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ИНФОРМАТИВНА КАРТА 
ЗА ДОНЕСУВАЧИ НА ОДЛУКИ 

ПРОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИШТО СПРОВЕДУВААТ ПРОГРАМИ ЗА ХИВ 
ПОДДРЖАНИ ОД ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА ПРОТИВ ХИВ, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЈА (ГЛОБАЛЕН ФОНД)

ЦЕЛ: Да се проценат постоечките технички, финансиски и човечки капацитети со кои располагаат граѓанските 
организации кои се секундарни приматели на Програмата за ХИВ поддржана од Глобалниот фонд, за да се обезбеди 
континуитет на приоритетните интервенции за ХИВ во иднина.

МЕТОДОЛОГИЈА: Се користеше полуструктуриран прашалник којшто беше пополнуван од страна на 15 граѓански 
организации коишто нудат сервиси за ХИВ помеѓу ранливите групи граѓани, додека собирањето и анализата на 
податоците беа направени преку интернет алатка. 

РЕЗУЛТАТИ: Петнаесет граѓански организации, преку стационарните и теренските сервиси во текот на 2014 година 
опфатиле 15.021 припадници на ранливите групи од кои 36% се нови корисници. Корисниците направиле 68.269 
посети и добиле 208.198 бесплатни услуги за превенција и поддршка за ХИВ во постоечките сервиси во 2014 година. 
Вкупно 158 лица и дополнително 45 волонтери се ангажирани за раководење и за нудење на директни услуги за 
превенција и поддршка за ХИВ преку граѓанскиот сектор. Осум од граѓанските организации се целосно финансиски 
зависни од средствата на Глобалниот фонд и доколку не се обезбедат средства за поддршка на нивните активности, 
постои опасност тие да престанат со работа. Од останатите седум организации коишто имаат и дополнителни извори 
на финансирање, само две организации обезбедиле  незначителен износ од годишниот буџет за директни сервиси за 
ХИВ (2 и 6%), а останатите пет организации средствата со кои располагаат ги имаат обезбедено за спроведување на 
други програми од областа на здравството и социјалната заштита.

ЗАКЛУЧОЦИ: Во Република Македонија постои широко развиена мрежа од 15 граѓански организации коишто имаат 
воспоставено инфраструктура и обучени човечки ресурси за раководење и нудење на директни сервиси за 
превенција и поддршка за ХИВ помеѓу припадниците на ранливи и тешко достапни групи граѓани: мажи кои имаат секс 
со мажи (МСМ), сексуални работници/чки (СР), лица кои инјектираат дрога (ЛИД), луѓе што живеат со ХИВ (ЛЖХИВ), 
осудени лица и млади. Сите воспоставени сервиси се под ризик да престанат со работа по повлекувањето на 
Глобалниот фонд на крајот на 2016 година, имајќи предвид дека не постојат други донатори кои инвестираат во 
регионот во програми за ХИВ, со обем како што тоа сеуште е случај со Глобалниот фонд.  Со тоа 15.021 граѓани коишто 
припаѓаат на тешко достапни и ранливи групи кои се опфаќаат само преку сервисите на граѓанскиот сектор ќе останат 
без услуги за превенција и поддршка од ХИВ. Тоа ќе го доведе во прашање одржувањето на ниската стапка на ХИВ во 
земјата по повлекувањето на Глобалниот фонд и ќе го зголеми ризикот од нови инфекции од ХИВ помеѓу корисниците 
коишто ќе останат без сервиси за превенција од ХИВ.  Граѓанските организации одржливоста на програмите 
првенствено ја гледаат преку нивна интеграција во националните програми и буџети и оние на локалната самоуправа.
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ЦРВЕН КРСТ

ПУЛС - КУМАНОВО

ХОПС

ХЕЛП - ГОСТИВАР

ВКУПНО

ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИЕНТИ ПРОЦЕНТ НА 
НОВИ КЛИЕНТИ

ПОСТОЈАНИ И НОВИ КОРИСНИЦИ НА СЕРВИСИТЕ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2014 ГОДИНА

351

70

193

1.360

148

551

177

610

4.225

487

4.242

483

539

1.056

529

15.021

47.14%

33.16%

13.24%

9.46%

9.26%

5.08%

40.82%

18.65%

16.43%

82.18%

11.18%

10.20%

27.56%

9.83%

36.58%

ФРЕКВЕНЦИЈА НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СЕРВИСИТЕ 
ЗА ХИВ
Во однос на фреквенцијата на реализирани посети, во 
2014 година корисниците направиле  вкупно  68.269 
посети на различните сервиси за превенција, грижа и 
п о д д р ш к а  з а  Х И В  к о и ш т о  с е  р а к о в о д е н и  о д 
граѓанските организации.

