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На крајот од 2015 година 

завршува ерата на 

Милениумските развојни 

цели (2000–2015), која  

преставуваше јасен доказ како 

меѓународната заедница може да 

се мобилизира во битката против 

сиромаштијата, болестите и 

нееднаквоста во светот.  Во 

периодот 25–27 септември 2015 на 

самитот на Обединетите нации беа 

усвоени новите развојни цели, 

познати како Одржливи цели за 

развој (2016–2030) со намера 

да се продолжат глобалните 

напори во искоренување на 

гладта, зачувување на 

животната средина, мирот и 

безбедноста, јакнење на 

економскиот и на 

социјалниот развој, како и на 

родовата еднаквост. Новите 

развојни цели вклучуваат 17 цели 

и 169 индикатори, преку кои ќе 

се планираат приоритетите на 

земјите за одржлив развој и ќе се 

следат резултатите и напредокот 

Иако состојбата со родовата 

еднаквост во однос на бројот на 

запишани деца во основното 

училиште, пристапот до основната 

здравствена заштита за мајките и 

децата, како и учеството на 

жените во политичкиот живот 

стабилно се подобруваше, сепак, 

еманципацијата на жените и 

нивните права продолжуваат 

да преставуваат клучен 

предизвик во многу земји во 

светот. Зборувајќи за 

репродуктивното здравје, во 

сеопфатниот извештај на 

генералниот секретар на ООН, Бан 

Ки-Мун, за новата развојна 

агенда, се вели дека новите 

одржливи цели за развој особено 

ќе треба да се осврнат кон 

прашањата на правата на 

жените за универзално 

здравствено осигурување, 

достапноста до сеопфатни 

здравствени услуги, пристап 

до најнеопходните лекарства, 

како и обезбедувањето на 

сексуалното и 

репродуктивното здравје на 

жените и остварувањето на 

нивните репродуктивни 

права. 

Сексуалното и 

репродуктивното здравје 

имаат значајно место во 

новите развојни цели на кои 

земјите-членки ќе треба да 

работат при унапредувањето 

на законските регулативи, 

политики и мерки. Така, целта 

бр.3 – здравје вклучува и потесна 

задача за постигнување 

„сеопфатен пристап кон 

здравствените услуги поврзани 

со сексуалното и 

репродуктивното здравје, 

вклучувајќи ги и оние во врска со 

планирањето на семејството, 

информирањето и 

образованието”. Целта бр. 5 во 

поглед на родовите прашања, исто 

така вклучува во себе потесна 

задача „за сеопфатен пристап кон 

Билтен за семејно планирање

Сексуалното и репродуктивното 
здравје и Република Македонија 
во новите развојни цели на 
Обединетите нации 2016 – 2030

сексуалното и репродуктивното 

здравје, како и репродуктивните 

права, онака како што е 

договорено со Програмата за 

акција на Меѓународната 

конференција за популација и 

развој (1994) и Пекиншката 

платформа за правата на жените 

(1995)...“

Во обраќањето на премиерот 

Никола Груевски (27 

септември) на самитот на 

Обединетите нации јасно беше 

искажана политичката 

заложба на земјата во 

унапредување на родовата 

еднаквост и сексуалното и 

репродуктивното здравје. 

Осврнувајќи се на резултатите на 

Македонија на полето на родовите 

прашања, покрај истакнатите 

успеси во борбата против 

трговијата со луѓе, семејното 

насилство, политичката 

партиципација на жените и 

породилното отсуство на мајките, 

премиерот Груевски укажа и на 

заложбите на земјата за 

„промовирање мерки за 

сексуалното и 

репродуктивното здравје“.  

Ваквата политичка поддршка за 

сексуалното и репродуктивното 

здравје неоспорно е дека е 

потребно да продолжи и во 

иднина како дел од развојните 

здравствени политики и мерки на 

државата и преку целосна заштита 

и почитување на репродуктивните 

права на жените. Националната 

стратегија за сексуално и 

репродуктивно здравје 

2010–2020, усвоена од страна на 

Владата во 2011 година, е, секако, 

добра основа да се работи 

уште повеќе на подобрување на  

бр.4 декември, 
2015 година,  Скопје 

Почитувани пратенички и пратеници во Собранието на 

Република Македонија, 

Пред Вас е четвртото издание од Билтенот за семејно 

планирање на Асоцијацијата за здравствена едукација и 

истражување – ХЕРА од Скопје.

Во оваа издание се осврнуваме на новата развојна агенда 

на Обединетите нации (2016–2030) и ви ги преставуваме 

глобалните приоритети за сексуалното и репродуктивно 

здравје како значаен сегмент во борбата за родова 

еднаквост и права на жените. Ве информираме и за 

препораките на Комитетот за човекови права при 

Обединетите нации упатени до Република Македонија за 

подобрување на законската регулатива за прекинување на 

бременоста и загриженоста на членовите на Комитетот 

околу спроведувањето кампањи против абортусот. 

Зборуваме и за важноста од достапни специјализирани 

сервиси за жртви од семејно насилство и даваме осврт на 

причините за малиот опфат на деца во градинките во 

Македонија.

Сите текстови се засновани на аргументирани анализи, 

веродостојни статистички податоци и извадоци од 

документи и извештаи со цел сеопфатно да се информира 

„Ова е век на жените – нема да го оствариме нашиот 
целосен потенцијал доколку се продолжи да се 
попречува развојот на цела една половина од 

човечкиот род.“ 

 Бан Ки-Мун, генерален секретар на ООН 

за состојбите во земјава за разни аспекти од планирањето 

на семејството. На крајот од секој текст се дадени 

препораки до пратениците и до креаторите на политиките 

во институциите на Владата на Република Македонија, 

кои сметаме дека можат да бидат  од суштинско значење 

за подобрување на политиките и мерките за родовата 

еднаквост,  правата  на  жените,  семејството  и 

родителството.

Ви стоиме отворени за сугестии и коментари. 

Пишете ни на hera@hera.org.mk и следете нè на 

facebook.com/hera.macedonia. 

Срдечен поздрав,

Бојан Јовановски, извршен директор

Вовед
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неколку години, што има ефект 

на  жигосување на оние што го 

користат абортусот и може да 

ги натера жените да бараат  

небезбедни тајни абортуси, со 

кои нивниот живот и здравје се 

ставаат во ризик. Во овој 

контекст, Комитетот, исто 

така, е загрижен за тоа дека со 

условите воведени со  Законот за 

прекинување на бременоста од 

2013 година може кумулативно 

да се ограничи пристапот до 

легален абортус (членови 3, 6, 7, 

17) .

