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Според проценките на Светската 

здравствена организација, жените 

сочинуваат половина од 

популацијата лица што живеат со 

ХИВ на глобално ниво. Со 

напредокот во грижата и во 

третманот на ХИВ, сè поголем број 

жени се одлучуваат за планирано 

родителство и раѓање дете. Една 

канадска студија од 2009 год. 

покажа дека речиси седум од 

десет ХИВ-позитивни жени (на 

возраст од 18 до 52 години) во 

Торонто, Канада сакаат да 
1родат дете.

Кога говориме за одлуките околу 

сексуалното и репродуктивно 

здравје кај жените што живеат со 

ХИВ, тоа ги вклучува: нивната 

желба за бременост, 

практикувањето контрацептивни 

методи, нивниот избор при 

несакана бременост, како и 

нивните пренатални и 

постнатални опции за намалување 

на ризикот од пренос на ХИВ од 

мајката на плодот. 

Иако шансите за пренос на ХИВ 

од мајката на бебето се 

исклучително ниски (помалку од  
21%)  кога се преземени одредени 

мерки, сепак во Македонија сè 

уште нема жена или партнери што 

се одлучиле на планирана 

бременост при ХИВ-позитивен 

статус на жената. 

Искуствата од теренот говорат 

дека брачните партнери сè уште се 

под големи стеги на стигмата во 
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општеството, а многубројните 

примери на дискриминација во 

здравствените институции 

дополнително ги дестимулираат 

двојките за донесување ваква 

одлука. Последното спроведено 

истражување за потребите на 

луѓето што живеат со ХИВ во 
3Македонија  говори дека 43% од 

лицата со ХИВ одлучиле да немаат 

(повеќе) деца (наспроти 67% во 

2009 год.), а 38% да не стапат во 

брак поради својот ХИВ-статус 

(наспроти 46% во 2009 год.).

Со приближно иста стапка на ХИВ 

во Македонија и во Босна и 

Херцеговина и со дејствувањето на 

Глобалниот фонд за СИДА, 

туберкулоза и маларија во 

превентивните и во куративните 

програми во двете држави, 

следниот пример го посочува 

напредокот во сексуалното и 

репродуктивно здравје кај жените 

со ХИВ. 

Под наслов „Љубовта и 

посветеноста можат да ја 

победат стигмата“ во јануари 

2014 година босанските медиуми 

ја пренесоа веста за првото 

ХИВ-негативно бебе родено од 

ХИВ-позитивни родители во 

БиХ. Во изјавата на шефицата 

Билтен за семејно планирање

Можности за планирање 
семејство кај жените што живеат 
со ХИВ

на Одделот за ХИВ/СИДА се 

потенцира храброста на 

нејзините пациенти за таквиот 

чекор и благодарноста до 

колегите што ја воделе 

бременоста и породувањето со 

царски рез.

Од повеќето значајни документи 

што се донесени во Република 

Македонија, на ХИВ/СИДА се 

гледа како на сексуално 

пренослива инфекција и сите 

чекори се во насока на нејзина 

превенција. Единствено во 

Националната стратегија за 

ХИВ/СИДА 2012–2016 и во 

Националниот протокол за 

антенатална грижа, прашањето за 

вертикална трансмисија на ХИВ е 

адресирано во насока на 

превенција и следење на жените 

што имаат ХИВ-позитивен тест, 

но, сепак, тоа не е детално 

разработено. 

Не постојат посебни сервиси за 

поддршка на млади девојки и 

жени што живеат со ХИВ. 

Концептот за позитивна 

превенција, кој го нагласува 

правото на секоја индивидуа да 

има квалитетен и сексуален (и 

репродуктивен) живот, исполнет 

со задоволство, со цел 

унапредување на здравјето и на 

благосостојбата на лицата што 

живеат со ХИВ, не е препознаен 

меѓу давателите на услуги и 
4 релевантните фактори.  

бр.3 јуни, 
2015 година,  Скопје 

Почитувани пратенички и пратеници во Собранието 

на Република Македонија, 

Ви го претставуваме третото издание на Билтенот за 

семејно планирање на Асоцијацијата за здравствена 

едукација и истражување – ХЕРА од Скопје.

Како и во претходните изданија, продолжуваме со 

наши сеопфатни анализи и дискусии, преку кои Ве 

информираме за значајните аспекти на семејното 

планирање.  Овој пат ја истакнуваме темата за 

планирање на родителството кај жените што живеат 

со ХИВ, а, особено, важноста од дестигматизација, 

недискриминација и постоење здравствени мерки за 

поддршка на оваа група жени што  има желба да 

основа семејство. Зборуваме и за советувањето за 

абортус како опција, а не како задолжителна услуга 

при планирањето на семејството, за да се осигури дека 

с е к о ј а  ж е н а  е  п о ч и т у в а н а  с о  р а з б и р а њ е  и  с о 

достоинство, како и тоа дека нејзиното право да 

добива вистински и непристрасни информации за 

несаканата бременост е заштитено. Ја истакнуваме 

потребата од креирање политики во Собранието што 

ќе придонесат за намалување на родовите јазови меѓу 

неплатените семејни работници, како и на важноста 

од ратификување на Конвенцијата на Советот на 

Европа за спречување и борба против насилството врз 

„Жените што донесуваат одлука за својата бременост 
треба да бидат третирани со почит и со разбирање, а 

информациите што им се даваат да бидат на разбирлив 
јазик, за одлуките што ги донесуваат да бидат 

ослободени од каква било принуда и дискриминација“ 

Светска здравствена организација

жените и против домашното насилство,  зашто таа 

предвидува нула-толеранција за насилството врз 

жените и е важен чекор напред, кој ќе ја направи 

Европа и поширокиот регион безбедно место за 

жените.

Сите текстови имаат цел аргументирано да информираат 

за состојбите во земјава, но да посочат и примери на 

добри практики, како и искуства од некои земји од 

Европа.  На крајот стојат идеи за интервенции и 

иницијативи, кои пратениците во Собранието на 

Република Македонија, како креатори на политики, би 

можеле да ги преземат за подобрување на овој значаен 

сегмент од животот на  граѓаните.

Ги очекуваме вашите мислења и отворени сме за 

сугестии и за коментари. Пишете ни на hera@hera.org.mk 

и следете нè на facebook.com/hera.macedonia. 

