичен 
гинеколог бидејќи немала здравствено осигурување. Тогаш таа се обратила кај 
Ромскиот здравствен медијатор од Шуто Оризари-Љатифе Шиковска.  

„Таа многу добро не прими, го слушна нашиот проблем, ни кажа дека проблемот е 
тежок и дека е потребно подолго време додека да се реши. Најпрвин ме однесе во МЦ 
,,Сакам да знам“-сервис на Хера на разговор со социјална работничка преку која 
закажував бесплатни прегледи на гинеколог. Потоа, со помош на Љатифа ги собравме 
сите потребни документи за отпочнување на постапка за упис во матична книга на 
родени. 

Додека го чекавме решението за упис во МКР, рано наутро,  добив породилни болки и, 
заедно со моето потесно семејство, се упативме во Клиниката за гинекологија и 
акушерство. Докторката не сакаше да ме прими затоа што немав соодветна 
здравствена документација. Свекорот се обиде да ñ го објасни мојот случај, но таа не 
сакаше ни да слушне и ни нареди да ја напуштиме ординацијата. Бев многу исплашена 
и беспомошна. Се најдовме надвор пред клинички центар, а породилните болки  беа 
постојани. Бидејќи не знаевме што да правиме, свекорот ја контактираше Љатифа која 
веднаш дојде на клиника. Откако разговараше со докторката бев примена и згрижена 
во болница. После дваесет минути родив здраво женско дете. Бев пресреќна. Доколку 
не дојдеше Љатифа навистина не знам што ќе се случеше со мене и моето бебе. 