ЦРУЈЖ - Тетово

Заедно Посилни

СТАР СТАР- Стар

Избор - Струмица

Младински Клуб - Штип

Опција - Охрид

Зона - Кавадарци

Доверба

ЕГАЛ

Виа Витa - Битола

ХЕРА

Црвен Крст

Пулс - Куманово

ХОПС

Хелп – Гостивар

ВКУПНО

ГРАЃАНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА

БРОЈ НА 
ПОСЕТИ ЗА 2014

1.901

155

1.308

2.505

1.952

4.288

1.956

1.425

8.711

8.310

6.023

2.879

2.513

23.783

560

68.269

ФРЕКВЕНЦИЈА НА ПОСЕТИ НА СЕРВИСИТЕ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2014 ГОДИНА

Преку с тационарните и теренските сервиси на 
граѓанските организации во 2014 година биле 
опфатени вкупно 15.021 припадници на ранливите 
групи од коишто околу една третина или 36% се нови 
корисници на сервисите за ХИВ.

0706

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Во рамките на проектите тековно се ангажирани 158 лица 
со полно и половина работно време коишто се вклучени 
во раководење на програмите и директно нудење на 
услуги. Сите овие лица ќе останат без работа доколку по 
повлекувањето на Глобалниот фонд од земјата не се 
обезбеди финансиска поддршка на воспоставените 
програми за ХИВ. Дополнително 45 волонтери од 
граѓанските организации и претставници од самата 
заедница волонтерски се вклучени и придонесуваат  во 
раководењето или/и нудење сервиси за превенција, 
грижа и поддршка за ХИВ.

158 45

Број на ангажирани лица со полно 
и половина работно време за раководење 
и нудење на услуги и број на вклучени 
волонтери 

Број на ангажирани 
лица со полно и 
половина работно 
време

Број на волонтери 
вклучени во 
програмите



ОПФАТ НА КОРИСНИЦИ 
ПРЕКУ СЕРВИСИТЕ ЗА ХИВ 
Прек у сервисите на граѓанските организации 
првенс твено се опфаќ аат тешко дос тапните и 
ранливите групи на граѓани: лицата кои инјектираат 
дрога, мажите кои имаат секс со мажи, сексуалните 
работници, осудените лица, луѓето што живеат со ХИВ 
и младите.

НОВИ 
КЛИЕНТИ 

89

33

64

180

14

51

9

249

788

80

3.486

54

55

291

52

5.495

25.36%ЦРУЈЖ - ТЕТОВО
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ЕГАЛ

ВИА ВИТA - БИТОЛА
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ХЕЛП - ГОСТИВАР

ВКУПНО
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НОВИ КЛИЕНТИ

ПОСТОЈАНИ И НОВИ КОРИСНИЦИ НА СЕРВИСИТЕ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2014 ГОДИНА
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9.46%

9.26%

5.08%
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16.43%

82.18%
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27.56%

9.83%

36.58%

ФРЕКВЕНЦИЈА НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СЕРВИСИТЕ 
ЗА ХИВ
Во однос на фреквенцијата на реализирани посети, во 
2014 година корисниците направиле  вкупно  68.269 
посети на различните сервиси за превенција, грижа и 
п о д д р ш к а  з а  Х И В  к о и ш т о  с е  р а к о в о д е н и  о д 
граѓанските организации.

ЦРУЈЖ - Тетово

Заедно Посилни

СТАР СТАР- Стар

Избор - Струмица

Младински Клуб - Штип

Опција - Охрид

Зона - Кавадарци

Доверба

ЕГАЛ

Виа Витa - Битола

ХЕРА

Црвен Крст

Пулс - Куманово

ХОПС

Хелп – Гостивар

ВКУПНО

ГРАЃАНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА

БРОЈ НА 
ПОСЕТИ ЗА 2014

1.901

155

1.308

2.505

1.952

4.288

1.956

1.425

8.711

8.310

6.023

2.879

2.513

23.783

560

68.269

ФРЕКВЕНЦИЈА НА ПОСЕТИ НА СЕРВИСИТЕ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2014 ГОДИНА

Преку с тационарните и теренските сервиси на 
граѓанските организации во 2014 година биле 
опфатени вкупно 15.021 припадници на ранливите 
групи од коишто околу една третина или 36% се нови 
корисници на сервисите за ХИВ.