Срдечен поздрав до следниот број,

Бојан Јовановски, извршен директор

Вовед

03



Според проценките на Светската 

здравствена организација, жените 

сочинуваат половина од 

популацијата лица што живеат со 

ХИВ на глобално ниво. Со 

напредокот во грижата и во 

третманот на ХИВ, сè поголем број 

жени се одлучуваат за планирано 

родителство и раѓање дете. Една 

канадска студија од 2009 год. 

покажа дека речиси седум од 

десет ХИВ-позитивни жени (на 

возраст од 18 до 52 години) во 

Торонто, Канада сакаат да 
1родат дете.

Кога говориме за одлуките околу 

сексуалното и репродуктивно 

здравје кај жените што живеат со 

ХИВ, тоа ги вклучува: нивната 

желба за бременост, 

практикувањето контрацептивни 

методи, нивниот избор при 

несакана бременост, како и 

нивните пренатални и 

постнатални опции за намалување 

на ризикот од пренос на ХИВ од 

мајката на плодот. 

Иако шансите за пренос на ХИВ 

од мајката на бебето се 

исклучително ниски (помалку од  
21%)  кога се преземени одредени 

мерки, сепак во Македонија сè 

уште нема жена или партнери што 

се одлучиле на планирана 

бременост при ХИВ-позитивен 

статус на жената. 

Искуствата од теренот говорат 

дека брачните партнери сè уште се 

под големи стеги на стигмата во 

1. Loutfy R.M., Hart A.T. (2009) Fertility Desires and Intentions of HIV-Positive Women of 
Reproductive Age in Ontario, Canada: A Cross-Sectional Study , Canada: A Cross-Sectional 
Study. PLoS ONE 4(12): e7925. doi: 10.1371/journal.pone.0007925
2. http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/pregnantwomen/facts/index.html 
3. Заедно посилни (2014) Истражување на потребите на Луѓето кои живеат со ХИВ, 2014. 
Скопје.  Заедно посилни, Х.Е.Р.А.
4. Х.Е.Р.А.(2012) Свидетелство: ХИВ превенција кај девојки и млади жени, 2012. Скопје. 
ЗГ Х.Е.Р.А. 

општеството, а многубројните 

примери на дискриминација во 

здравствените институции 

дополнително ги дестимулираат 

двојките за донесување ваква 

одлука. Последното спроведено 

истражување за потребите на 

луѓето што живеат со ХИВ во 
3Македонија  говори дека 43% од 

лицата со ХИВ одлучиле да немаат 

(повеќе) деца (наспроти 67% во 

2009 год.), а 38% да не стапат во 

брак поради својот ХИВ-статус 

(наспроти 46% во 2009 год.).

Со приближно иста стапка на ХИВ 

во Македонија и во Босна и 

Херцеговина и со дејствувањето на 

Глобалниот фонд за СИДА, 

туберкулоза и маларија во 

превентивните и во куративните 

програми во двете држави, 

следниот пример го посочува 

напредокот во сексуалното и 

репродуктивно здравје кај жените 

со ХИВ. 

Под наслов „Љубовта и 

посветеноста можат да ја 

победат стигмата“ во јануари 

2014 година босанските медиуми 

ја пренесоа веста за првото 

ХИВ-негативно бебе родено од 

ХИВ-позитивни родители во 

БиХ. Во изјавата на шефицата 

Билтен за семејно планирање

Можности за планирање 
семејство кај жените што живеат 
со ХИВ

на Одделот за ХИВ/СИДА се 

потенцира храброста на 

нејзините пациенти за таквиот 

чекор и благодарноста до 

колегите што ја воделе 

бременоста и породувањето со 

царски рез.

Од повеќето значајни документи 

што се донесени во Република 

Македонија, на ХИВ/СИДА се 

гледа како на сексуално 

пренослива инфекција и сите 

чекори се во насока на нејзина 

превенција. Единствено во 

Националната стратегија за 

ХИВ/СИДА 2012–2016 и во 

Националниот протокол за 

антенатална грижа, прашањето за 

вертикална трансмисија на ХИВ е 

адресирано во насока на 

превенција и следење на жените 

што имаат ХИВ-позитивен тест, 

но, сепак, тоа не е детално 

разработено. 

Не постојат посебни сервиси за 

поддршка на млади девојки и 

жени што живеат со ХИВ. 

Концептот за позитивна 

превенција, кој го нагласува 

правото на секоја индивидуа да 

има квалитетен и сексуален (и 

репродуктивен) живот, исполнет 

со задоволство, со цел 

унапредување на здравјето и на 

благосостојбата на лицата што 

живеат со ХИВ, не е препознаен 

меѓу давателите на услуги и 
4 релевантните фактори.  

бр.3 јуни, 
2015 година,  Скопје 

Почитувани пратенички и пратеници во Собранието 

на Република Македонија, 

Ви го претставуваме третото издание на Билтенот за 

семејно планирање на Асоцијацијата за здравствена 

едукација и истражување – ХЕРА од Скопје.

Како и во претходните изданија, продолжуваме со 

наши сеопфатни анализи и дискусии, преку кои Ве 

информираме за значајните аспекти на семејното 

планирање.  Овој пат ја истакнуваме темата за 

планирање на родителството кај жените што живеат 

со ХИВ, а, особено, важноста од дестигматизација, 

недискриминација и постоење здравствени мерки за 

поддршка на оваа група жени што  има желба да 

основа семејство. Зборуваме и за советувањето за 

абортус како опција, а не како задолжителна услуга 

при планирањето на семејството, за да се осигури дека 

с е к о ј а  ж е н а  е  п о ч и т у в а н а  с о  р а з б и р а њ е  и  с о 

достоинство, како и тоа дека нејзиното право да 

добива вистински и непристрасни информации за 

несаканата бременост е заштитено. Ја истакнуваме 

потребата од креирање политики во Собранието што 

ќе придонесат за намалување на родовите јазови меѓу 

неплатените семејни работници, како и на важноста 

од ратификување на Конвенцијата на Советот на 

Европа за спречување и борба против насилството врз 

„Жените што донесуваат одлука за својата бременост 
треба да бидат третирани со почит и со разбирање, а 

информациите што им се даваат да бидат на разбирлив 
јазик, за одлуките што ги донесуваат да бидат 

ослободени од каква било принуда и дискриминација“ 

Светска здравствена организација

жените и против домашното насилство,  зашто таа 

предвидува нула-толеранција за насилството врз 

жените и е важен чекор напред, кој ќе ја направи 

Европа и поширокиот регион безбедно место за 

жените.