Затоа Комитетот побара од 

Република Македонија: 

Државата треба да избегнува 

спроведување на какви било 

кампањи со кои се 

стигматизираат оние што го 

користат правото на абортус. 

Таа треба да преземе конкретни 

мерки, вклучувајќи измена на 

Законот за прекинување на 

бременоста, со цел да ги 

елиминира сите процесни пречки 

што би довеле до тоа жените да 

прибегнуваат кон нелегални 

абортуси, со кои животот и 

здравјето им се ставаат во 

ризик.

Препораки

— Пратениците треба да 

организираат надзорна 

расправа на која 

Министерството за здравство 

ќе извести:

š за ефектите од примената 

на Законот за прекинување 

на бременоста од 2013 година;

Билтен за семејно планирање

бр.4 декември, 
2015 година,  Скопје 
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достапноста, квалитетот на 

услугите и информираноста на 

граѓаните, особено на жените и на 

младите.  

НЕ ПОСТОИ ЕДНАКВОСТ 
БЕЗ СЕКСУАЛНОТО И 
РЕПРОДУКТИВНОТО 
ЗДРАВЈЕ. Родовата еднаквост 
и еманципацијата на девојките 
и жените нема да биде можна 
без унапредување на 
сексуалното и репродуктивното 
здравје и остварувањето на 
репродуктивните права. За 
жените и девојките да водат 
здрави животи и да имаат 
целосна слобода да учествуваат 
во општествениот, економскиот 
и политичкиот живот, треба да 
имаат сеопфатен пристап до 
квалитетни услуги, 
информации и образование, 
како и услови што ќе им 
овозможат да ги остваруваат 
своите репродуктивни права.

Комитетот за човекови права 

e едно од клучните тела за 

човекови права на Обединетите 

нации. Составен од независни 

стручни лица кои доаѓаат од 

различни земји, заседава во 

Женева и е одговорен за 

разгледување на извештаите на 

земјите-членки за примената на 

Меѓународниот пакт за граѓански 

и политички права. Република 

Македонија, како земја-

потписник, во делот на примената 

на членот 3 од Пактот, со кој се 

гарантира родовата еднаквост, 

досега добивала позитивни 

оценки. Преку Министерството за 

правда, Македонија го поднесе 

својот трет извештај до 

Комитетот во 2013 година, а 

разгледувањето на извештајот 

започна во 2014 година. 

Уште во првата фаза од 

разгледувањето на извештајот 

Комитетот се заинтересира за 

условите за прекинувањето на 

бременоста и ја запраша 

Македонија да одговори „дали 

воведувањето на задолжително 

советување и период на чекање, 

како и јавните кампањи на  

Владата за ограничување на 

правото на абортус се во 

согласност со Пактот?“. 

Комитетот, дополнително, 

побара информации за „мерките 

што се преземени за 

зголемување на пристапот до 

контрацептивни методи и 

мерките за намалување на 

смртност на доенчињата“

Дијалогот за извештајот меѓу 

Македонија и Комитетот, односно 

завршната фаза од разгледување 

на извештајот, се одвиваше во 

Женева во јуни и јули 2015 година. 

Меѓу другото, членовите на 

Комитетот за човекови права 

бараа објаснувања за тоа како 

со кампањата против абортус 

се уриваат родовите 

стереотипи, за тоа како 

измените во законот од 2013 

година се на линија со 

препораките на Светската 

здравствена организација за 

безбеден абортус, ги 

интересираше дали лекарите се 

исплашени од високите казните во 

новиот закон, па затоа, во неколку 

случаи, ги оставаат жените со 

сериозни медицински индикации 

да чекаат за абортус. 

На крајот, во Завршните 

согледувања кон 3. извештај на 

РМ за Меѓународниот пакт за 

граѓански и политички права, 

Комитетот забележа дека со овој 

закон е загрозена еднаквоста 

на мажите и жените, 

заштитата од нехуман 

третман, заштитата на 

приватноста и правото на 

живот:

Комитетот е загрижен околу 

информациите дека државата-

членка спроведува кампањи 

против абортус во текот на 

Препораки

— Пратениците треба во 

континуитет да спроведуваат 

јавни расправи во 

Собранието на Република 

Македонија за состојбите со 

сексуалното и 

репродуктивното здравје и да 

даваат препораки до 

одговорните министерства и 

институции како да се 

подобри пристапот и 

достапноста до информации, 

услуги и едукација од важност 

за здравјето на сите граѓани, 

особено за жените и младите;

— При подготовката на 

годишните буџети на 

Република Македонија 

пратениците треба да се 

заложат за зголемување на 

средствата во 

превентивните програми на 

Министерството за здравство 

од значење за сексуалното и 

репродуктивното здравје (пр., 

Програма за активна 

здравствена заштита на 

мајките и децата, Програма за 

заштита на населението од 

ХИВ/СИДА, Програма за рана 

детекција на малигни 

заболувања);

— Министерството за 

здравство е потребно да 

направи среднорочна 

ревизија на Националната 

стратегија за сексуално и 

репродуктивно здравје и  

при понатамошните 

национални планирања и 

акциски планови да вклучи 

мерливи и временски 

ограничени индикатори 

преку кои посеопфатно ќе се 

следат резултатите и 

напредок на државата. 

Што и препорача Комитетот 
за човекови права на Македонија 
за прекинување на бременоста?



неколку години, што има ефект 

на  жигосување на оние што го 

користат абортусот и може да 

ги натера жените да бараат  

небезбедни тајни абортуси, со 

кои нивниот живот и здравје се 

ставаат во ризик. Во овој 

контекст, Комитетот, исто 

така, е загрижен за тоа дека со 

условите воведени со  Законот за 

прекинување на бременоста од 

2013 година може кумулативно 

да се ограничи пристапот до 

легален абортус (членови 3, 6, 7, 

17) .

Затоа Комитетот побара од 

Република Македонија: 

Државата треба да избегнува 

спроведување на какви било 

кампањи со кои се 

стигматизираат оние што го 

користат правото на абортус. 

Таа треба да преземе конкретни 

мерки, вклучувајќи измена на 

Законот за прекинување на 

бременоста, со цел да ги 

елиминира сите процесни пречки 

што би довеле до тоа жените да 

прибегнуваат кон нелегални 

абортуси, со кои животот и 

здравјето им се ставаат во 

ризик.