Мојата постапка за упис во МКР траеше цела една година. Благодарение на Љатифа и 
нејзината упорност и одговорност, сега имам извод на родени, лична карта, 
здравствено осигурување за мене и мојата ќерка. Го остварив и правото на социјална 
парична помош.“
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ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРИСТАПИТЕ ЗА ЛЕГАЛНО 
ЗАСТАПУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ОТЕЧЕНОСТ ЗА 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА РОМИТЕ
Во 2014 г.  ХЕРА во партнерство со Ромски ресурсен центар и Амбрела започна со 
спроведување на програмата за поврзување на пристапите за параправна помош и 
мониторинг од заедницата со главна цел унапредување на репродуктивното здравје на 
Ромките коишто живеат во Шуто Оризари. Преку теренската работа обучените лидерки 
вклучени во Мониторинг од заедницата посетија и едуцираа вкупно 923 жени (197 бремени 
и 726 жени во репродуктивен период). Дополнително 97 клиенти добија поддршка од правен 
советник, 163 Роми добија помош и поддршка од параправнички и 87 Ромки ги посетија трите 
форуми во локалната заедницата. 12 обучени активистки вклучени во двете иницијативи се 
вклучија во организација на 9 јавни настани, 8 директни средби со донесувачи на одлуки од 
клучните институции, 6 директни медијации и преговарања со давателите на здравствени 
услуги, спроведување на карта со оценки од заедницата, медиумски кампањи и истражувачки 
стории, 10 официјални дописи до институциите и 7 претставки до институциите. Вклученоста 
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на Ромките во процесите на застапување резултираше со намалување или целосно 
стопирање на нелегална наплата на услугите кај дел од матичните гинеколози и лекари, 
спроведување на мерката за нудење на гинеколошки услуги еднаш неделно во Шуто Оризари 
и зголемена свест кај Ромките за пријавување на прекршувања на здравствените и 
социјалните права. Останува предизвикот институциите да преземат одговорност и мерки 
поради тоа што во најголемата ромска населба Шуто Оризари сеуште нема ординација на 
матичен гинеколог и поради незаконското наплаќање на услугите кај матичните гинеколози 
кои им следуваат бесплатно на сите жени во земјата. И следната година Ромките активистки ќе 
продолжат со натамошна едукација и мобилизација на заедницата, со следење и собирање 
докази  од терен и употреба на правни механизми со кои ќе се бара  отчетност и правда од 
институции одговорни за остварување и заштита на нивните репродуктивни права.
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Силвија е 34 годишна Ромка, корисничка на родителски додаток за трето дете, право 
кое четири години непречено го остварувала. Осум месеци после последната 
пререгистрација за остварување на правото, Центарот за социјални работи и 
соопштува дека нема валидна потврда за редовно контролирана бременост од 
гинеколог, како еден од потребните документи услови за остварување на ова право и 
дека мора да достави ваква потврда.  Во спротивно ќе мора да ги врати паричните 
средства примени на основ родителски додаток за трето дете во период од 4 години и 
ќе и' биде укинато остварувањето на ова право.  Силвија за ваквиот проблем се обрати 
во младинскиот центар Сакам да знам на ХЕРА во Шуто Оризари и побара бесплатна 
правна помош. Нејзиниот случај беше преземен од страна на параправничките. Во 
разговор со Силвија параправничките констатираа  дека таа не може да извади 
потврда за редовно контролирана бременост затоа што имала недоразбирање и мала 
кавга со медицинската сестра кај својот матичен гинеколог. По споделувањето на 
проблемот, параправничките закажа состанок со Центарот за социјални работи на кој 
тие беа известени дека Силвија мора да ја донесе ваквата потврда заради исполнување 
на законските услови за користење на родителскиот додаток за трето дете. После 
ваквиот состанок параправничките закажа состанок со матичниот гинеколог на 
Силвија, на кој го информираа и потсетија дека издавањето на ваквата потврдата за 
редовно контролирана бременост е негова законска обврска и дека истата е обврзан 
да и' ја издаде на Силвија без разлика на малата кавга и недоразбирањето со 
медицинската сестра. После ваквото укажување гинекологот издаде потврда за 
редовно контролирана бременост, а Силвија истата ја приложи во Центарот за 
социјални работи. Благодарение на посветената и навремена работа на 
параправничките Силвија се уште непречено го користи правото на родителски 
додаток за трето дете.   
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ПАРТНЕРСТВО СО ЗАЕДНИЦАТА НА ЛИЦА СО 
ХИВ
Во текот на 2014 година ХЕРА продолжи да ја поддржува работата на Здружението ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ како самостојна организација на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ и 
нивните блиски поддржувачи. Со административната поддршка од ХЕРА успешно се 
заокружи третата година од имплементацијата на проектот „Организациско јакнење на 
заедницата на ЛЖХИВ“, кој во пракса го спроведуваше самата заедница на лица со ХИВ, 
односно Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. Во следните 2 години, овој петгодишен проект 
целосно ќе биде преземен од ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.

Меѓу останатите активности во рамките на споменатиот проект, во октомври ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ одржа и регионална средба на активисти на тема Пристапот до терапија за ХИВ во 
Централна и Југоисточна Европа, која покрај елементот на вмрежување на организации од 18 
различни земји имаше и важен елемент на градење капацитети на учесниците во контекстот 
на застапувањето за подобар пристап до лекови. 

Во делот на градење на капацитетите ХЕРА овозможи една тридневна работилница за 
стратешко планирање за сите членови на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. Ова беше значајна можност за 
зајакнување на карактерот на организација втемелена во самата заедница, каква што е 
Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и за поосмислено вклучување на новите членови. 
Учесниците на работилницата направија заедничка проценка на постигнувањата од првиот 
стратешки план на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ (2012-2013) и ја поставија рамката за својата прва 
стратегија како самостојна организација. 