Сите текстови имаат цел аргументирано да информираат 

за состојбите во земјава, но да посочат и примери на 

добри практики, како и искуства од некои земји од 

Европа.  На крајот стојат идеи за интервенции и 

иницијативи, кои пратениците во Собранието на 

Република Македонија, како креатори на политики, би 

можеле да ги преземат за подобрување на овој значаен 

сегмент од животот на  граѓаните.

Ги очекуваме вашите мислења и отворени сме за 

сугестии и за коментари. Пишете ни на hera@hera.org.mk 

и следете нè на facebook.com/hera.macedonia. 

Срдечен поздрав до следниот број,

Бојан Јовановски, извршен директор

Вовед

03



да ја добијат. Неколку примери од 

Правилникот, кои посочуваат 

нерелевантност и информации 

што се научно погрешни, а кои 

докторите треба да им ги даваат на 

жените, како и демонстрацијата 

на субјективност и пристрасност 

при советувањето, наместо 

објективност, се објаснети подолу:

Препораки

Пратениците може да 

организираат јавна расправа 

со стручната јавност и со 

организациите за човекови 

права во однос на текстот и 

содржината на Правилникот 

за советување за 

прекинувањето на 

бременоста и во заклучоците 

да побараат Министерството 

за здравство:

Ÿ Пратениците треба да 

отворат дебата за воведување 

на стимулативни мерки за 

матичните гинеколози во 

рамки на политиките на 

Фондот за здравствено 

осигурување за отворање 

гинеколошки ординации во 

семи-урбани средини каде 

живее значителен процент на 

социјално ранливо население

Ÿ да ги почитува  

меѓународните стандарди за 

правата на жените за 

информирана согласност и за 

добивање вистински и 

непристрасни информации, 

како и правото да биде 

одбиена понудената 

информација.

Билтен за семејно планирање

бр.3 јуни, 
2015 година,  Скопје 

НЕРЕЛЕВАНТНО Во членот 2, параграф 4 на 
жената „треба да ѝ се 
објаснат ефектите од 
интервенцијата на плодот“, 
или во членот 3, параграф 1, 
каде што “докторот при 
советувањето ја информира 
жената за точната гестациска 
недела на плодот, како и сите 
анатомски и физиолошки 
карактеристики на плодот“. 

КОМЕНТАР
Со советувањето што е 
поставено на овој начин 
жените се принудени да 
добиваат информации за 
плодот што не се релевантни 
или не се целосни и немаат 
никакво значење за 
интервенцијата или за одлуката 
жената да ја прекине 
бременоста.

ПРИСТРАСНО Во членот 2, параграф 6 
„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“. 

КОМЕНТАР
Задолжителното советување со 
вакви елементи е лажно и 
пристрасно и го повредува 
интегритетот на медицинската 
јавност, како и автономијата на 
жената. Ваквото принудувањето 
на жената да го слушне 
срцебиењето на плодот или да 
ја види неговата слика е 
нехумана и деградирачка и 
може сериозно да влијае на 
менталното здравје на жената, 
имајќи предвид дека за некои 
жени одлуката за абортус може 
да биде болна и комплексна.

НАУЧНО-
ПОГРЕШНО

Во членот 3, параграф 3 
при советувањето жената
треба да добие информации за 
„психолошките ефекти по 
извршената интервенција“. 

КОМЕНТАР
Според Светската 
здравствена организација, 
психолошките ефекти по 
извршената интервенција 
се познати само кај мал дел 
случаи, но, уште поважно, 
ваквите ефекти првенствено се 
забележани кај жени што имале 
и претходна историја на 
вакви болести или здравствени 
состојби, а не дека 
психолошките ефекти 
се директна последица 
од абортусот.

05

Препораки

— Пратениците имаат 

можност да се залагаат за 

доследно почитување на сите 

национални стратегии и 

програми што се однесуваат 

на ХИВ од страна на јавните и 

на приватните здравствени 

институции, без 

дискриминација и со 

почитување на основните 

човекови права.  

— Пратениците можат да 

влијаат на Министерство за 

здравство за доработка и 

прецизирање на 

Националниот протокол за 

антенатална грижа, со кој 

точно ќе се назначат сите 

мерки за превенција на 

вертикалната трансмисија  и 

следење на бременоста кај 

жените што живеат со ХИВ.

 

Светската Здравствена 

Организација (СЗО) јасно 

нагласува дека жените што 

донесуваат одлука за својата 

бременост треба да бидат 

третирани со почит и со 

разбирање, а информациите што 

им се даваат да бидат на 

разбирлив јазик за одлуките што 

ги донесуваат да бидат ослободени 

од каква било принуда и 
5дискриминација.  Mногу жени 

одлуката за абортус ја имаат 

донесено и пред да побараат 

здравствена услуга и оваа нивна 

одлука треба да се почитува без 

притоа да се принудуваат на 

задолжително советување. Тоа 

значи дека советувањето за 

абортус треба да биде понудено 

само доколку жената го сака тоа. 

Дополнително, во согласност со 

правото за информирана 

согласност, пациентите, исто така, 

имаат и „право да не бидат 
6 информирани“.

Меѓународните конвенции за 

човекови права го заштитуваат 

правото на жените за 

информирана согласност, 

добивање на вистински и 

непристрасни информации, како и 

правото да биде одбиена 

понудената информација. 

Комитетот за економски, 

социјални и културни права 

истакнува дека државите имаат 

правни обврски „да се воздржат од 

намерно и погрешно 

интерпретирање на здравствените 

информации, вклучувајќи и 

информации поврзани со 
7 сексуалното здравје“. Комитетот 

за елиминација на 

дискриминација врз жените 

понатаму објаснува дека „жените 

имаат право да бидат целосно 

информирани, од соодветно 

обучен персонал, за нивните 

опции при донесувањето одлуки 

за третман, вклучувајќи ги и 

можните придобивки и 

потенцијалните негативни ефекти 

од понудените процедури или 
8 достапните алтернативи“.