Препораки

— Пратениците треба да 

организираат надзорна 

расправа на која 

Министерството за здравство 

ќе извести:

š за ефектите од примената 

на Законот за прекинување 

на бременоста од 2013 година;

Билтен за семејно планирање

бр.4 декември, 
2015 година,  Скопје 
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достапноста, квалитетот на 

услугите и информираноста на 

граѓаните, особено на жените и на 

младите.  

НЕ ПОСТОИ ЕДНАКВОСТ 
БЕЗ СЕКСУАЛНОТО И 
РЕПРОДУКТИВНОТО 
ЗДРАВЈЕ. Родовата еднаквост 
и еманципацијата на девојките 
и жените нема да биде можна 
без унапредување на 
сексуалното и репродуктивното 
здравје и остварувањето на 
репродуктивните права. За 
жените и девојките да водат 
здрави животи и да имаат 
целосна слобода да учествуваат 
во општествениот, економскиот 
и политичкиот живот, треба да 
имаат сеопфатен пристап до 
квалитетни услуги, 
информации и образование, 
како и услови што ќе им 
овозможат да ги остваруваат 
своите репродуктивни права.

Комитетот за човекови права 

e едно од клучните тела за 

човекови права на Обединетите 

нации. Составен од независни 

стручни лица кои доаѓаат од 

различни земји, заседава во 

Женева и е одговорен за 

разгледување на извештаите на 

земјите-членки за примената на 

Меѓународниот пакт за граѓански 

и политички права. Република 

Македонија, како земја-

потписник, во делот на примената 

на членот 3 од Пактот, со кој се 

гарантира родовата еднаквост, 

досега добивала позитивни 

оценки. Преку Министерството за 

правда, Македонија го поднесе 

својот трет извештај до 

Комитетот во 2013 година, а 

разгледувањето на извештајот 

започна во 2014 година. 

Уште во првата фаза од 

разгледувањето на извештајот 

Комитетот се заинтересира за 

условите за прекинувањето на 

бременоста и ја запраша 

Македонија да одговори „дали 

воведувањето на задолжително 

советување и период на чекање, 

како и јавните кампањи на  

Владата за ограничување на 

правото на абортус се во 

согласност со Пактот?“. 

Комитетот, дополнително, 

побара информации за „мерките 

што се преземени за 

зголемување на пристапот до 

контрацептивни методи и 

мерките за намалување на 

смртност на доенчињата“

Дијалогот за извештајот меѓу 

Македонија и Комитетот, односно 

завршната фаза од разгледување 

на извештајот, се одвиваше во 

Женева во јуни и јули 2015 година. 

Меѓу другото, членовите на 

Комитетот за човекови права 

бараа објаснувања за тоа како 

со кампањата против абортус 

се уриваат родовите 

стереотипи, за тоа како 

измените во законот од 2013 

година се на линија со 

препораките на Светската 

здравствена организација за 

безбеден абортус, ги 

интересираше дали лекарите се 

исплашени од високите казните во 

новиот закон, па затоа, во неколку 

случаи, ги оставаат жените со 

сериозни медицински индикации 

да чекаат за абортус. 

На крајот, во Завршните 

согледувања кон 3. извештај на 

РМ за Меѓународниот пакт за 

граѓански и политички права, 

Комитетот забележа дека со овој 

закон е загрозена еднаквоста 

на мажите и жените, 

заштитата од нехуман 

третман, заштитата на 

приватноста и правото на 

живот:

Комитетот е загрижен околу 

информациите дека државата-

членка спроведува кампањи 

против абортус во текот на 

Препораки

— Пратениците треба во 

континуитет да спроведуваат 

јавни расправи во 

Собранието на Република 

Македонија за состојбите со 

сексуалното и 

репродуктивното здравје и да 

даваат препораки до 

одговорните министерства и 

институции како да се 

подобри пристапот и 

достапноста до информации, 

услуги и едукација од важност 

за здравјето на сите граѓани, 

особено за жените и младите;

— При подготовката на 

годишните буџети на 

Република Македонија 

пратениците треба да се 

заложат за зголемување на 

средствата во 

превентивните програми на 

Министерството за здравство 

од значење за сексуалното и 

репродуктивното здравје (пр., 

Програма за активна 

здравствена заштита на 

мајките и децата, Програма за 

заштита на населението од 

ХИВ/СИДА, Програма за рана 

детекција на малигни 

заболувања);

— Министерството за 

здравство е потребно да 

направи среднорочна 

ревизија на Националната 

стратегија за сексуално и 

репродуктивно здравје и  

при понатамошните 

национални планирања и 

акциски планови да вклучи 

мерливи и временски 

ограничени индикатори 

преку кои посеопфатно ќе се 

следат резултатите и 

напредок на државата. 

Што и препорача Комитетот 
за човекови права на Македонија 
за прекинување на бременоста?



Билтен за семејно планирање

бр.4 декември, 
2015 година,  Скопје 

сместување до 48 часа за жени – 

жртви на семејно насилство и за 

нивните деца. Двете организации 

се лоцирани во Скопје. 

Психосоцијална помош и 

поддршка: Во Скопје 

функционира центар за 

советувањекој работи со сите 

членови на семејството во кое е 

детектирано семејно насилство, 

односно се работи со жртвата, со 

сторителот и со децата, кои се 

најчесто индиректни жртви. Како 

таков, тој е единствен во државата. 

СОС-линии за помош: Постојат 

две национални СОС-линии. 

Покрај нив, уште четири други 

организации оперираат со 

локални СОС–линии, кои  го 

покриваат само градот/регионот 

каде што се лоцирани. 

Бесплатна правна помош: Во 

моментов пет граѓански 

организации го обезбедуваат овој 

сервис, и тоа по една во Штип, 

Тетово, Свети Николе и  три во 
3Скопје.  