0706

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Во рамките на проектите тековно се ангажирани 158 лица 
со полно и половина работно време коишто се вклучени 
во раководење на програмите и директно нудење на 
услуги. Сите овие лица ќе останат без работа доколку по 
повлекувањето на Глобалниот фонд од земјата не се 
обезбеди финансиска поддршка на воспоставените 
програми за ХИВ. Дополнително 45 волонтери од 
граѓанските организации и претставници од самата 
заедница волонтерски се вклучени и придонесуваат  во 
раководењето или/и нудење сервиси за превенција, 
грижа и поддршка за ХИВ.

158 45

Број на ангажирани лица со полно 
и половина работно време за раководење 
и нудење на услуги и број на вклучени 
волонтери 

Број на ангажирани 
лица со полно и 
половина работно 
време

Број на волонтери 
вклучени во 
програмите



ФИНАНСИРАЊЕ НА СЕРВИСИТЕ ЗА ХИВ 
Повеќе од половината од граѓанските организациите се целосно финансиски зависни од Глобалниот фонд и 
постои можност да престанат со функционирање по повлекувањето на овој донатор на крајот на 2016 година. 
(7 организации обезбедуваат 100% и 1 организација обезбедува 97% од вкупниот годишен буџет преку Глобалниот 
фонд). Од друга страна, организациите коишто располагаат со останати извори на финансирање покрај оние на 
Глобалниот фонд, дополнителните средства со кои располагаат не можат да ги наменат за директни сервиси за ХИВ, 
бидејќи средствата ги имаат обезбедено за спроведување на  проекти за застапување или јакнење на капацитетите во 
областа на социјалната и здравствената заштита, сексуалното и репродуктивно здравје и човековите права. (Во текот  
на 2014 година,  само две од седум организации коишто имаат дополнителни извори на средства, издвоиле 
незначителни средства за финансирање на директни сервиси за ХИВ, односно 2% и 6% од вкупниот буџет). 

Податоците покажуваат дека  во човечки ресурси за работа со десетгодишното инвестирање на Глобалниот фонд
маргинализирани заедници и инфраструктура за воспоставување и поддршка на различни сервиси за превенција на 
ХИВ според потребите на ранливите групи, е ставено под голем ризик доколку државата не обезбеди финансиска 
одржливост за функционирање на овие сервиси. 

Доколку престанат со работа веќе воспоставените сервиси  за ранливите групи граѓани, коишто се опфаќаат 
преку сервисите за ХИВ на граѓанскиот сектор,  ќе се доведе во прашање одржувањето на ниската стапка на 
ХИВ во земјата и ќе се зголеми ризикот од нови инфекции од ХИВ помеѓу корисниците на овие сервиси.

Правни услуги 

Размена на опрема за 
инјектирање на дроги

Медицинска грижа 
(преврска на рани, 
советување за безбедно 
инјектирање и сл.) 

Дистрибуција на кондоми, 
лубриканти и ИЕК  (информативни, 
едукативни и комункациски)
материјали 

ВИДОВИ НА УСЛУГИ ЗА 2014 БРОЈ НА 
УСЛУГИ 

243

35.398

40.261

70.170 

155

3.528

1.790

300

4.418

1.140

6.403

4.144

1.923

2.744

208.198

Социјална поддршка 
(грижа и поддршка, 
препраќање и придружба, 
изготвување документација, 
психосоцијално 
советување и сл.) 

Психолошко советување 
и поддршка

Инфо линија

Гинеколошки услуги 
(гинеколошки преглед, ЕХО 
преглед, ПАП тестови, СПИ 
тестови, третман на СПИ)

Центри за рехабилитација, 
Ресоцијализација 
(тераписка заедница)

ХИВ тестирање и советување

Останати услуги за СРЗ (услуги 
За контрацепција, СПИ и ИРТ)

Дерматолошки услуги

Други услуги (едукативни и 
креативни работилници, 
материјална, групи за 
самопомош)

ВКУПНО

Врсничка поддршка на ЛЖХИВ

Врсничка поддршка на СР, 
МСМ И ЛИД

35.581

УСЛУГИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ СЕРВИСИТЕ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2014 ГОДИНА

ЦРУЈЖ - Тетово

Заедно Посилни

СТАР СТАР- Стар

Избор - Струмица

Младински Клуб - Штип

Опција - Охрид

Зона - Кавадарци

Доверба

ЕГАЛ

Виа Витa - Битола

ХЕРА

Црвен Крст

Пулс - Куманово

ХОПС

Хелп – Гостивар

ГРАЃАНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
ЗА 2014 (ВО ЕВРА) 