Во октомври 2014 година 

Министерството за здравство 

донесе правилник за 
9 здравствените институции во кој 

се опишува начинот и содржината 

на советувањето на бремената 

жена пред прекинување на 

бременоста.  Во согласност со 

нашата законодавна рамка, 

советувањето за жените што 

сакаат да ја прекинат бременоста е 

задолжително, без, притоа, да ѝ се 

даде право на жената да го одбие 

советувањето. Иако Правилникот 

содржи одредени компоненти што 

се соодветни за советувањето на 

жената околу прекинот на 

бременоста, сепак, ако се гледа во 

целост, Правилникот им налага на 

здравствените работници да 

даваат информации при 

советувањето што се пристрасни и 

што не се научно базирани и на 

моменти со намера да ги одвратат 

жените од услугата за абортус, а не 

Советување за абортус како 
опција за жената, а не 
задолжителна услуга при 
планирање на семејството

5. WHO, Safe abortion: Technical and policy 
Guidance for health systems, Second Edition, 
2012 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf

6. WHO, European Consultation on the Rights 
of Patients, Declaration on the Promotion of 
Patients' Rights in Europe, para. 2.5, 
ICP/HLE 121 (June 28, 1994). 

7. Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights (ESCR Committee), General 
Comment No. 14: The right to the highest 
attainable standard of health (Art. 12), (22nd 
Sess., 2000), in Compilation of General 
Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, at 
78, para. 34, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 
(Vol. I) (2008) [hereinafter ESCR Committee, 
Gen. Comment No. 14].

8. Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW 
Committee), General Recommendation No. 
24: Article 12 of the Convention (women and 
health), (20th Sess., 1999), in Compilation of 
General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human Rights 
Treaty Bodies, at 358, para. 20, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008).

9. Врз основа на членот 6, став 4 од Законот 
за прекинување на бременоста (Службен 
весник на Република Македонија, бр.87/13 
и 164/13)



да ја добијат. Неколку примери од 

Правилникот, кои посочуваат 

нерелевантност и информации 

што се научно погрешни, а кои 

докторите треба да им ги даваат на 

жените, како и демонстрацијата 

на субјективност и пристрасност 

при советувањето, наместо 

објективност, се објаснети подолу:

Препораки

Пратениците може да 

организираат јавна расправа 

со стручната јавност и со 

организациите за човекови 

права во однос на текстот и 

содржината на Правилникот 

за советување за 

прекинувањето на 

бременоста и во заклучоците 

да побараат Министерството 

за здравство:

Ÿ Пратениците треба да 

отворат дебата за воведување 

на стимулативни мерки за 

матичните гинеколози во 

рамки на политиките на 

Фондот за здравствено 

осигурување за отворање 

гинеколошки ординации во 

семи-урбани средини каде 

живее значителен процент на 

социјално ранливо население

Ÿ да ги почитува  

меѓународните стандарди за 

правата на жените за 

информирана согласност и за 

добивање вистински и 

непристрасни информации, 

како и правото да биде 

одбиена понудената 

информација.

Билтен за семејно планирање

бр.3 јуни, 
2015 година,  Скопје 

НЕРЕЛЕВАНТНО Во членот 2, параграф 4 на 
жената „треба да ѝ се 
објаснат ефектите од 
интервенцијата на плодот“, 
или во членот 3, параграф 1, 
каде што “докторот при 
советувањето ја информира 
жената за точната гестациска 
недела на плодот, како и сите 
анатомски и физиолошки 
карактеристики на плодот“. 

КОМЕНТАР
Со советувањето што е 
поставено на овој начин 
жените се принудени да 
добиваат информации за 
плодот што не се релевантни 
или не се целосни и немаат 
никакво значење за 
интервенцијата или за одлуката 
жената да ја прекине 
бременоста.

ПРИСТРАСНО Во членот 2, параграф 6 
„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“. 

КОМЕНТАР
Задолжителното советување со 
вакви елементи е лажно и 
пристрасно и го повредува 
интегритетот на медицинската 
јавност, како и автономијата на 
жената. Ваквото принудувањето 
на жената да го слушне 
срцебиењето на плодот или да 
ја види неговата слика е 
нехумана и деградирачка и 
може сериозно да влијае на 
менталното здравје на жената, 
имајќи предвид дека за некои 
жени одлуката за абортус може 
да биде болна и комплексна.

НАУЧНО-
ПОГРЕШНО

Во членот 3, параграф 3 
при советувањето жената
треба да добие информации за 
„психолошките ефекти по 
извршената интервенција“. 

КОМЕНТАР
Според Светската 
здравствена организација, 
психолошките ефекти по 
извршената интервенција 
се познати само кај мал дел 
случаи, но, уште поважно, 
ваквите ефекти првенствено се 
забележани кај жени што имале 
и претходна историја на 
вакви болести или здравствени 
состојби, а не дека 
психолошките ефекти 
се директна последица 
од абортусот.
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Препораки

— Пратениците имаат 

можност да се залагаат за 

доследно почитување на сите 

национални стратегии и 

програми што се однесуваат 

на ХИВ од страна на јавните и 

на приватните здравствени 

институции, без 

дискриминација и со 

почитување на основните 

човекови права.  

— Пратениците можат да 

влијаат на Министерство за 

здравство за доработка и 

прецизирање на 

Националниот протокол за 

антенатална грижа, со кој 

точно ќе се назначат сите 

мерки за превенција на 

вертикалната трансмисија  и 

следење на бременоста кај 

жените што живеат со ХИВ.

 

Светската Здравствена 

Организација (СЗО) јасно 

нагласува дека жените што 

донесуваат одлука за својата 

бременост треба да бидат 

третирани со почит и со 

разбирање, а информациите што 

им се даваат да бидат на 

разбирлив јазик за одлуките што 

ги донесуваат да бидат ослободени 

од каква било принуда и 
5дискриминација.  Mногу жени 

одлуката за абортус ја имаат 

донесено и пред да побараат 

здравствена услуга и оваа нивна 

одлука треба да се почитува без 

притоа да се принудуваат на 

задолжително советување. Тоа 

значи дека советувањето за 

абортус треба да биде понудено 

само доколку жената го сака тоа. 