Партнерството помеѓу двете организации се одвиваше и преку повеќе други заеднички 
иницијативи, меѓу кои особено значајни се истражувањето на потребите на луѓето што живеат 
со ХИВ, активното заедничко застапување за обезбедување одржливост на програмите за 
превенција, грижа и поддршка во врска со ХИВ, како и заедничките активности за 
подигнување на јавната свесност за ХИВ во Македонија
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БЛИСКИОТ ИСТОК И ЦЕНТРАЛНА И 
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

MЕЃУ-РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РАЗМЕНА
 
ИСТАНБУЛ 14 – 16 ОКТОМВРИ

Х.Е.Р.А учествуваше како партнер во проектот за меѓу-регионална соработка и размена, 
финансиран од грантот на фармацевтската куќа ViiV и администриран од страна на 
Меѓународното партнерство за ХИВ од Велика Британија, а со учество на Центарот за 
сексуално здравје Марса од Либан и организацијата за поддршка на луѓето кои живеат со ХИВ 
Заедно посилни од Македонија. Главната цел на проектот беше да се зајакне одговорот на 
заедниците кон ХИВ, хепатитис и останатите здравствени состојби поврзани со сексуалното и 
менталното здравје во земјите со ниска преваленца на ХИВ од Блискиот Исток и Централна и 
Југоисточна Европа, а првенствено преку меѓу-регионална соработка и размена, 
вмрежување, јакнење на капацитетите и обуки. Како партнер во проектот, Х.Е.Р.А имаше 
активна улога во организирањето и координирањето на регионалната средба на активистите 
од Блискиот Исток и Централна и Југоисточна Европа, кој се одржа од 14 до 16 ноември 2014 
во Истанбул, Турција.

Специфичните цели на оваа средба беа: да се промовира подобро разбирање на начините со 
кои ниска преваленца на ХИВ негативно влијание врз одговорот на заедниците кон ХИВ во 
земјите од Блискиот Исток и Централна и Југоисточна Европа; да се  адресираат пречките за 
поголемо вклучување на луѓето кои се ранливи на ХИВ или живеат со ХИВ и хепатитис во 
преземање активна улога во  унапредување на нивното целокупно здравје, лекување и нега; 
да се прошират тековните активности меѓу активистите во земјите од Блискиот Исток и 
Централна и Југоисточна Европа; да се промовира поголема соработка, размена и активности 
на национално и меѓународно ниво; да се зајакне ХИВ активизмот во рамки на заедниците, 
како и да се поттикне поширока соработка и споделување на вештини;   да се збогатат 
искуствата, како и да се поттикне поголемо учество на луѓето кои живеат со ХИВ и хепатитис, 
со оглед на недостатокот од активисти кои отворено зборуваат за нивниот статус.

Генерално, учеството во овој проект ги надмина првичните очекувања и ја потврди 
посветеноста кон развивање на дијалог меѓу активистите од регионите со ниска ХИВ 
преваленца. Целите, иако доста оптимистички поставени, беа всушност целосно остварени. 
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Значаен придонес кон резултатите беше постигнт преку воспоставување на платформа за 
размена и соработка во чии рамки идните проектни цели би можеле да бидат постигнати.