62.256

46.485

23.725

93.782

25.253

49.639

24.775

73.189

105.045

77.143

507.535

704.929

25.471

500.557

35.868

БУЏЕТ ОД 
ГЛОБАЛНИОТ ФОНД

46.728  (75,06%)

33.298  (71,6%)

18.725  (79%)

80.282  (86%)

25.253  (100%)

49.639 (100%)

24.775 (100%)

71.189  (97%)

105.045 (100%)

77.143 (100%)

172.499 (34%)

59.297  (8,4%)

25.471 (100%)

267.202 (53%)

35.868 (100%)

БУЏЕТ ОД ДРУГИ 
ФОНДОВИ 
НАМЕНЕТИ ЗА 
СЕРВИСИ ЗА ХИВ

0

0

1.500 (6,32%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.057 (2,01%)

0

0908

ОБЕМ И ВИДОВИ НА УСЛУГИ 
КОИ СЕ НУДАТ ВО СЕРВИСИТЕ 
ЗА ХИВ 
Преку постоечките стационарни и теренски сервиси 
на граѓанските организации, во текот на 2014 година 
се понудени вкупно 208.198 услуги за превенција, 
грижа и поддршка за ХИВ на тешко достапните и 
ранливите групи на граѓани. 

Една третина (33.7%) од вкупниот број на услуги кои се 
понудени преку сервисите на граѓанскиот сектор се 
однесуваат на дистрибуција на бесплатни кондоми, 
л у б р и к а н т и  и  и н ф о р м а т и в н и ,  е д у к а т и в н и  и 
комуникативни материјали за превенција, грижа и 
поддршка за ХИВ. 34.1% од услугите отпаѓаат на услугите 
за  намалување на ризик од пренос на ХИВ преку 
инјектирање на дроги, односно за услугата размена на 
опрема за безбедно инјектирање на дроги (17.1%) и 
медицинска грижа поврзана со инјектирање на дроги - 
преврска на рани, советување за безбедно инјектирање и 
с л .  (17%) .  Околу една пет тина или 19.3% од сите 
понудените услуги се однесуваат на обезбедување на 
социјална поддршка (грижа и поддршка, препраќање и 
придружба, изготвување документација, психосоцијално 
с о в е т у в а њ е  и  с л . )  к а к о  е с е н ц и ј а л е н  а с п е к т  в о 
зајакнувањето на корисниците кои ги користат сервисите 
за ХИВ и обезбедување на поддршка при остварувањето 
на нивните социјални и здравствени права. Пет проценти 
од дадените услуги се од областа на сексуалното и 
репродуктивното здравје, односно гинеколошки услуги 
(гинеколошки прегледи, ЕХО прегледи, СПИ- сексуално 
преносливи инфекции и ПАП тестови, третман на СПИ), 
останати  услуги за СРЗ (контрацепција, абортус, ИРТ - 
инфекции на репродуктивен тракт) и дерматолошки 
услуги. Останатите услуги се однесуваат на советување и 
тестирање за ХИВ и хепатитис Ц; врсничка поддршка на 
сексуалните работници, мажите кои имаат секс со мажи, 
лицата кои инјектираат дроги и луѓето што живеат со ХИВ 
(поддршка обезбедена од самите припадници на овие 
групи) ;  правни услуги ;  услуги за рехабилитација и 
ресоцијализација од користење на дрога (тераписка 
заедница) и сл.



ФИНАНСИРАЊЕ НА СЕРВИСИТЕ ЗА ХИВ 
Повеќе од половината од граѓанските организациите се целосно финансиски зависни од Глобалниот фонд и 
постои можност да престанат со функционирање по повлекувањето на овој донатор на крајот на 2016 година. 
(7 организации обезбедуваат 100% и 1 организација обезбедува 97% од вкупниот годишен буџет преку Глобалниот 
фонд). Од друга страна, организациите коишто располагаат со останати извори на финансирање покрај оние на 
Глобалниот фонд, дополнителните средства со кои располагаат не можат да ги наменат за директни сервиси за ХИВ, 
бидејќи средствата ги имаат обезбедено за спроведување на  проекти за застапување или јакнење на капацитетите во 
областа на социјалната и здравствената заштита, сексуалното и репродуктивно здравје и човековите права. (Во текот  
на 2014 година,  само две од седум организации коишто имаат дополнителни извори на средства, издвоиле 
незначителни средства за финансирање на директни сервиси за ХИВ, односно 2% и 6% од вкупниот буџет). 