Дополнително, во согласност со 

правото за информирана 

согласност, пациентите, исто така, 

имаат и „право да не бидат 
6 информирани“.

Меѓународните конвенции за 

човекови права го заштитуваат 

правото на жените за 

информирана согласност, 

добивање на вистински и 

непристрасни информации, како и 

правото да биде одбиена 

понудената информација. 

Комитетот за економски, 

социјални и културни права 

истакнува дека државите имаат 

правни обврски „да се воздржат од 

намерно и погрешно 

интерпретирање на здравствените 

информации, вклучувајќи и 

информации поврзани со 
7 сексуалното здравје“. Комитетот 

за елиминација на 

дискриминација врз жените 

понатаму објаснува дека „жените 

имаат право да бидат целосно 

информирани, од соодветно 

обучен персонал, за нивните 

опции при донесувањето одлуки 

за третман, вклучувајќи ги и 

можните придобивки и 

потенцијалните негативни ефекти 

од понудените процедури или 
8 достапните алтернативи“.

Во октомври 2014 година 

Министерството за здравство 

донесе правилник за 
9 здравствените институции во кој 

се опишува начинот и содржината 

на советувањето на бремената 

жена пред прекинување на 

бременоста.  Во согласност со 

нашата законодавна рамка, 

советувањето за жените што 

сакаат да ја прекинат бременоста е 

задолжително, без, притоа, да ѝ се 

даде право на жената да го одбие 

советувањето. Иако Правилникот 

содржи одредени компоненти што 

се соодветни за советувањето на 

жената околу прекинот на 

бременоста, сепак, ако се гледа во 

целост, Правилникот им налага на 

здравствените работници да 

даваат информации при 

советувањето што се пристрасни и 

што не се научно базирани и на 

моменти со намера да ги одвратат 

жените од услугата за абортус, а не 

Советување за абортус како 
опција за жената, а не 
задолжителна услуга при 
планирање на семејството

5. WHO, Safe abortion: Technical and policy 
Guidance for health systems, Second Edition, 
2012 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf

6. WHO, European Consultation on the Rights 
of Patients, Declaration on the Promotion of 
Patients' Rights in Europe, para. 2.5, 
ICP/HLE 121 (June 28, 1994). 

7. Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights (ESCR Committee), General 
Comment No. 14: The right to the highest 
attainable standard of health (Art. 12), (22nd 
Sess., 2000), in Compilation of General 
Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, at 
78, para. 34, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 
(Vol. I) (2008) [hereinafter ESCR Committee, 
Gen. Comment No. 14].

8. Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW 
Committee), General Recommendation No. 
24: Article 12 of the Convention (women and 
health), (20th Sess., 1999), in Compilation of 
General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human Rights 
Treaty Bodies, at 358, para. 20, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008).

9. Врз основа на членот 6, став 4 од Законот 
за прекинување на бременоста (Службен 
весник на Република Македонија, бр.87/13 
и 164/13)



Билтен за семејно планирање

бр.3 јуни, 
2015 година,  Скопје 

Препораки

Пратениците при својата 

работа треба да знаат дека 

жените доминираат во 

категоријата неплатени 

семејни работнички. Затоа 

при креирањето на 

политиките во Собранието 

треба да земат предвид дека:

Ÿ Стратегијата за родово 

одговорно буџетирање 

(2012–2017) укажува дека 

буџетот мора да биде наменет 

за подобрување на 

позицијата на жените и на 

мажите преку креирање 

политики што ги имаат 

предвид дефинираните улоги 

на двата пола во општеството.

Ÿ Официјалниот термин што 

се користи за да се 

идентификуваат лицата што 

се грижат за домаќинството – 

домаќинки – треба да се 

промени, бидејќи нагласува 

дека се очекува само од 

жените да се грижат за 

домаќинство и на тој начин ја 

засилуваат стереотипната 

улога на жените во 

општеството. 

Ÿ Научната литература 

покажува дека поддршката за 

родителското отсуство, 

зголемувањето на 

покриеноста и достапноста на 

установите за грижа за деца и 

за стари лица, како и 

намалувањето на јазот во 

платите се сите позитивни 

фактори што придонесуваат 

за елиминирање на родовите 

јазови меѓу неплатените 

семејни работници.

Конвенција на Советот на Европа 
за спречување и борба против 
насилството врз жените 
и домашното насилство

Секој ден во светот жените се 

демнати, малтретирани, силувани 

и осакатувани, принудени од 

нивните семејства да стапат во 

брак, стерилизирани против своја 

волја или психички и физички 

малтретирани во домот каде што 

живеат. Со тоа, насилството врз 

жените преставува еден од 

водечките социјални проблеми 

што, покрај закони и стратегиски 

документи, бара сериозни 

инвестиции во 

институционалните капацитети и 

во човековите ресурси за негово 

спречување и заштита на жртвите 

засегнати од насилството. Во 

последните шест години од страна 

на  партнерите и на членовите на 

семејствата се убиени повеќе од 16 

жени, а, притоа, ниту медиумите 

ниту надлежните институции не ја 

поврзаа јавно смртта на девојките 

и на жените со проблемот на 

семејното, односно на домашното 
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Меѓународната организација на 

трудот (МОТ) ги дефинира 

неплатените семејни 

работници/чки како работници со 

семејни обврски во однос на 

нивните зависни деца и други 

членови на нивното потесно 

семејство на кои им е потребна 

грижа и поддршка, кога таквите 

обврски ги ограничуваат нивните 

можности за подготвување за влез 

или за учество на пазарот на труд 

или за напредување во економска 
10активност.  Работата на нега може 

грубо да се подели во задачи за 

одржување на домаќинството 

(готвење, пазарење, чистење, итн.) 

или нега на лица (лична хигиена, 

носење на лекар, хранење и други 
11нивни потреби).   Во Македонија 

Државниот завод за статистика ја 

дефинира неплатената семејна 

работа како работа без плата во 

деловен субјект или на фарма во 

сопственост на член на 
12семејството.  Лицата што вршат 

само активности во своето 

домаќинство се дефинирани како 

домаќинки – родово пропишана 
13улога за жените.  