Капацитетите на постојните 

прифатилишта за сместување се 

мали, односно многу мал број 

жени можат да бидат сместени 

истовремено, посебно ако го 

земеме предвид фактот дека многу 

често жените бараат засолниште 

заедно со своите деца. Во однос на 

СОС-линиите, ниедна не 

обезбедува помош на сите јазици 

истовремено. Достапноста на 

сервисите е ограничена, особено 

ако го земеме предвид фактот дека 

поголемиот дел од нив се 

лоцирани во урбани средини. 
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Достапност 
на специјализирани сервиси за 
жртви на семејно насилство

Во Законот за превенција, 

спречување и заштита од семејно 

насилство, семејното насилство е 

дефинирано како 

„малтретирање, навредување, 

загрозување на сигурноста, 

телесно повредување, полово или 

друго психолошко, физичко или 

економско насилство со кое се 

предизвикува чувство на 

несигурност, загрозување или 

страв, вклучувајќи и закани за 

такви дејствија, спрема брачен 

другар, родителите или децата 

или други лица кои живеат во 

брачна или вонбрачна заедница 

или заедничко домаќинство, како 

и спрема сегашен или поранешен 

брачен другар, вонбрачен 

партнер или лица кои имаат 

заедничко дете или се наоѓаат во 

блиски лични односи, без оглед 

дали сторителот го дели или го 

делел истото живеалиште со 
1жртвата или не“.

Според истражувачките резултати, 

повеќе од една третина од 

населението (36,8%) во Република 

Македонија доживеало некој 

облик на насилство во семејството. 

Најзастапено е психолошкото, 

додека физичкото и сексуалното 

насилство има пониска стапка 

(што може да се објасни со 

методолошките ограничувања на 

студијата). Испитаниците што 

искусиле насилство во семејството 

најчесто се обратиле во полиција, 

центрите за социјална работа и во 

здравствени установи. Всушност, 

повеќе од три четвртини од 

случаите не се пријавени во ниту 
2 една јавно достапна служба.

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.

Конвенцијата на Советот за 

Европа за спречување и борба 

против насилство врз жени и 

семејно насилство предвидува 

постоење специјализирани 

сервиси, кои би се разликувале од 

општите/генерални сервиси што 

ги обезбедува Центарот за 

социјална работа. Имено, општите 

социјални сервиси ги опфаќаат 

сите граѓани во ризик и се 

однесуваат на различни форми на 

социјална и здравствена заштита, 

додека специјализираните 

сервиси за жени и деца – жртви на 

семејно насилство се однесуваат 

само на оваа ранлива група и 

вклучуваат: безбедно 

сместување/сигурна куќа (кризни 

центри што ги сместуваат жртвите 

на 24–48 часа и шелтер-центри 

што обезбедуваат сместување од 3 

до 6 месеци), психосоцијална 

помош и поддршка, СОС-линија, 

бесплатна правна помош.

Специјализирани услуги за 

поддршка обезбедени од 

државата

Според официјалните 

информации од Министерство за 

труд и социјална политика, во 

моментот функционираат четири 

регионални центри за лица – 

жртви на семејно насилство во: 

Скопје, Битола, Кочани и Свети 

Николе. 

Специјализирани услуги за 

поддршка обезбедени од 

невладините организации

Прифатилишта: Според 

достапните информации, само 

една граѓанска организација 

обезбедува долготрајно 

сместување до три месеци, со 

можност за продолжување на овој 

период. Покрај тоа, една 

организација нуди ургентно 

š за мерките што ги презема 

за примена на препораките 

на Комитетот за човекови 

права.

— Пратениците треба да 

побараат информација од 

Владата на Република 

Македонија:

š за трошоците и ефектите на 

шестгодишната кампања 

„Имаш право на избор – 

избери живот“; 

š за мерките за примена на 

препораката на Комитетот за 

човекови права кампањата да 

сопре.

— Пратениците, водејќи се од 

препораките на Комитетот за 

човекови права, можат да 

иницираат нова законска 

регулатива за прекинување 

на бременоста, која ќе биде 

развиена во соработка со 

стручната јавност и женските 

невладини организации и 

која ќе биде во согласност со 

препораките на Светската 

здравствена организација за 

безбеден абортус. 

Според ова, системот за заштита 

од семејно насилство во 

Македонија се соочува со многу 

предизвици на кои државните 

институции треба да одговорат, 

особено поради фактот што 

Република Македонија е 

потписничка на Конвенцијата за 

спречување и борба против 

насилството врз жените и 

домашното насилство.

Препораки

Ÿ Пратениците да поттикнат 

организирање јавни расправи 

за отворање регионални 

пакети на специјализирани 

сервиси за жртви на семејно 

насилство и начини за нивно 

финансирање; 

Ÿ Министерство за труд и 

социјална политика да ги 

искористи постојните 

капацитети преку 

препознавање на женските 

граѓански организации како 

обезбедувачи на 

специјализирани сервиси за 

жртви на семејно насилство и 

да обезбеди средства за нивно 

непрекинато 

функционирање, со што ќе се 

обезбеди поголема 

достапност на територијата 

на целата држава.

1. Службен весник на РМ, бр. 138 од 17.9.2014 година
2. Љ. Поповска, В. Рикаловски, Е. Вилагомез, 2012 „Извештај од студија за националната 
анкета за семејно насилство“.

3. Податоците за постојните сервиси се од 
мапирањето што во моментов го 
спроведува Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство и 
ќе биде објавено до крајот на оваа година.
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сместување до 48 часа за жени – 

жртви на семејно насилство и за 

нивните деца. Двете организации 

се лоцирани во Скопје. 

Психосоцијална помош и 

поддршка: Во Скопје 

функционира центар за 

советувањекој работи со сите 

членови на семејството во кое е 

детектирано семејно насилство, 

односно се работи со жртвата, со 

сторителот и со децата, кои се 

најчесто индиректни жртви. Како 

таков, тој е единствен во државата. 

СОС-линии за помош: Постојат 

две национални СОС-линии. 

Покрај нив, уште четири други 

организации оперираат со 

локални СОС–линии, кои  го 

покриваат само градот/регионот 

каде што се лоцирани. 

Бесплатна правна помош: Во 

моментов пет граѓански 

организации го обезбедуваат овој 

сервис, и тоа по една во Штип, 

Тетово, Свети Николе и  три во 
3Скопје.  

Капацитетите на постојните 

прифатилишта за сместување се 

мали, односно многу мал број 

жени можат да бидат сместени 

истовремено, посебно ако го 

земеме предвид фактот дека многу 

често жените бараат засолниште 

заедно со своите деца. Во однос на 

СОС-линиите, ниедна не 

обезбедува помош на сите јазици 

истовремено. Достапноста на 

сервисите е ограничена, особено 

ако го земеме предвид фактот дека 

поголемиот дел од нив се 

лоцирани во урбани средини. 
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Достапност 
на специјализирани сервиси за 
жртви на семејно насилство

Во Законот за превенција, 

спречување и заштита од семејно 

насилство, семејното насилство е 

дефинирано како 

„малтретирање, навредување, 

загрозување на сигурноста, 

телесно повредување, полово или 

друго психолошко, физичко или 

економско насилство со кое се 

предизвикува чувство на 

несигурност, загрозување или 

страв, вклучувајќи и закани за 

такви дејствија, спрема брачен 

другар, родителите или децата 

или други лица кои живеат во 

брачна или вонбрачна заедница 

или заедничко домаќинство, како 

и спрема сегашен или поранешен 

брачен другар, вонбрачен 

партнер или лица кои имаат 

заедничко дете или се наоѓаат во 

блиски лични односи, без оглед 

дали сторителот го дели или го 

делел истото живеалиште со 
1жртвата или не“.