Податоците покажуваат дека  во човечки ресурси за работа со десетгодишното инвестирање на Глобалниот фонд
маргинализирани заедници и инфраструктура за воспоставување и поддршка на различни сервиси за превенција на 
ХИВ според потребите на ранливите групи, е ставено под голем ризик доколку државата не обезбеди финансиска 
одржливост за функционирање на овие сервиси. 

Доколку престанат со работа веќе воспоставените сервиси  за ранливите групи граѓани, коишто се опфаќаат 
преку сервисите за ХИВ на граѓанскиот сектор,  ќе се доведе во прашање одржувањето на ниската стапка на 
ХИВ во земјата и ќе се зголеми ризикот од нови инфекции од ХИВ помеѓу корисниците на овие сервиси.

Правни услуги 

Размена на опрема за 
инјектирање на дроги

Медицинска грижа 
(преврска на рани, 
советување за безбедно 
инјектирање и сл.) 

Дистрибуција на кондоми, 
лубриканти и ИЕК  (информативни, 
едукативни и комункациски)
материјали 

ВИДОВИ НА УСЛУГИ ЗА 2014 БРОЈ НА 
УСЛУГИ 

243

35.398

40.261

70.170 

155

3.528

1.790

300

4.418

1.140

6.403

4.144

1.923

2.744

208.198

Социјална поддршка 
(грижа и поддршка, 
препраќање и придружба, 
изготвување документација, 
психосоцијално 
советување и сл.) 

Психолошко советување 
и поддршка

Инфо линија

Гинеколошки услуги 
(гинеколошки преглед, ЕХО 
преглед, ПАП тестови, СПИ 
тестови, третман на СПИ)

Центри за рехабилитација, 
Ресоцијализација 
(тераписка заедница)

ХИВ тестирање и советување

Останати услуги за СРЗ (услуги 
За контрацепција, СПИ и ИРТ)

Дерматолошки услуги

Други услуги (едукативни и 
креативни работилници, 
материјална, групи за 
самопомош)

ВКУПНО

Врсничка поддршка на ЛЖХИВ

Врсничка поддршка на СР, 
МСМ И ЛИД

35.581

УСЛУГИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ СЕРВИСИТЕ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2014 ГОДИНА

ЦРУЈЖ - Тетово

Заедно Посилни

СТАР СТАР- Стар

Избор - Струмица

Младински Клуб - Штип

Опција - Охрид

Зона - Кавадарци

Доверба

ЕГАЛ

Виа Витa - Битола

ХЕРА

Црвен Крст

Пулс - Куманово

ХОПС

Хелп – Гостивар

ГРАЃАНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
ЗА 2014 (ВО ЕВРА) 

62.256

46.485

23.725

93.782

25.253

49.639

24.775

73.189

105.045

77.143

507.535

704.929

25.471

500.557

35.868

БУЏЕТ ОД 
ГЛОБАЛНИОТ ФОНД

46.728  (75,06%)

33.298  (71,6%)

18.725  (79%)

80.282  (86%)

25.253  (100%)

49.639 (100%)

24.775 (100%)

71.189  (97%)

105.045 (100%)

77.143 (100%)

172.499 (34%)

59.297  (8,4%)

25.471 (100%)

267.202 (53%)

35.868 (100%)

БУЏЕТ ОД ДРУГИ 
ФОНДОВИ 
НАМЕНЕТИ ЗА 
СЕРВИСИ ЗА ХИВ

0

0

1.500 (6,32%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.057 (2,01%)

0

0908

ОБЕМ И ВИДОВИ НА УСЛУГИ 
КОИ СЕ НУДАТ ВО СЕРВИСИТЕ 
ЗА ХИВ 
Преку постоечките стационарни и теренски сервиси 
на граѓанските организации, во текот на 2014 година 
се понудени вкупно 208.198 услуги за превенција, 
грижа и поддршка за ХИВ на тешко достапните и 
ранливите групи на граѓани. 