МЛАДИНСКО УЧЕСТВО ВО ЗАСТАПУВАЊЕ И 
УПРАВУВАЊЕ
Од 7-ми до 9-ти октомври 2014 во Кипар се одржа обука за зајакнување на младинското 
учество во процесите на застапување и управување каде беа присутни 13 претставници, 
волонтери и извршни директори, од организациите членки на европската мрежа на 
Меѓународната Федерација за Планирано Родителство од Албанија, Украина, Киргистан, 
Германија, Кипар и Македонија. ХЕРА беше една од организациите кои ја фасцилитираа 
обуката преку презентација на моделот за младинско застапување за воведување на 
сеопфатно сексуално образование и  правото на жената за слободен избор на прекин на 
бременоста. Беше дополнително претставен концептот на отворени денови “Саботна ХЕРА” 
како добра практика за вклучување на нови млади волонтери. На обуката особено се 
акцентираше потребата од постојано инвестирање во волонтерите и нивно поголемо 
вклучување во процесите важни за организацијата како што се застапување на прашања 
поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје и права и како и подобрување на 
младинското учество во управните тела на самите организации.
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“KEEP ME SAFE”
Во рамките на проектот „Keep me safe“, спроведуван од страна на Меѓународната федерација 
за планирано родителство, Асоцијацијата за планирано родителство од Велика Британија 
спроведе дводневна обука за сексуално и репродуктивно здравје и права на лицата со 
попреченост за вработените и волонтерите во ХЕРА, како дел од активностите за техничката 
поддршка меѓу членките на МФПР. Експертот за сексуално образование на лица со 
попреченост Miguel Tudela de la Fuente имаше можност да ги претстави основните 
информации и принципи на едукативната работа со лицата со интелектуална попречност. Во 
рамките на овој регионален проект беше подготвен и прирачник со добри практики за 
дизајнирање, спроведување и евалуација на програми за сексуални и човекови права за 
млади лица со интелектуална попреченост кој е преведен и на македонски јазик. 
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Од 11 до 12 декември во Мадрид беше организирана и завршна конференција на „Keep me 
safe“, каде претставници од членките на асоцијацијата имаа можност да ги споделат 
достигнувањата и да ги дискутираат можностите за продолжување на активностите по 
завршувањето на проектот. Дополнително претставници од Европскиот парламент, СЗО, 
Европскиот форум за лица со попреченост и Советот на Европа учествуваа во развојот на 
препораките на МФПР за креирање на политики за унапредување на СРЗ и правата на лицата 
со попреченост http://www.ippfen.org/resources/preventing-sexual-abuse-and-violence-
against-young-people-learning-disabilities-policy-rec 

СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНИ 
РАБОТНИЦИ
Со цел да се унапреди пристапот до здравствени услуги за семејно планирање, ХЕРА во 
соработка со Европскиот Институт за Репродуктивно Здравје од Романија и Центарот за 
семејна медицина при Медицинскиот Факултет изработија прирачник за обука на даватели 
на услуги од примарната здравствена заштита. Прирачникот беше подготвен од работна 

KEEP ME SAFE – ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА, БРИСЕЛ 
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група составена од специјалисти-гинеколози, експерти за јавно здравје и семејна медицина и 
покрива 5 тематски области: јавно-здравтвени аспекти на семејното планирање, советување, 
методи на семејно планирање, етика и професионализам и основи на логистички систем за 
контрацепција http://hera.org.mk/?p=3259

Во Октомври работната група во соработка со тренери од Романија и Британија под водство 
на Европскиот Институт за Репродуктивно Здравје од Романија спроведоа 3-дневна обука за 
19 тренери за семејно планирање. Процесот на градење на капацитети на здравствениот 
систем во областа на семејното планирање е поддржан од Фондот за население при 
Обединетите Нации – УНФПА, а ХЕРА веќе 2 години е 
н е ј з и н  п а р т н е р  з а  и м п л е м е н та ц и ј а  н а  о в и е 
активности. Обуката за семејно планирање на 
здравствени работници во примарна здравствена 
з а ш т и та  б е ш е  а к р е д и т и р а н а  и  о д  с т р а н а  н а 
Лекарската Комора на Македонија, во која како 
носител на ак тивнос та е Центарот за семејна 
медицина во соработка со ХЕРА. 19 акредитирани 
тренери за семејно планирање во наредните 2 
година ќе бидат вклучени во активностите на обука 
на  матичните лек ари,  медицинските сес три, 
вклучително патронажаната служба и здравствените 
медијатори низ целата територија  на Македонија .  Обуките се под држ ани и од 
Министерството за здравство како резултат на потпишаниот Меморандум за соработка со 
УНФПА со цел подобрување на достапноста на квалитетни услуги за семејно планирање. 