Влијанието на неплатената 

семејна работа врз родовата 

еднаквост

Важноста на неплатената семејна 

работа за родовата еднаквост е 

огромна, бидејќи во светот жените 

десетпати повеќе се вклучени во 
14неа отколку мажите.  Во 

Македонија неплатената семејна 

работата речиси исклучиво ја 

вршат жени – само 6% се мажи. 

Прашањето на грижата за децата 

и за старите лица е многу важно, 

но треба да се има предвид дека 

поради тоа жените имаат 

ограничена активност и се 
15економски зависни.  Оттука, 

многу е важно националните 

политики да ги адресираат 

ваквите прашања. Според 

податоците во Анкетата за работна 

сила од 2011 и 2013 година, секое 

трето економски неактивно лице 

(оние што не се вработени ниту 

бараат работа) не бараат 

вработување поради своите 

одговорности во домаќинството. 

Бројката на неплатените семејни 

работници во Македонија е 
16константно над 200 илјади , што 

претставува 29%  од вкупната 

стапка на неактивност. Од друга 

страна, само еден процент од 

мажите напуштиле платена работа 

за да се грижат за децата или за 

постари членови на семејството.  

Речиси сто проценти од оние што 

напуштаат платена работа за да се 

вклучат во неплатена работа за 

нега се жени, што ја потврдува 

културно подредената улога на 

жените.

Ваквите родово подредени улоги 

се потврдени и со Анкетата за 

користење на времето, спроведена 

од Државниот завод за статистика. 

Во просек, неактивните жени 

поминуваат пет часа и 28 минути 

на домашни активности и грижа, 

во споредба со само еден час и 23 

минути што ги посветуваат 

неактивните мажи (оние што ниту 

работат ниту бараат работа). Кај 

младите брачни двојки без деца, 

жените, во просек, трошат 3 часа и 

50 минути повеќе за домашна 

работа во споредба со мажите, но, 

сепак, родовите јазови се 

најголеми во семејствата со мали 

деца. Така, кај двојки со мали деца 

жените трошат, во просек, 5 часа и 

50 минути дневно во домашни 

работи, или точно 4 часа и 18 

минути повеќе од своите мажи. Во 

една недела жената поминува 30 

часа повеќе во грижа за децата и 

за домаќинството. Ова јасно 

укажува на нееднаквоста со која се 

соочуваат жените во приватниот 

живот: денес сè уште најголем дел 

од домашните обврски паѓаат на 

товар на жената, дури и кога таа 
17работи за плата.

Во услови кога вкупниот 

капацитет на градинките може да 

вклучи речиси 20% од вкупниот 

број деца на претшколска возраст 
18(3–6),  кога капацитетот за 

вклучување на децата под 

тригодишна возраст е десетпати 

помал и нерамномерно 

распределен во државата, кога не 

постојат центри за вклучување на 

лицата со попреченост над 27-

годишна возраст и кога 

капацитетите на установите за 

грижа на стари лица се многу 
19ограничени,  целокупниот 

социјален систем е на грбот на 

жените-неплатени семејни 

работнички. Оттука, неопходно е 

да се преземат активности што, од 

една страна, ќе ја избалансираат 

поделбата на трудот во 

семејството, а, од друга, ќе ѝ 

овозможат на жената активно 

учество во економскиот и во 

политичкиот живот. 
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Препораки
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дава придонес во елиминирањето 

на сите форми на дискриминација 

врз жените и ја промовира 

суштинска еднаквост меѓу жените 

и мажите, вклучително и 

засилувањето на жените. Таа, 

истовремено, е и прв меѓународен 

договор што содржи дефиниции 

за родот. Конвенцијата го осудува 

насилството врз жените како 

кршење на основните човекови 

права и манифестација на 

историски нееднаквите односи на 

моќ меѓу жените и мажите. 

Конвенцијата ги обврзува 

државите да ги преземат 

потребните законодавни и други 

мерки за промовирање и заштита 

на правото на сите, а особено на 

жените, да живеат слободни од 

насилство како во јавната така и 

во приватната сфера (член 4). 

Конвенцијата го употребува 

терминот „домашно насилство“, а 

не „семејно насилство“. Суштината 

е во отфрлање на концептот на 

семејно насилство, кој се поврзува 

со традиционалното разбирање на 

семејството. Идејата е да се 

опфатат видовите насилство што 

се случуваат во семејството или во 

домашната заедница, или меѓу 

интимни партнери (актуелни или 

поранешни сопружници или 

партнери), при што ирелевантно е 

дали постоело или постои 

заедничко живеење. Терминот 

„домашно насилство“ има 

поширок опфат од „семејно 

насилство“. Покрај тоа, 

воспоставени се серија кривични 

дела што се карактеризираат како 

насилство врз жените. Сите 

држави се обврзани кривичните 

дела да ги вклучат во своите 

национални закони како казниви 

дела што се утврдени во 

Конвенцијата и вклучуваат: 

психолошко насилство (член 33); 

демнење (член 34); физичко 

насилство (член 35); сексуално 

насилство, вклучително и 

силување (член 36); присилен 

брак (член 37); женско генитално 

осакатување (член 38); присилен 

абортус и присилна стерилизација 

(член 39); сексуално 

вознемирување (член 40); 

помагање или поттикнување и 

обид за вршење на кривични дела 

опфатени во членовите 35, 36, 37, 

38 а и 39 (41). Конвенцијата ги 

обврзува државите да ја вклучат 

родовата перспектива во 

спроведувањето и во оценувањето 

на влијанието на одредбите на 

оваа Конвенција и да промовираат 

и да спроведуваат ефективни 

политики на еднаквост меѓу 

жените и мажите, како и 

засилување на жените (член 4 ).

Истанбулската конвенција беше 

отворена за потпишување во мај 

2011 година и претставува прв 

документ на Европа за превенција 

и справување насилството врз 

жените и домашното насилство 

што правно обврзува и според 

својот обем е најдалекосежен 

меѓународен документ што се 

занимава со насилството врз 

жените и со домашното насилство 

како сериозно прекршување на 

човековите права. До април 2014 

година Конвенцијата е потпишана 

од 33  земји и е ратификувана од 

минимум осум земји-членки на 

Советот на Европа, а за да влезе во 

сила потребна е нејзина 

ратификација од 10 земји, од кои 

задолжително осум треба да се 

земји-членки на Советот на 

Европа.