Една третина (33.7%) од вкупниот број на услуги кои се 
понудени преку сервисите на граѓанскиот сектор се 
однесуваат на дистрибуција на бесплатни кондоми, 
л у б р и к а н т и  и  и н ф о р м а т и в н и ,  е д у к а т и в н и  и 
комуникативни материјали за превенција, грижа и 
поддршка за ХИВ. 34.1% од услугите отпаѓаат на услугите 
за  намалување на ризик од пренос на ХИВ преку 
инјектирање на дроги, односно за услугата размена на 
опрема за безбедно инјектирање на дроги (17.1%) и 
медицинска грижа поврзана со инјектирање на дроги - 
преврска на рани, советување за безбедно инјектирање и 
с л .  (17%) .  Околу една пет тина или 19.3% од сите 
понудените услуги се однесуваат на обезбедување на 
социјална поддршка (грижа и поддршка, препраќање и 
придружба, изготвување документација, психосоцијално 
с о в е т у в а њ е  и  с л . )  к а к о  е с е н ц и ј а л е н  а с п е к т  в о 
зајакнувањето на корисниците кои ги користат сервисите 
за ХИВ и обезбедување на поддршка при остварувањето 
на нивните социјални и здравствени права. Пет проценти 
од дадените услуги се од областа на сексуалното и 
репродуктивното здравје, односно гинеколошки услуги 
(гинеколошки прегледи, ЕХО прегледи, СПИ- сексуално 
преносливи инфекции и ПАП тестови, третман на СПИ), 
останати  услуги за СРЗ (контрацепција, абортус, ИРТ - 
инфекции на репродуктивен тракт) и дерматолошки 
услуги. Останатите услуги се однесуваат на советување и 
тестирање за ХИВ и хепатитис Ц; врсничка поддршка на 
сексуалните работници, мажите кои имаат секс со мажи, 
лицата кои инјектираат дроги и луѓето што живеат со ХИВ 
(поддршка обезбедена од самите припадници на овие 
групи) ;  правни услуги ;  услуги за рехабилитација и 
ресоцијализација од користење на дрога (тераписка 
заедница) и сл.



ОДРЖЛИВОСТ НА СЕРВИСИТЕ ЗА ХИВ ПО ПОВЛЕКУВАЊЕТО 
НА ГЛОБАЛНИОТ ФОНД 
Претставниците на граѓанските организации одржливоста на веќе воспоставените сервиси за ХИВ првенствено ја 
гледаат во нивна интеграција во националните политики  и буџети и оние на локалната самоуправа. 

Дополнително, како потенцијални извори на средства коишто ќе обезбедат понатамошно финансирање на дел од овие 
програми се наведува бизнис секторот и останати домашни и меѓународни донатори, вклучително и европските 
фондови. Самофинансирачки активности и социјалното претприемништво исто така се наведуваат како 
потенцијални можности за обезбедување на дополнителни средства за финансиската одржливост на овие сервиси во 
иднина. 

До завршувањето на истражувањето ниту една организација нема започнато со реализирање на проекти за 
самофинансирање или останати можности за генерирање на средства, кои би биле еден од потенцијалните извори 
коишто може да се користат за поддршка  на веќе воспоставените сервиси за ХИВ.

КАКО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА 
ГЛЕДААТ ОДРЖЛИВОСТА НА ВЕЌЕ 

ВОСПОСТАВЕНИТЕ СЕРВИСИ ЗА ХИВ?

„Финансирање од буџетот на РМ, од буџетот на Град Скопје, финансирање од буџетите на локалната самоуправа, 
финансирање од бизнис секторот, финансирање од фондовите на ЕУ, финансирање од други фондови кои поддржуваат 
проекти за превенција на ХИВ, социјално претприемништво и самофинансирачки активности.“ - изјава на 
претставник на граѓанска организација 

„Еден од можните начини за финансиска одржливост на тековните активности е преку интегрирање на овие 
активности во рамките на постоечките национални политики и буџети (вклучително и програма за заштита на 
населението од ХИВ/СИДА на Министерството за здравство), онака како што првично и е проектирано со 
аплицирањето на проектот којшто го финансира Глобалниот фонд од страна на државата“ - изјава на 
претставничка на граѓанска организација

„Создавање на можности за поголемо вклучување на приватниот бизнис сектор и јавно - приватно партнерство 
помеѓу граѓанските организации, локалните самоуправи и бизнис секторот. Изнаоѓање на дополнителни/други 
домашни и меѓународни донатори“ - изјава на извршен директор на граѓанска организација 

„Со надеж дека во текот на следната година законски ќе се регулира социјалното претприемништво, таа е можност 
која би требало да се разгледува. Евентуално поддршка од страна на бизнис секторот, иако се сомневам дека е 
возможно преку таков fundraising да се успее да се соберат доволно средства за да се продолжи со работа која би дала 
добри резултати... Дополнително и барање на средства од други донатори, иако тоа пак не би значело финансиска 
одржливост на програмата, но пак активноста би била ограничена на период за кој би се обезбедиле средства.“ - изјава 
на извршен директор на граѓанска организација

Преку донациите на Глобалниот фонд, граѓанските организации обезбедуваат посебни буџетски средства за 
раководење на сервисите за ХИВ кои се инвестираат во човечки ресурси, инфраструктура, планирање и 
администрација, следење, обуки, медицинска опрема, медицински и фармацевтски продукти, комуникациски 
материјали и режиски трошоци.   