                                            ОБУКА НА ТРЕНЕРИ ЗА СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ, СКОПЈЕ
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ОБУКА НА МАТИЧНИ ЛЕКАРИ ЗА СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ, СКОПЈЕ

Во Декември беше спроведена и првата обука за семејно планирање на  која учествуваа 16 
матични лекари од Скопје. За потребите на обуките за семејно планирање на здравствените 
работници се изработени и визуелни помагала, меѓу кои и Тркалото за медицинска подобност 
за контрацепција како продукт на Светската Здравствена Организација.  
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СЕРВИСИ 



Во 2014 на 4735 клиенти им беа пружани медицински услуги, психо-социјална поддршка и 
советувања како и правна помош за сексуално и репродуктивно здравје и права преку 
нашите сервисни центри, а вкупно се репортирани 7571 посета. Во однос на родовата 
структура 52,00% од клиентите се жени, 47,60% мажи и 0,40% трансродни лица. 71% од 
нашите клиенти доаѓаат од сиромашни и маргинализирани заедници, вклучувајќи ги Ромите, 
сексуалните работнички, мажи кои имаат секс со мажи, лица кои инјектираат дроги, 
затвореници, лица со попреченост, лица кои живеат со ХИВ, што е зголемување за 9% за 
разлика од 2013 година. Најголем дел од услугите кои ги обезбедуваме се спроведуваат во 
директна соработка со граѓански организации кои работат со овие целни групи или преку 
регрутирање на контакт лица или лидери од самите заедници. 

СЕРВИСИ 
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Сервис

Младински центар “Сакам да знам - Водно“

Младински центар “Сакам да знам – Шуто Оризари“

Теренско Доброволно Советување и тестирање

Советувалиште за ДСТ

Центар за Лица кои живеат со ХИВ

Заедно Посилни 

Прв Семеен центар

Мобилна гинеколошка клиника

ВКУПНО

Број на клиенти

764

1229

1546

203

167

29

183

613

4735

СТАТИСТИКА 
НА КЛИЕНТИ НА ХЕРА ВО 2014



МОБИЛНА ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА
Мобилната гинеколошка амбуланта, во текот на 2014 година соработуваше со седум локални 
организации, и беа спроведени теренски активности во следниве градови: Куманово, Тетово, 
Гостивар, Охрид, Струга, Струмица, Делчево и Виница. На 425 жени и девојки, од кои 205 
сексуални работнички и кориснички на дрога како и 220 жени од рурална средина им беа 
направени Пап-тестови, ЕХО прегледи, земени микробиолошки брисеви за Кламидија и им 
беше поделена бесплатна контрацепција и совети за сексуално и репродуктивно здравје. 
Особено значајна е воспоставената соработка со ромската невладина организација „КХАМ“ 
од Виница, при што за време од два месеци беа спроведени гинеколошки прегледи на 120 
жени, што всушност претставува 1/3 од женската ромска популација во ромското маало во 
Виница. 

Кон крајот на Ноември беше организирана и обука за даватели на услуги во Мобилната 
гинеколошка амбуланта, со што стручниот тим беше проширен со нови пет гинеколози и 
медицински сестри, кои ќе реализираат теренски активности во нови пет области ширум 
земјата во наредниот период: Гевгелија, Прилеп, Штип, Кочани и Битола.  
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Вид на услуга

Тестирање за ХИВ

Тестирање за СПИ (Хламидија, Микоплазма, 
Уреоплазма, Кандида, Трихомонас)