Зошто е толку важно да ја 

ратификуваме Истанбулската 

конвенција?

Конвенцијата предвидува нула-

толеранција за насилството врз 

жените и е важен чекор напред, 

кој ќе ја направи Европа и 

поширокиот регион безбедно 

место за жените. Превенцијата на 

насилството, заштитата на 

жртвите од насилство и гонењето 

на сторителите на насилство се 

клучните столбови на оваа 

Конвенција, како и барањето да се 

координираат сите вакви мерки 

преку сеопфатни политики. Во 

суштина, Конвенцијата е обновен 

повик за зголемена еднаквост меѓу 

жените и мажите, затоа што 

насилство врз жените е длабоко 

вкоренето во нееднаквоста на 

жените во општеството и се 

засилува од културата на 

толеранција и негирање на 

насилството. Конвенцијата ги 

опфаќа сите жртви на насилство 

без разлика на возраста, расата, 

религијата, социјално потеклото, 

емигрантскиот статус или на 

сексуална ориентација и повикува 

на криминализација на 

психичкото насилство, демнењето, 

сексуалното вознемирување, 

принудните бракови, 

осакатувањето на женските 

гениталии, принудниот абортус и 

принудната стерилизација.

Што ќе добиеме како земја?

Ÿ Сеопфатен национален одговор 

креиран во согласност со стапката 

на насилството, доказите за 

ефективни сервиси и потребите на 

населението на локално ниво.

Придонесот на ХЕРА 
во семејното планирање

Младинскиот центари за сексуално 
и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ 

1. Амбуланта Водно - 
Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950

2. Амбуланта Шуто Оризари 
-  Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

ОВА СЕ НАШИТЕ СЕРВИСИ:

Мобилна амбуланта 
за ХИВ советување и тестирање 

testiranje@hera.org.mk 

A. Прв Семеен центар 
на Град Скопје против насилство

infopsc@hera.org.mk,  02 321 5 905, 
ул. Костурски Херои бр.51

Мобилна гинеколошка амбуланта hera@hera.org.mk 

Советувалиште за помош 
и поддршка на Лица кои живеат со ХИВ

Во соработка со Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби, 
тел: 3147 752 

Бесплатна правна помош и советување pravo@hera.org.mk 

Ова се бесплатните и доверливи услуги  за семејно 
планирање кои ги обезбедуваме:

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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Ÿ Инвестиции во развојот на 

мрежа на сервиси препорачана од 

Советот на Европа, со која, покрај 

инфраструктурни инвестиции, ќе 

се инвестира и во човековите 

ресурси неопходни за превенција 

и заштита од сите форми на 

насилството врз жените. 

Ÿ На долг рок, ќе има поголем 

број граѓани ослободени од 

насилство, зголемен економски 

раст, прекин на 

трансгенерацискиот пренос на 

насилството и унапредена родова 

рамноправност.

Препораки:

Ÿ Собранието на Република 

Македонија и пратениците 

можат да ја ратификуваат 

Конвенција за спречување и 

борба против насилството врз 

жените и домашното 

насилство.

Ÿ По ова Владата на 

Република Македонија треба 

да отпочне процес на 

ревизија, измена и 

дополнување на целата 

законска регулатива 

поврзана со Конвенција на 

Советот на Европа за 

спречување и борба против 

насилството врз жените и 

домашното насилство.
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дава придонес во елиминирањето 

на сите форми на дискриминација 

врз жените и ја промовира 

суштинска еднаквост меѓу жените 

и мажите, вклучително и 

засилувањето на жените. Таа, 

истовремено, е и прв меѓународен 

договор што содржи дефиниции 

за родот. Конвенцијата го осудува 

насилството врз жените како 

кршење на основните човекови 

права и манифестација на 

историски нееднаквите односи на 

моќ меѓу жените и мажите. 

Конвенцијата ги обврзува 

државите да ги преземат 

потребните законодавни и други 

мерки за промовирање и заштита 

на правото на сите, а особено на 

жените, да живеат слободни од 

насилство како во јавната така и 

во приватната сфера (член 4). 

Конвенцијата го употребува 

терминот „домашно насилство“, а 

не „семејно насилство“. Суштината 

е во отфрлање на концептот на 

семејно насилство, кој се поврзува 

со традиционалното разбирање на 

семејството. Идејата е да се 

опфатат видовите насилство што 

се случуваат во семејството или во 

домашната заедница, или меѓу 

интимни партнери (актуелни или 

поранешни сопружници или 

партнери), при што ирелевантно е 

дали постоело или постои 

заедничко живеење. Терминот 

„домашно насилство“ има 

поширок опфат од „семејно 

насилство“. Покрај тоа, 

воспоставени се серија кривични 

дела што се карактеризираат како 

насилство врз жените. Сите 

држави се обврзани кривичните 

дела да ги вклучат во своите 

национални закони како казниви 

дела што се утврдени во 

Конвенцијата и вклучуваат: 

психолошко насилство (член 33); 

демнење (член 34); физичко 

насилство (член 35); сексуално 

насилство, вклучително и 

силување (член 36); присилен 

брак (член 37); женско генитално 

осакатување (член 38); присилен 

абортус и присилна стерилизација 

(член 39); сексуално 

вознемирување (член 40); 

помагање или поттикнување и 

обид за вршење на кривични дела 

опфатени во членовите 35, 36, 37, 

38 а и 39 (41). Конвенцијата ги 

обврзува државите да ја вклучат 

родовата перспектива во 

спроведувањето и во оценувањето 

на влијанието на одредбите на 

оваа Конвенција и да промовираат 

и да спроведуваат ефективни 

политики на еднаквост меѓу 

жените и мажите, како и 

засилување на жените (член 4 ).

Истанбулската конвенција беше 

отворена за потпишување во мај 

2011 година и претставува прв 

документ на Европа за превенција 

и справување насилството врз 

жените и домашното насилство 

што правно обврзува и според 

својот обем е најдалекосежен 

меѓународен документ што се 

занимава со насилството врз 

жените и со домашното насилство 

како сериозно прекршување на 

човековите права. До април 2014 

година Конвенцијата е потпишана 

од 33  земји и е ратификувана од 

минимум осум земји-членки на 

Советот на Европа, а за да влезе во 

сила потребна е нејзина 

ратификација од 10 земји, од кои 

задолжително осум треба да се 

земји-членки на Советот на 

Европа.