Вкупен буџет за сервисите за 
превенција, грижа и поддршка 
за ХИВ кои ги раководат 
граѓанските организации 

1.092.414 евра

Број на граѓански 
организации кои 
нудат сервиси за 
ХИВ ширум земјата

15 граѓански 
организации

Број на воспоставани стационарни и 
теренски сервиси за ХИВ

— 7 стационарни центри за поддршка на 
сексуални работници/чки

— 15 „дроп- ин“ центри за безбедно 
инјектирање на дрога помеѓу ЛИД

— Советувалиште за лица кои користат 
дрога и психосоцијален клуб

— 2 младински пријателски сервиси за 
сексуално и репродуктивно здравје 

— 4 стационарни сервиси за превенција 
од ХИВ помеѓу МСМ

— Теренска работа за превенција  од ХИВ 
помеѓу МСМ во 4 градови 

— Теренска работа за превенција на ХИВ 
помеѓу ЛИД во 15 градови 

— Теренска работа помеѓу СР во 7 
градови 

— Мобилна гинеколошка амбуланта која 
работи во 9 градови и  5 рурални 
области 

— 2 мобилни амбуланти за тестирање за 
ХИВ и ХЦВ кои работат во 14 градови 

— Психотераписка заедница за ЛИД

Целни групи за кои се 
обезбедуваат услуги 

— Мажи кои имаат секс со 
мажи,

— Сексуални 
работници/чки, 

— Лица кои инјектираат 
дрога, 

— Лица што живеат со ХИВ 
(ЛЖХИВ), 

— Осудени лица
— Млади и жени од 

рурална средина

Видови на услуги кои им се 
понудени на корисниците 
на услуги 

— Размена на опрема за 
инјектирање на дроги;

— Mедицинска грижа за 
корисници на дроги кои 
инјектираат; 

— Социјална поддршка;
— Дистрибуција на кондоми, 

лубриканти и ИЕК 
материјали; 

— Врсничка поддршка на 
ЛЖХИВ, СР, МСМ и ЛИД, 

— Психолошко советување и 
поддршка, 

— Инфо линија,
— Гинеколошки и 

дерматолошки услуги;
— Останати услуги за СРЗ 

(услуги за контрацепција, 
СПИ, ИРТ), 

— Центри за рехабилитација, 
ресоцијализација 
(тераписка заедница),

— Tестирање и советување 
за ХИВ и хепатитис Ц 

Број на 
корисници на 
сервисите за ХИВ

15.021 

Фреквенција на 
реализирани на 
посети на сервисите 
за ХИВ 

68.269 посети

Број на услуги 
понудени во 
корисниците на 
сервисите  

208.198 услуги
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ОДРЖЛИВОСТ НА СЕРВИСИТЕ ЗА ХИВ ПО ПОВЛЕКУВАЊЕТО 
НА ГЛОБАЛНИОТ ФОНД 
Претставниците на граѓанските организации одржливоста на веќе воспоставените сервиси за ХИВ првенствено ја 
гледаат во нивна интеграција во националните политики  и буџети и оние на локалната самоуправа. 

Дополнително, како потенцијални извори на средства коишто ќе обезбедат понатамошно финансирање на дел од овие 
програми се наведува бизнис секторот и останати домашни и меѓународни донатори, вклучително и европските 
фондови. Самофинансирачки активности и социјалното претприемништво исто така се наведуваат како 
потенцијални можности за обезбедување на дополнителни средства за финансиската одржливост на овие сервиси во 
иднина. 

До завршувањето на истражувањето ниту една организација нема започнато со реализирање на проекти за 
самофинансирање или останати можности за генерирање на средства, кои би биле еден од потенцијалните извори 
коишто може да се користат за поддршка  на веќе воспоставените сервиси за ХИВ.

КАКО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА 
ГЛЕДААТ ОДРЖЛИВОСТА НА ВЕЌЕ 

ВОСПОСТАВЕНИТЕ СЕРВИСИ ЗА ХИВ?