Тестирање за ХЦВ

Поделена орална контрацепција

Вметната спирала

Поделени кондоми

Советување за психосоцијална поддршка 
на Лица кои живеат со ХИВ

ПАП тестови

Број на услуги

1940

1031

1198

132

9

24.770

857

463

СТАТИСТИКА 
НА ТОП 10 УСЛУГИ ВО 2014

Советувања за семејно и родово-базирано насилство

Правна помош

687

115



ТЕРЕНСКО ХИВ СОВЕТУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ
¢ Во рамките на мобилните клиники за доброволно советување и ХИВ тестирање, во текот 
на 2014 година, беа направени 1.937 ХИВ тестирања, од кои 76% припаѓаат на заедници кои се 
особени ранливи на ХИВ: мажи кои имаат секс со мажи, сексуални работници, лица кои 
инјектираат дроги и осудени лица.
¢ 26 лица од граѓанскиот сектор беа обучени и акредитирани за советувачи за доброволно 
советување и ХИВ тестирање
¢ Изработен е брошура за ХИВ тестирање “ХИВ не засега сите. Направи ХИВ тест“ како 
едукативен материјал за потребите на теренското ХИВ тестирање и младинските центри  
http://hera.org.mk/?p=3270
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МЛАДИНСКИ ПРИЈАТЕЛСКИ ЦЕНТРИ „САКАМ 
ДА ЗНАМ“ 
Во рамки на младинските центри „Сакам да знам“ Водно и Шуто Оризари во 2014 година беа 
опфатени 1993 клиенти со услугите кои ги нудат нашите сервиси. Во соработка со 
партнерските организации на маргинализираните заедници,  Егал, Стар- Стар и Доверба, на 
принципот на врсничка едукација беа спроведени 30 едукативни работилници за ХИВ и 
репродуктивно здравје на кои беа опфатени 171 лице. Дополнително младинските центрите 
заедно со врсничките едукатори на ХЕРА, а во соработка основните и средните училишта на  
територија на град Скопје опфатија 829 млади луѓе на теми од областа на сексуалното и 
репродуктивно здравје и сексуалните права. Во рамките на активностите на младинските 
центри беа спроведени и 2 обуки  за работа со маргинализирани групи и сексуално и 
репродуктивно здравје преку кои беа опфатени 37 здравствени работници. Една од обуките 
беше реализирана во соработка со Здружението на приватни гинеколози и акушери. 
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СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА МЛАДИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА ОД УПОТРЕБА НА ДРОГИ 
¢ Во 2013 година 354 лица, најмногу млади но во одреден број и родители, го посетија 
советувалиштето за превенција од употреба на дроги интегрирано во рамки на младинскиот 
Центар “Сакам да знам“ а кое се реализира со поддршка на Градот Скопје.
¢ Во соработка со 12 средни училишта во Скопје спроведена беше обука за 12 врснички 
едукатори за превенција од дроги. Дополнително во рамките на активностите на 
советувалиштето беа опфатени 3950 млади со превентивни активности за подигнување на 
свеста за здравите животни навики 
¢ Меѓу 12  средни училишта на ниво на Град Скопје беше спроведен конкурс за фотографија 
на тема „Ова сум јас“ – што ми ја исполнува душава, телово, и ми носи насмевка на моето лице. 
На конкурсот пристигнаа над 60 фотографии.  Победничкото решение со наслов „Отворена 
среќа“, заедно со наградата велосипед, и припадна на учесничката Kристина Панчевска.
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               ПОБЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ НА “ОВА СУМ ЈАС“ 



ПРВИОТ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ 
Во 2014 година, во единственото советувалиште во Македонија за жртви и сторители на 
семејно насилство беа понудени услуги на 171 лице. Вкупно 40 семејства поминаа психо-
социјално советување, од кои по индивидуална категорија 62 се жртви, 20 се сторители на 
семејно насилство, 51 се малолетни деца и 38 се други членови на семејството кои 
учествувале во советувањето.

По една година од работењето на тимот на Центарот, позитивни промени во однесувањето се 
забележаа кај сите клиенти кои успешно го поминале психосоцијалниот третман. Кај жените 
жртви на семејно насилство постигнати се позитивни промени во однос на зголемена 
самодоверба и подобрена слика за себе како и преземање на лична одговорност за 
сопствениот живот и прекинување на насилната врска. Подобрено е функционирањето во 
заедница, првенствено со својот брачен партнер, децата и останатите членови од 
семејството. Кај децата кои биле индиректни или директни жртви работено е на 
ослободување од негативните доживувања и воспоставување соодветен емотивен однос со 
родителот, направено е  насочување кон детскиот аспект на игра, дружење со врсниците и  
училишните обврски. Кај сторителите на семејно насилство, постигнати се позитивни 
промени во однесувањето, односно кај нив нема повторување на насилното однесување во 
наредните 6 месеци по завршување на третманот. Нешто што е за издвојување е работа со 
лице со целосно оштетен слух со кого психо-социјалниот третман се одвиваше непосредно 
во присуство на толкувач на знаковен јазик. Овој случај е можеби единствениот на Балканот 
каде, преку соработка на невладиниот сектор и државните институции, беше обезбеден 
толкувач за успешно спроведување на советувањето со сторител на семејно насилство кој 
има посебни потреби. 