Според истражувачките резултати, 

повеќе од една третина од 

населението (36,8%) во Република 

Македонија доживеало некој 

облик на насилство во семејството. 

Најзастапено е психолошкото, 

додека физичкото и сексуалното 

насилство има пониска стапка 

(што може да се објасни со 

методолошките ограничувања на 

студијата). Испитаниците што 

искусиле насилство во семејството 

најчесто се обратиле во полиција, 

центрите за социјална работа и во 

здравствени установи. Всушност, 

повеќе од три четвртини од 

случаите не се пријавени во ниту 
2 една јавно достапна служба.

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.

Конвенцијата на Советот за 

Европа за спречување и борба 

против насилство врз жени и 

семејно насилство предвидува 

постоење специјализирани 

сервиси, кои би се разликувале од 

општите/генерални сервиси што 

ги обезбедува Центарот за 

социјална работа. Имено, општите 

социјални сервиси ги опфаќаат 

сите граѓани во ризик и се 

однесуваат на различни форми на 

социјална и здравствена заштита, 

додека специјализираните 

сервиси за жени и деца – жртви на 

семејно насилство се однесуваат 

само на оваа ранлива група и 

вклучуваат: безбедно 

сместување/сигурна куќа (кризни 

центри што ги сместуваат жртвите 

на 24–48 часа и шелтер-центри 

што обезбедуваат сместување од 3 

до 6 месеци), психосоцијална 

помош и поддршка, СОС-линија, 

бесплатна правна помош.

Специјализирани услуги за 

поддршка обезбедени од 

државата

Според официјалните 

информации од Министерство за 

труд и социјална политика, во 

моментот функционираат четири 

регионални центри за лица – 

жртви на семејно насилство во: 

Скопје, Битола, Кочани и Свети 

Николе. 

Специјализирани услуги за 

поддршка обезбедени од 

невладините организации

Прифатилишта: Според 

достапните информации, само 

една граѓанска организација 

обезбедува долготрајно 

сместување до три месеци, со 

можност за продолжување на овој 

период. Покрај тоа, една 

организација нуди ургентно 

š за мерките што ги презема 

за примена на препораките 

на Комитетот за човекови 

права.

— Пратениците треба да 

побараат информација од 

Владата на Република 

Македонија:

š за трошоците и ефектите на 

шестгодишната кампања 

„Имаш право на избор – 

избери живот“; 

š за мерките за примена на 

препораката на Комитетот за 

човекови права кампањата да 

сопре.

— Пратениците, водејќи се од 

препораките на Комитетот за 

човекови права, можат да 

иницираат нова законска 

регулатива за прекинување 

на бременоста, која ќе биде 

развиена во соработка со 

стручната јавност и женските 

невладини организации и 

која ќе биде во согласност со 

препораките на Светската 

здравствена организација за 

безбеден абортус. 

Според ова, системот за заштита 

од семејно насилство во 

Македонија се соочува со многу 

предизвици на кои државните 

институции треба да одговорат, 

особено поради фактот што 

Република Македонија е 

потписничка на Конвенцијата за 

спречување и борба против 

насилството врз жените и 

домашното насилство.

Препораки

Ÿ Пратениците да поттикнат 

организирање јавни расправи 

за отворање регионални 

пакети на специјализирани 

сервиси за жртви на семејно 

насилство и начини за нивно 

финансирање; 

Ÿ Министерство за труд и 

социјална политика да ги 

искористи постојните 

капацитети преку 

препознавање на женските 

граѓански организации како 

обезбедувачи на 

специјализирани сервиси за 

жртви на семејно насилство и 

да обезбеди средства за нивно 

непрекинато 

функционирање, со што ќе се 

обезбеди поголема 

достапност на територијата 

на целата држава.

1. Службен весник на РМ, бр. 138 од 17.9.2014 година
2. Љ. Поповска, В. Рикаловски, Е. Вилагомез, 2012 „Извештај од студија за националната 
анкета за семејно насилство“.

3. Податоците за постојните сервиси се од 
мапирањето што во моментов го 
спроведува Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство и 
ќе биде објавено до крајот на оваа година.
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е поверојатно да бидат вклучени 

во претшколското образование.

Имајќи предвид дека во 2014 

година 17,5% од сите деца и 
8 малолетници во Македонија

живееле во домаќинства без ниту 

еден вработен, обврската на 

државата да го зголеми опфатот 

на градинките и институциите за 

претшколско образование е уште 

поалармантен. Отсуството на 

установи за грижа на деца во 

моментов директно спречува 
964.708 мајки да бараат работа , од 

кои повеќето – 39.337 – живеат во 

рурални средини, а 25.371 во 

урбани. Во просек, 838 жени 

годишно ја напуштаат работата за 

да се грижат за своите деца. 

Анализите на јавните политики 

укажуваат на корелација меѓу 

стапките на фертилитет и 

системите за поддршка и услуги за 
10грижа на деца . Според овие 

анализи, животот на вработените 

жени во овој дел од светот е 

олеснет низ просветлени ставови 

на работодавачите, одлични 

услуги за грижа на децата и 

дарежливо семејно, а не мајчинско 
11отсуство . Оттука, претшколското 

образование директно влијае на 

планирањето на семејството. 

Затоа, едно од централните 

прашања при идентификацијата 

на идните мерки на 

демографската политика на 

државата би морало да биде 

обезбедувањето на достапни и 

квалитетни услуги за грижа на 

децата на предучилишна возраст. 

Причини за малиот опфат

Најголем дел од семејствата што 

не ги праќаат децата во градинка 

(63%), не ги праќаат бидејќи за тоа 

немаат потреба, односно затоа 

што имаат кој да ги чува дома. Ова 

укажува на ниска свест на 

населението за факторите што 

влијаат врз раниот детски развој. 