Зошто е толку важно да ја 

ратификуваме Истанбулската 

конвенција?

Конвенцијата предвидува нула-

толеранција за насилството врз 

жените и е важен чекор напред, 

кој ќе ја направи Европа и 

поширокиот регион безбедно 

место за жените. Превенцијата на 

насилството, заштитата на 

жртвите од насилство и гонењето 

на сторителите на насилство се 

клучните столбови на оваа 

Конвенција, како и барањето да се 

координираат сите вакви мерки 

преку сеопфатни политики. Во 

суштина, Конвенцијата е обновен 

повик за зголемена еднаквост меѓу 

жените и мажите, затоа што 

насилство врз жените е длабоко 

вкоренето во нееднаквоста на 

жените во општеството и се 

засилува од културата на 

толеранција и негирање на 

насилството. Конвенцијата ги 

опфаќа сите жртви на насилство 

без разлика на возраста, расата, 

религијата, социјално потеклото, 

емигрантскиот статус или на 

сексуална ориентација и повикува 

на криминализација на 

психичкото насилство, демнењето, 

сексуалното вознемирување, 

принудните бракови, 

осакатувањето на женските 

гениталии, принудниот абортус и 

принудната стерилизација.

Што ќе добиеме како земја?

Ÿ Сеопфатен национален одговор 

креиран во согласност со стапката 

на насилството, доказите за 

ефективни сервиси и потребите на 

населението на локално ниво.

Придонесот на ХЕРА 
во семејното планирање

Младинскиот центари за сексуално 
и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ 

1. Амбуланта Водно - 
Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950

2. Амбуланта Шуто Оризари 
-  Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

ОВА СЕ НАШИТЕ СЕРВИСИ:

Мобилна амбуланта 
за ХИВ советување и тестирање 

testiranje@hera.org.mk 

A. Прв Семеен центар 
на Град Скопје против насилство

infopsc@hera.org.mk,  02 321 5 905, 
ул. Костурски Херои бр.51

Мобилна гинеколошка амбуланта hera@hera.org.mk 

Советувалиште за помош 
и поддршка на Лица кои живеат со ХИВ

Во соработка со Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби, 
тел: 3147 752 

Бесплатна правна помош и советување pravo@hera.org.mk 

Ова се бесплатните и доверливи услуги  за семејно 
планирање кои ги обезбедуваме:

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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Ÿ Инвестиции во развојот на 

мрежа на сервиси препорачана од 

Советот на Европа, со која, покрај 

инфраструктурни инвестиции, ќе 

се инвестира и во човековите 

ресурси неопходни за превенција 

и заштита од сите форми на 

насилството врз жените. 

Ÿ На долг рок, ќе има поголем 

број граѓани ослободени од 

насилство, зголемен економски 

раст, прекин на 

трансгенерацискиот пренос на 

насилството и унапредена родова 

рамноправност.

Препораки:

Ÿ Собранието на Република 

Македонија и пратениците 

можат да ја ратификуваат 

Конвенција за спречување и 

борба против насилството врз 

жените и домашното 

насилство.

Ÿ По ова Владата на 

Република Македонија треба 

да отпочне процес на 

ревизија, измена и 

дополнување на целата 

законска регулатива 

поврзана со Конвенција на 

Советот на Европа за 

спречување и борба против 

насилството врз жените и 

домашното насилство.



Во октомври 2013 година, во 

соработка со Град Скопје, ХЕРА го 

отвори Првиот семеен центар за 

справување со семејното 

насилство. Центарот претставува 

прво специјализирано 

советувалиште во Македонија за 

семејства што се засегнати со 

проблемот на семејното 

насилство. Засега, тоа е 

единственото советувалиште во 

државава каде што, на едно место, 

се нудат услуги за психосоцијална 

поддршка и советување на сите 

засегнати страни, односно и на 

жртвите и на сторителите на 

семејно насилство. Услугите во 

Центарот се доверливи и 

бесплатни и ги нуди 

професионален тим од 

психотерапевти, кој низ 

психосоцијален третман 

поединечно ги засилува сите 

членови на семејството. Првиот 

семеен центар во 2013 година е 

финансиски поддржан и од 

Комерцијална банка – Скопје. 

Партнерството со Град Скопје и 

Комерцијална банка претставува 

добар пример за успешна 

соработка меѓу локалната 

самоуправа, здруженијата на 

граѓани и бизнис-секторот. 

За нецели 15 месеци, до крајот на 

2014 година, вкупно 254 лица 

добиле услуга во Првиот семеен 

центар на Град Скопје преку 

советување, терапевтски третман 

или психосоцијална поддршка.  

Од нив 92 жртви на насилство се 

жени, 71 дете и 57 други членови 

на семејството. 34 од вкупниот 

број корисници на Првиот семеен 

центар се мажи-сторители на 

семејно насилство. 

По една година од работењето на 

тимот на Центарот, позитивни 

промени во однесувањето се 

забележаа кај сите клиенти што го 

поминале успешно 

психосоцијалниот третман. Кај 

жените-жртви на семејно 

насилство се постигнати промени 

во однос на зголемена 

самодоверба и на подобрената 

слика за себе, како и преземање 

лична одговорност за сопствениот 

живот и за прекинување на 

насилната врска. Подобрено е 

функционирањето во заедница, 

првенствено со својот брачен 

партнер, со децата и со другите 

членови на семејството. Кај децата 

што 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, кон дружење со 

врсниците и кон училишните 

обврски. Кај сторителите на 

семејно насилство постигнати се 

позитивни промени во 

однесувањето, односно кај нив 

нема повторување на насилното 

однесување во наредните шест 

месеци по завршувањето на 

третманот. Нешто што е за 

издвојување е работата со лице со 

целосно оштетен слух со кого 

Една успешна приказна: 
Прв семеен центар на Град Скопје

психосоцијалниот третман се 

одвиваше непосредно во 

присуство на толкувач на знаковен 

јазик. Овој случај можеби е 

единствениот на Балканот каде 

што, преку соработка на 

невладиниот сектор и државните 

институции, беше обезбеден 

толкувач за успешно 

спроведување на советувањето со 

сторител на семејно насилство 

што има посебни потреби.
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