Работата на Прв семеен центар во 2014 година беше финансиски поддржана од Град Скопје 
и Комерцијална банка.
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„КАФЕЗ МЕСТО ДОМ“ 

К.М. (23) е девојка од Скопје, жртва на семејно насилство од нејзиниот поранешен 
сопруг. Таа стапила во брак многу млада, иако сметала дека постои љубов, се омажила 
поради неочекуваната бременост. Од почетокот на бракот, постоело постојано 
психичко насилство, но на тоа не реагирала бидејќи морала да се грижи за 
новороденчето. Постепено насилството преминало во физичко насилство, со забрани 
за излегување со пријателите и забрана да се вработи поради љубомората на 
насилникот. Кога побарала помош од нејзиното семејство, � било кажано дека мора да 
претрпи додека тој се смири, сеуште се млади и дека е голема срамота да се жали од 
такво нешто – „Сите ние сме поминале низ тоа“ – рекла нејзината мајка. За кратко време 
нејзиниот живот се свел на детето и 4те ѕида од домот каде што живеела со бившиот 
сопруг. Насилството преминало во сексуално насилство, попратено со изразено 
физичко и психичко насилство. Плашејќи се за својата безбедноста и безбедноста на 
своето дете, таа скришно го повикала нејзиниот татко, и успеала да го убеди да дојде да 
� помогне. Одлучиле да замине од таму, и да почне постапка за развод. 

Во Прв Семеен Центар, К.М. побара помош откако надлежната институција – 
Меѓуопштински центар за социјална работа не � понуди никаква заштита, освен 
препорака да размисли дали треба да се разведе. Таа доби психосоцијална и правна 
поддршка од целиот тим на Прв семеен центар, каде беше советувана и упатена за 
нејзините социјални права, родителството и старателството, целата бракоразводна 
постапка, како и целосна психотерапија со психотерапевт. Исто така, 
психотерапевтите работеа и со нејзиното дете, во надминување на траумите од 
сведоченото насилство врз мајката. К.М. е сега зајакната жена и мајка која самостојно 
се грижи за своето малолетно дете, и без проблеми ја завршува бракоразводната 
постапка. Насилството  е прекинато, и животот на К.М. и нејзиното дете се безбедни.

82

СВЕДОШТВО



БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
Сервисот правна помош во 2014 година даде бесплатни и доверливи правни услуги на 97 
клиенти, при што се собрани 71 случаи на прекршување на здравствени и репродуктивни 
права, дискриминација и прекршување на социјални права. Клиентите добија 60 правни 
советувања и за нивни потреби беа  изготвени  69 правни акти. Преку параправната помош на 
жени Ромки во општина Шуто Оризари, во 2014 година беа опфатени 160 клиенти, од кои се 
собраа 153 случаи на прекршување на здравствени и репродуктивни права, дискриминација 
и прекршување на социјалните права. Клиентите добија 145 параправни советувања, за 
нивни потреби беа изготвени 12 правни акти, а 8 клиенти беа придружувани од страна на 
параправничките до различни институции и установи. Спроведен е процес на медијација со 
здравствени установи кои согласно собраните случаи се јавија како најчести прекршители на 
здравствени права на пациентите, по кој 2 здравствени установи ја сменија својата пракса и 
почнаа да работат во согласност со законската регулатива, а кај 2 здравствени установи е 
забележано намалено незаконско наплаќање на здравствените услуги. Дополнително како 
дел од Мрежата за заштита од дискриминација, ХЕРА се јави како иницијатор и изготвувач на 
4 претставки, а учествуваше во изготвување и беше ко-подносител на уште 5 претставки и 
едно отворено писмо за заштита од дискриминација, кои беа упатени до Комисијата за 
заштита од дискриминација, Народниот Правобранител, Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат и Дирекцијата за заштита на лични податоци.
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ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАЈ



Во 2014 година по основ на донации остварени се приходи во износ од 33.812.273,00 денари, 
што во споредба со 2013 година претставува зголемување од 23,16% на буџетот на 
организацијата. Зголемувањето на годишниот буџет на организацијата за 2014 се должи на 
зголемените приходи добиени од Меѓународните здруженија и фондови по основ на 
донации и грантови.

ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАЈ
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27.453.560,00 

33.812.273,00 

2013

2014

ГОДИШЕН БУЏЕТ



СЛЕДНИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕА ДОНАТОРИ НА 
ХЕРА ВО 2014

¢ Меѓународна Федерација за Планирано Родителство
¢ Фондација Отворено Општество Македонија
¢ Глобален Фонд за ХИВ/СИДА, Маларија и Туберкулоза во посредство со Министерството 
за здравство 
¢ Град Скопје
¢ Општина Струмица
¢ УНФПА – Фонд за население при Обединетите нации
¢ УНИЦЕФ
¢ Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија
¢ Министерството за надворешни работи на САД  
¢ Bayer
¢ Комерцијална Банка

Средства добиени од институции кои се финансираат од Буџетот на Република Македонија 
(Град Скопје и Општина Струмица) се намалени за 26,3 % во однос на 2013 година
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2.002.581,00 

1.475.081,00 

2013

2014

СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РМ



IPPF

Буџетот на Република

Меѓународни фондации
и организации 

Организациите на ОН 

Бизнис коорпорации

Членарини и камати
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ГРАФИЧКИ 
ПРИКАЗ НА ПРИЛИВИТЕ 
ЗА 2014 ГОДИНА

975.000,00 

3.296.106,00  

4.523.923,00 

1.475.081,00 

23.123.853,00  

418.310,00  



Абортус

Пристап

Застапување

ХИВ

Млади

Индиректни трошоци

Стратегии за развој
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ГРАФИЧКИ 
ПРИКАЗ НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА 2014 ГОДИНА ПО 
СТРАТЕШКИ ПОДРАЧЈА

7.104.832,00 ; 22%

5.841.974,00 ; 18%

11.897.362,00 ; 36%

 5.623.562,00 ; 17%

1.891.733,00 ; 6% 452.981,00 ; 1%



УПРАВЕН ОДБОР
Нинослав Младеновиќ – Претседател
Христина Несторовска – Секретар
Велимир Савески/Деспина Димитрова (Септември 2014) – младински претставник
Ива Михајловска 
Катерина Спасовска

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА
Бојан Јовановски – Извршен директор
Драшко Костовски – Програмски директор
Милош Стојановиќ – Административно-финансики директор
Елизабета Божиноска – Програмска координаторка
Даниел Калајџиески – Програмски координатор за Млади
Мила Царовска – Програмска координаторка
Весна Турмаковска – Програмска координаторка
Кристина Плечиќ – Беќарова – Проект координаторка  
Велимир Савески – Проект координатор
Марија Матовска – Проект координаторка 
Тања Станкова – Проект координаторка
Андреј Сених – координатор „Заедно посилни“
Драгана Каровска Чемерска – проект координаторка 
Ана Филиповска– Генерален секретар на Националниот координативен механизам
Симона Атанасова – Проект асистент 
Александар Самарџиев – Проект асистент 
Марија Драгојловиќ – Домаќин Младински центар „Сакам да знам – Водно“
Николина Николовска – социјален работник „Сакам да знам“ – Шуто Оризари“
Игор Јадровски – правен советник 
Емран Зекир – Фокал Лице Ромски здравствени медијатори
Билјана Властимирова - Финансиски Асистент/сметководител
Дамјан Николов – Административен асистент
Мирослав Јелиќ – возач
Лозан Каранџиски – возач
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