Од друга страна, ѝ дава простор на 

државата постепено да работи на 

зголемувањето, без голем 

социјален притисок. Сепак, цела 

третина граѓани (34%) сакаат, но 

не биле во можност да ги запишат 

своите деца во градинка, поради 

тоа што кај нив нема градинки. За 

останатите (10%) градинките се 
12прескапи .

Дополнително, квалитативните 

анализи укажуваат дека најчести 

проблеми се достапноста на 

градинките, нивното работно 

време, трошоците и условите што 

влијаат врз здравствената состојба 
13на децата . Исто така, исхраната 

не ги задоволува физиолошките 

потреби, а недостасуваат 

висококвалитетни белковини и 

свежо овошје и зеленчук на сметка 

на заситени масти и прости 
14шеќери .  

Приватниот сектор 

заинтересиран да инвестира

Споредено со 2013, во 2014 година 

има вкупно 14 нови градинки, од 
15кои две јавни и дури 12 приватни . 

Иако најчесто овие градинки се со 

мал капацитет, сепак, бројот на 

деца во приватни градинки е 

зголемен за два и пол пати во 

споредба со 2014 година. Исто 

така, статистката укажува дека во 

овие градинки воспитувачкиот 

кадар е најброен, две третини се 

воспитувачки, во споредба со 

нешто повеќе од една третина кај 
16државните градинки . Имено, во 

приватните градинки на седум 

деца има еден член на персоналот, 

во споредба со еден од персоналот 

на 10 деца водржавните градинки. 

Ова е еден од главните 

индикатори од кој зависи 

квалитетот на претшколското 

образование. Државата досега 

нема иницијативи за стимулирање 

на инвестиции од приватниот 

сектор во предучилишното 
17образование .

Препораки:

Ÿ Да се воведат блок-дотации 

за приватните градинки. 

Државата може да ги 

стимулира инвестициите од 

приватниот сектор со 

субвенционирање на 

трошокот по опфатено дете. 

На тој начин приватните 

градинки ќе бидат 

поконкуретни и повеќе 

семејства ќе можат да си ги 

дозволат;

Ÿ Воведување дополнителни 

субвенции за семејствата што 

живеат во сиромаштија;

Ÿ Пренамена на основните 

училишта и други 

инфраструктурни објекти 

(домови на култура, 

пионерски домови, итн). 

Намалувањето на бројот на 

деца овозможува пренамена 

на дел од училиштата во 

установи за претшколско 

образование;

Ÿ Реформирање на 

надоместокот за претшколско 

образование. Државата треба 

да воведе скалеста наплата, 

која ќе обезбеди бесплатно 

претшколско образование за 

сиромашните семејства и 

значително повисока цена 

(од моменталната од 1.450 

денари) за богатите семејства;

Ÿ Спроведување кампањи за 

корисноста од претшколското 

образование и зголемување 

на свеста за факторите што 

влијаат на раниот детски 

развој;

Ÿ При усвојувањето на 

буџетот за 2016 година да 

водат грижа за средствата 

наменети за изградба на нови 

градинки, особено во 

општините каде што 

капацитетот е под просекот и 

во руралните општини.

Претшколското образование – 
предуслов за развој на децата

Претшколското образование 

е клучно за раниот детски 

развој

Науката веќе ги потврди 

многуслојните краткотрајни и 

долготрајни позитивни ефекти од 

вклучувањето на децата во 

градинки и од посетата на 

претшколско образование. 

Накратко, претшколското 

образование не само што им 

помага на децата да се стекнат со 

значајни вештини, тоа, исто така, 

позитивно влијае на нивните 

когнитивни способности, 

интелигенција, самодоверба, 

мотивација и социјално 
4  однесување.

Македонија се наоѓа на дното на 

Европа според опфатот на деца во 

раното претшколско образование. 

Во 2014 година вкупно 30.197 деца 
5биле запишани во градинки.  

Имајќи предвид дека во 
6Македонија има 161.738 деца , 

само 18% од децата на 

претшколска возраст се запишани 

во градинки (на возраст меѓу 0 и 6 

години). Ако се разгледуваат само 

децата над три години, опфатот е 
7нешто повисок (22%) , но далеку 

под просекот на ЕУ и ОЕЦД, кој е 

над 80%.

Опфатот на деца ја отсликува 

нееднаквоста во државата

Истражувањето на УНИЦЕФ 

утврди значителни разлики меѓу 

децата што се опфатени со 

претшколско образование. 

Најизразени разлики има во однос 

на местото на живеење и 

примањата на семејствата. Имено, 

само 6% од децата од село одат во 

градинка, споредено со 37% од 

децата кои живеат во градовите. 

Дополнително, половина (56%) од 

децата што живеат во богати 

домаќинства се запишани во 

градинка, наспроти 0,3% од 

сиромашните семејства. Разлики 

има и во однос на образованието 

на мајките: тие со високо 

образование и со македонско 

етничко потекло, и нивните деца,  

4. Постојат многубројни прегледи на литературата кои ги сумираат квалитативните и 
метаанализи за влијанието на претшколското образование. Види, на пример, Shonkoff and 
Miesels, Handbook of Early Childhood Intervention, Cambridge University Press, 2000, 
достапно на: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99025362.pdf 
5. Државен завод за статистика, Јавни установи за згрижување на деца, 2015, достапно нa: 
www.stat.gov.mk 
6. Според проценките на населението за 2014 на Државниот завод за статистика.
7. УНИЦЕФ, Мултикластерско истражување за Македонија, 2009, достапно на 
www.unicef.org.mk 
8. Државен завод за статистика, Анкета на работна сила 2014 (Скопје: Јуни 2015), табела 
83
9. Државен завод за статистика, Анкета на работна сила 2014 (Скопје: Јуни 2015), табела 
53
10. Види на пример, Економист, ноември 2011
11. Група на невладини организации, Демографските политики и родовата еднаквост во 
Република Македонија: Мерките за унапредување на еднаквоста помеѓу жените и мажите 
како мерки за зголемување на наталитетот, Скопје: 2012

12. Малеска и Србијанко, Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот и приватниот 
живот, Реактор, 2015, достапно на www.reactor.org.mk  
13. Коруновска и Шкријељ, Родова проценка на социјалните политики и буџети на 
локално ниво, ХЕРА, 2013, достапно на www.hera.org.mk 
14. Институт за јавно здравје, Извештај за здравјето на населението, 2014, достапно на 
www.iph.mk  
15. Државен завод за статистика, Јавни установи за згрижување на деца, 2015, достапно 
нa: www.stat.gov.mk 
16. Во приватните градинки односот на воспитувачки наспроти негувателки е 65:35, во 
споредба со 38:62 кај државните градинки.  
17. Со исклучок на Општина Карпош, која има отстапено имот за Француската градинка. 
За возврат децата од општина Карпош имаат право на повластени услови за упис во оваа 
градинка.
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е поверојатно да бидат вклучени 

во претшколското образование.