„Финансирање од буџетот на РМ, од буџетот на Град Скопје, финансирање од буџетите на локалната самоуправа, 
финансирање од бизнис секторот, финансирање од фондовите на ЕУ, финансирање од други фондови кои поддржуваат 
проекти за превенција на ХИВ, социјално претприемништво и самофинансирачки активности.“ - изјава на 
претставник на граѓанска организација 

„Еден од можните начини за финансиска одржливост на тековните активности е преку интегрирање на овие 
активности во рамките на постоечките национални политики и буџети (вклучително и програма за заштита на 
населението од ХИВ/СИДА на Министерството за здравство), онака како што првично и е проектирано со 
аплицирањето на проектот којшто го финансира Глобалниот фонд од страна на државата“ - изјава на 
претставничка на граѓанска организација

„Создавање на можности за поголемо вклучување на приватниот бизнис сектор и јавно - приватно партнерство 
помеѓу граѓанските организации, локалните самоуправи и бизнис секторот. Изнаоѓање на дополнителни/други 
домашни и меѓународни донатори“ - изјава на извршен директор на граѓанска организација 

„Со надеж дека во текот на следната година законски ќе се регулира социјалното претприемништво, таа е можност 
која би требало да се разгледува. Евентуално поддршка од страна на бизнис секторот, иако се сомневам дека е 
возможно преку таков fundraising да се успее да се соберат доволно средства за да се продолжи со работа која би дала 
добри резултати... Дополнително и барање на средства од други донатори, иако тоа пак не би значело финансиска 
одржливост на програмата, но пак активноста би била ограничена на период за кој би се обезбедиле средства.“ - изјава 
на извршен директор на граѓанска организација

Преку донациите на Глобалниот фонд, граѓанските организации обезбедуваат посебни буџетски средства за 
раководење на сервисите за ХИВ кои се инвестираат во човечки ресурси, инфраструктура, планирање и 
администрација, следење, обуки, медицинска опрема, медицински и фармацевтски продукти, комуникациски 
материјали и режиски трошоци.   

Вкупен буџет за сервисите за 
превенција, грижа и поддршка 
за ХИВ кои ги раководат 
граѓанските организации 

1.092.414 евра

Број на граѓански 
организации кои 
нудат сервиси за 
ХИВ ширум земјата

15 граѓански 
организации

Број на воспоставани стационарни и 
теренски сервиси за ХИВ

— 7 стационарни центри за поддршка на 
сексуални работници/чки

— 15 „дроп- ин“ центри за безбедно 
инјектирање на дрога помеѓу ЛИД

— Советувалиште за лица кои користат 
дрога и психосоцијален клуб

— 2 младински пријателски сервиси за 
сексуално и репродуктивно здравје 

— 4 стационарни сервиси за превенција 
од ХИВ помеѓу МСМ

— Теренска работа за превенција  од ХИВ 
помеѓу МСМ во 4 градови 

— Теренска работа за превенција на ХИВ 
помеѓу ЛИД во 15 градови 

— Теренска работа помеѓу СР во 7 
градови 

— Мобилна гинеколошка амбуланта која 
работи во 9 градови и  5 рурални 
области 

— 2 мобилни амбуланти за тестирање за 
ХИВ и ХЦВ кои работат во 14 градови 

— Психотераписка заедница за ЛИД

Целни групи за кои се 
обезбедуваат услуги 

— Мажи кои имаат секс со 
мажи,

— Сексуални 
работници/чки, 

— Лица кои инјектираат 
дрога, 

— Лица што живеат со ХИВ 
(ЛЖХИВ), 

— Осудени лица
— Млади и жени од 

рурална средина

Видови на услуги кои им се 
понудени на корисниците 
на услуги 

— Размена на опрема за 
инјектирање на дроги;

— Mедицинска грижа за 
корисници на дроги кои 
инјектираат; 

— Социјална поддршка;
— Дистрибуција на кондоми, 

лубриканти и ИЕК 
материјали; 

— Врсничка поддршка на 
ЛЖХИВ, СР, МСМ и ЛИД, 

— Психолошко советување и 
поддршка, 

— Инфо линија,
— Гинеколошки и 

дерматолошки услуги;
— Останати услуги за СРЗ 

(услуги за контрацепција, 
СПИ, ИРТ), 

— Центри за рехабилитација, 
ресоцијализација 
(тераписка заедница),

— Tестирање и советување 
за ХИВ и хепатитис Ц 

Број на 
корисници на 
сервисите за ХИВ

15.021 

Фреквенција на 
реализирани на 
посети на сервисите 
за ХИВ 

68.269 посети

Број на услуги 
понудени во 
корисниците на 
сервисите  

208.198 услуги
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