Имајќи предвид дека во 2014 

година 17,5% од сите деца и 
8 малолетници во Македонија

живееле во домаќинства без ниту 

еден вработен, обврската на 

државата да го зголеми опфатот 

на градинките и институциите за 

претшколско образование е уште 

поалармантен. Отсуството на 

установи за грижа на деца во 

моментов директно спречува 
964.708 мајки да бараат работа , од 

кои повеќето – 39.337 – живеат во 

рурални средини, а 25.371 во 

урбани. Во просек, 838 жени 

годишно ја напуштаат работата за 

да се грижат за своите деца. 

Анализите на јавните политики 

укажуваат на корелација меѓу 

стапките на фертилитет и 

системите за поддршка и услуги за 
10грижа на деца . Според овие 

анализи, животот на вработените 

жени во овој дел од светот е 

олеснет низ просветлени ставови 

на работодавачите, одлични 

услуги за грижа на децата и 

дарежливо семејно, а не мајчинско 
11отсуство . Оттука, претшколското 

образование директно влијае на 

планирањето на семејството. 

Затоа, едно од централните 

прашања при идентификацијата 

на идните мерки на 

демографската политика на 

државата би морало да биде 

обезбедувањето на достапни и 

квалитетни услуги за грижа на 

децата на предучилишна возраст. 

Причини за малиот опфат

Најголем дел од семејствата што 

не ги праќаат децата во градинка 

(63%), не ги праќаат бидејќи за тоа 

немаат потреба, односно затоа 

што имаат кој да ги чува дома. Ова 

укажува на ниска свест на 

населението за факторите што 

влијаат врз раниот детски развој. 

Од друга страна, ѝ дава простор на 

државата постепено да работи на 

зголемувањето, без голем 

социјален притисок. Сепак, цела 

третина граѓани (34%) сакаат, но 

не биле во можност да ги запишат 

своите деца во градинка, поради 

тоа што кај нив нема градинки. За 

останатите (10%) градинките се 
12прескапи .

Дополнително, квалитативните 

анализи укажуваат дека најчести 

проблеми се достапноста на 

градинките, нивното работно 

време, трошоците и условите што 

влијаат врз здравствената состојба 
13на децата . Исто така, исхраната 

не ги задоволува физиолошките 

потреби, а недостасуваат 

висококвалитетни белковини и 

свежо овошје и зеленчук на сметка 

на заситени масти и прости 
14шеќери .  

Приватниот сектор 

заинтересиран да инвестира

Споредено со 2013, во 2014 година 

има вкупно 14 нови градинки, од 
15кои две јавни и дури 12 приватни . 

Иако најчесто овие градинки се со 

мал капацитет, сепак, бројот на 

деца во приватни градинки е 

зголемен за два и пол пати во 

споредба со 2014 година. Исто 

така, статистката укажува дека во 

овие градинки воспитувачкиот 

кадар е најброен, две третини се 

воспитувачки, во споредба со 

нешто повеќе од една третина кај 
16државните градинки . Имено, во 

приватните градинки на седум 

деца има еден член на персоналот, 

во споредба со еден од персоналот 

на 10 деца водржавните градинки. 

Ова е еден од главните 

индикатори од кој зависи 

квалитетот на претшколското 

образование. Државата досега 

нема иницијативи за стимулирање 

на инвестиции од приватниот 

сектор во предучилишното 
17образование .

Препораки:

Ÿ Да се воведат блок-дотации 

за приватните градинки. 

Државата може да ги 

стимулира инвестициите од 

приватниот сектор со 

субвенционирање на 

трошокот по опфатено дете. 

На тој начин приватните 

градинки ќе бидат 

поконкуретни и повеќе 

семејства ќе можат да си ги 

дозволат;

Ÿ Воведување дополнителни 

субвенции за семејствата што 

живеат во сиромаштија;

Ÿ Пренамена на основните 

училишта и други 

инфраструктурни објекти 

(домови на култура, 

пионерски домови, итн). 

Намалувањето на бројот на 

деца овозможува пренамена 

на дел од училиштата во 

установи за претшколско 

образование;

Ÿ Реформирање на 

надоместокот за претшколско 

образование. Државата треба 

да воведе скалеста наплата, 

која ќе обезбеди бесплатно 

претшколско образование за 

сиромашните семејства и 

значително повисока цена 

(од моменталната од 1.450 

денари) за богатите семејства;

Ÿ Спроведување кампањи за 

корисноста од претшколското 

образование и зголемување 

на свеста за факторите што 

влијаат на раниот детски 

развој;

Ÿ При усвојувањето на 

буџетот за 2016 година да 

водат грижа за средствата 

наменети за изградба на нови 

градинки, особено во 

општините каде што 

капацитетот е под просекот и 

во руралните општини.

Претшколското образование – 
предуслов за развој на децата

Претшколското образование 

е клучно за раниот детски 

развој

Науката веќе ги потврди 

многуслојните краткотрајни и 

долготрајни позитивни ефекти од 

вклучувањето на децата во 

градинки и од посетата на 

претшколско образование. 

Накратко, претшколското 

образование не само што им 

помага на децата да се стекнат со 

значајни вештини, тоа, исто така, 

позитивно влијае на нивните 

когнитивни способности, 

интелигенција, самодоверба, 

мотивација и социјално 
4  однесување.

Македонија се наоѓа на дното на 

Европа според опфатот на деца во 

раното претшколско образование. 

Во 2014 година вкупно 30.197 деца 
5биле запишани во градинки.  

Имајќи предвид дека во 
6Македонија има 161.738 деца , 

само 18% од децата на 

претшколска возраст се запишани 

во градинки (на возраст меѓу 0 и 6 

години). Ако се разгледуваат само 

децата над три години, опфатот е 
7нешто повисок (22%) , но далеку 

под просекот на ЕУ и ОЕЦД, кој е 

над 80%.

Опфатот на деца ја отсликува 

нееднаквоста во државата

Истражувањето на УНИЦЕФ 

утврди значителни разлики меѓу 

децата што се опфатени со 

претшколско образование. 

Најизразени разлики има во однос 

на местото на живеење и 

примањата на семејствата. Имено, 

само 6% од децата од село одат во 

градинка, споредено со 37% од 

децата кои живеат во градовите. 

Дополнително, половина (56%) од 

децата што живеат во богати 

домаќинства се запишани во 

градинка, наспроти 0,3% од 

сиромашните семејства. Разлики 

има и во однос на образованието 

на мајките: тие со високо 

образование и со македонско 

етничко потекло, и нивните деца,  

4. Постојат многубројни прегледи на литературата кои ги сумираат квалитативните и 
метаанализи за влијанието на претшколското образование. Види, на пример, Shonkoff and 
Miesels, Handbook of Early Childhood Intervention, Cambridge University Press, 2000, 
достапно на: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99025362.pdf 
5. Државен завод за статистика, Јавни установи за згрижување на деца, 2015, достапно нa: 
www.stat.gov.mk 
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7. УНИЦЕФ, Мултикластерско истражување за Македонија, 2009, достапно на 
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83
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www.iph.mk  
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16. Во приватните градинки односот на воспитувачки наспроти негувателки е 65:35, во 
споредба со 38:62 кај државните градинки.  
17. Со исклучок на Општина Карпош, која има отстапено имот за Француската градинка. 
За возврат децата од општина Карпош имаат право на повластени услови за упис во оваа 
градинка.



Марија Вагинолог е виртуелен лик 

на социјалните мрежи, кој ХЕРА 

го креираше во април 2014 година 

со цел да ги информира девојките 

на возраст од 15 до 24 години за 

нивното сексуално и 

репродуктивно здравје, а особено 

да ги крши сите табуа и 

предрасуди што постојат за 

модерната контрацепција. Марија 

Вагинолог, исто така, ги охрабрува 

девојките на редовни консултации 

и прегледи кај својот матичен 

гинеколог. Врската со фановите се 

остварува преку секојдневно 

објавување на едукативни 

текстови, прилози и новости од 

светот, видеоинтервјуа со 

специјалисти-гинеколози, како и 

одговарање на прашања од 

областа на сексуалноста и 

репродуктивното здравје. Денес 

@МАРИЈА ВАГИНОЛОГ ја следат 

12.423 фанови. На Facebook 

страницата периодично се 

објавуваат и анкети за ставови и за 

однесувања на девојките за своето 

здравје. Прашањата што ѝ се 

поставуваат на Марија Вагинолог 

најчесто се однесуваат на:

š нередовен менструален циклус; 

š сексуално преносливи 

инфекции; 

š модерна контрацепција. 

Една од пораките што Марија 

Вагинолог постојано ги упатува до 

своите фанови е: „Модерните 

девојки користат модерна 

контрацепција“. 

Една успешна приказна: 
@МАРИЈА ВАГИНОЛОГ
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Придонесот на ХЕРА 
во семејното планирање

Младинскиот центари 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 

ОВА СЕ НАШИТЕ СЕРВИСИ:

Мобилна амбуланта 
за ХИВ советување и тестирање 

testiranje@hera.org.mk 

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 

ХЕРА обезбедува БЕСПЛАТНИ И ДОВЕРЛИВИ 
УСЛУГИ за семејно планирање:

ЗДРАВСТВЕНИ: гинеколошки прегледи, ПАП-тест, ЕХО-
прегледи, дерматолошки услуги, кондоми, орална 
контрацепција, спирала, тестирање за ХИВ и сексуално 
преносливи инфекции, вклучувајќи и терапија за инфекции 
на репродуктивниот систем; 

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ: советувања за сексуалност и 
сексуално здравје, поддршка и советување на жртви на 
родово базирано и семејно насилство, нивни деца и 
членови на семејството, како и психосоцијален третман на 
сторители. 

@MarijaVaginolog

www.facebook.com/vvv.marija           

Марија Вагинолог 
можете да ја следите на:



Марија Вагинолог е виртуелен лик 

на социјалните мрежи, кој ХЕРА 

го креираше во април 2014 година 

со цел да ги информира девојките 

на возраст од 15 до 24 години за 

нивното сексуално и 

репродуктивно здравје, а особено 

да ги крши сите табуа и 

предрасуди што постојат за 

модерната контрацепција. Марија 

Вагинолог, исто така, ги охрабрува 

девојките на редовни консултации 

и прегледи кај својот матичен 

гинеколог. Врската со фановите се 

остварува преку секојдневно 

објавување на едукативни 

текстови, прилози и новости од 

светот, видеоинтервјуа со 

специјалисти-гинеколози, како и 

одговарање на прашања од 

областа на сексуалноста и 

репродуктивното здравје. Денес 

@МАРИЈА ВАГИНОЛОГ ја следат 

12.423 фанови. На Facebook 

страницата периодично се 

објавуваат и анкети за ставови и за 

однесувања на девојките за своето 

здравје. Прашањата што ѝ се 

поставуваат на Марија Вагинолог 

најчесто се однесуваат на:

š нередовен менструален циклус; 

š сексуално преносливи 

инфекции; 

š модерна контрацепција. 

Една од пораките што Марија 

Вагинолог постојано ги упатува до 

своите фанови е: „Модерните 

девојки користат модерна 

контрацепција“. 

Една успешна приказна: 
@МАРИЈА ВАГИНОЛОГ

Билтен за семејно планирање

бр.4 декември, 
2015 година,  Скопје 
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Придонесот на ХЕРА 
во семејното планирање

Младинскиот центари 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 

ОВА СЕ НАШИТЕ СЕРВИСИ:

Мобилна амбуланта 
за ХИВ советување и тестирање 

testiranje@hera.org.mk 

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 

ХЕРА обезбедува БЕСПЛАТНИ И ДОВЕРЛИВИ 
УСЛУГИ за семејно планирање:

ЗДРАВСТВЕНИ: гинеколошки прегледи, ПАП-тест, ЕХО-
прегледи, дерматолошки услуги, кондоми, орална 
контрацепција, спирала, тестирање за ХИВ и сексуално 
преносливи инфекции, вклучувајќи и терапија за инфекции 
на репродуктивниот систем; 

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ: советувања за сексуалност и 
сексуално здравје, поддршка и советување на жртви на 
родово базирано и семејно насилство, нивни деца и 
членови на семејството, како и психосоцијален третман на 
сторители. 

@MarijaVaginolog

www.facebook.com/vvv.marija           

Марија Вагинолог 
можете да ја следите на:
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