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Работата на ХЕРА во 2015 година беше обележана од родот / родовиот идентитет / родовата
еднаквост.
Наша обврска е да продолжиме да зборуваме за овие прашања и во годините кои доаѓаат.
Особено во време кога се на сила рестриктивни мерки за прекинување на бременоста, кога се
прекршени универзалните женски права за сигурен и безбеден абортус, загарантирани и со
Устав, кога жената се гледа само низ нејзината репродуктивна функција како родилка и мајка,
кога родово-базираното насилство сè уште не се решава институционално, кога пристапот до
контрацепција е лимитиран, кога постојат жени кои сè уште немаат пристап до матичен
гинеколог и до основните услуги за сексуално и репродуктивно здравје, во години кога не се
наоѓаат сторителите, ами напротив, се поттикнува насилство од омраза заснована на
различна сексуална ориентација и родов идентитет, во училишта во кои не се учи за родова
еднаквост и во кои се толерира родово заснованото насилство меѓу децата.
Затоа, да запомниме, како што велат младите волонтери во ХЕРА – целата нееднаквост се
заснова на одбивањето да се научи следново:
Што е род? Што е пол? Лесно е! Полот се однесува на физиолошките и биолошките
карактеристики кои одредуваат дали некој е маж или жена. Родот пак, се однесува
на карактеристиките кои се создаваат социјално, односно од општеството, кое
кажува што е соодветно за мажите, а што за жените. Сакам да кажам, полот се
добива, родот се стекнува, односно се учи. И да, сите разлики помеѓу жените и
мажите, што не се поврзани со репродуктивната функција, т.е. раѓање, се викаат
родови разлики. Па не сме биле толку многу различни!*

–*Родова (не)еднаквост видео на ХЕРА Млади

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ,
Ни претставува големо задоволство да го споделиме со вас годишниот извештај за 2015
година. Преку едукации, нудење на услуги, до застапување за политики кои се засноваат врз
човековите права, во текот на годината постигнавме значајни резултати во унапредување на
сексуалното и репродуктивно здравје, особено за младите и ранливите групи на граѓани.
Сексуалното и репродуктивно здравје е најчесто потценето во хуманитарните состојби, иако
здравјето и животот на жените и децата се особено изложени на ризик ако не се обрне
соодветно внимание при планирање и справување со кризите. Затоа особено се гордееме со
нашата брза реакција и обезбедување на хуманитарна поддршка на бегалците и мигрантите
кои транзитираа низ нашата земја кон земјите на Европската унија. Во јули Република
Македонија прогласи вонредна состојба на границите со Грција и Србија, а ние интензивно се
вклучивме во обезбедување на услуги за репродуктивна грижа на жените во кампот Винојуг.
Преку мобилната гинеколошка клиника, за неполни шест месеци беше обезбедена услуга на
86 жени, од кои 65 беа бремени. Дополнително дистрибуиравме хуманитарни пакети и
спроведувавме обуки за претставници од државните институции и невладиниот сектор за
сензиби лизација и обезбедување на минима лен основен пакет за секс уа лно и
репродуктивно здравје во кризни состојби. Кризата со бегалците и мигрантите не се очекува
да запре наредната година. Во услови на криза, ранливоста на жените и децата од родово
базирано и сексуално насилство се зголемува и на оваа тематика посебно ќе работиме во
текот на 2016 година.
Во текот на целата година ја поддржувавме „Иницијативата на жените од Шуто Оризари“ во
нивната борба за подобрување на услугите за репродуктивно здравје во општина Шуто
Оризари, преку обезбедување теренска едукација на населението, следење на квалитетот на
услуги во гинеколошките ординации и пријавување на случаи на нелегална наплата и
дискриминација. Тоа доживеа к улминација со „театарскиот перформанс“ пред
Министерството за здравство, каде што жените Ромки побараа решавање на проблемот со
гинеколог во Шуто Оризари. „Претставата“ одиграна пред вратата на Министерството за
здравство го принуди министерот да вклучи стимулативна мерка од 15.000,00 МКД месечно
за гинеколог во Шуто Оризари со објавување на нов тендер за концесија.
Годинава интензивно работевме на градењето на капацитетите на Комисијата за заштита од

дискриминација со цел поефикасно препознавање на дискриминацијата врз основа на
сексуална ориентација и родов идентитет. Значаен успех е донесувањето на Протоколот за
постапување по претставки за дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов
идентитет како внатрешен акт и мерка од страна на Комисијата, кој треба да придонесе за
поефикасно процедурирање и решавање на случаи на дискриминација со кои се соочуваат
ЛГБТИ лицата.
Кога зборуваме за нашите сервиси, во текот на 2015 година беа пружени услуги на вкупно
6.676 клиенти, што претставува зголемување за 30% за разлика од 2014 година. Вкупно 33% од
нашите клиенти се млади на возраст до 25 години, додека 74% од вкупниот број на клиенти
припаѓаат на социјално ранливите и маргинализираните групи на граѓани.
Политичката криза започната од 2014, поради отсуството на опозицијата во Собранието како
и со објавување на случајот со нелегално прислушување на илјадници луѓе, продолжи и се
интензивираше во текот на година. Годината беше одбележана со низа протести против
власта, водени пред сè од студентите и граѓанските организации, од кој најголемиот се случи
на 17 мај, организиран од страна на„Граѓаните на Македонија“, кој беше поддржан и од нашата
организација. Иако опозицијата се врати во Парламентот како резултат на донесувањето на
Пржинскиот договор меѓу четирите најголеми политички партии, фокусот во решавањето на
проблемите беше ставен на демократизација на општеството и институциите воопшто.
Политичките прашања од интерес за сексуалното и репродуктивно здравје, за жал, не беа на
агендата за решавање на политичката криза. Рестриктивниот закон за прекинување на
бременоста продолжи да се спроведува, иако имаше граѓански иницијативи на кои
инсистиравме на одговори и промени на тековните политики и законски решенија. Сепак,
Комитетот за човекови права во рамки на завршните согледувања кон 3 извештај на РМ за
Пактот за граѓански и политички права препорача сопирање на кампањата за абортус и
ревизија на рестриктивните одредби на Законот за абортус од 2013 година.
Исто така, сè уште не се најдени сторителите на вандалството и физичкото насилство кон
ЛГБТИ лицата кој се случи во кафе барот „Дамар“ минатата година. За жал, Законот за заштита
од дискриминација сè уште не ја препознава сексуалната ориентација како основа за
дискриминација, додека донесениот Закон за заштита од семејно насилство не ги препознава
сите форми на насилство. Овие забелешки беа нотирани и од страна на Европската комисија.

Во јули, на Годишното собрание беше избран новиот состав на Управниот одбор на ХЕРА, а Ива
Михајловска беше избрана за претседателка на организацијата.
На крајот, пријатели и поддржувачи на ХЕРА, би сакале во името на сите членови и вработени
во организацијата искрено да ви се заблагодариме за континуираната поддршка што ни ја
давате во одбрана и унапредување на сексуалните и репродуктивни права.
Уживајте во читањето!

Ива Михајловска
Претседателка

Бојан Јовановски
Извршен директор
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ЧЛЕНСТВО
И МРЕЖИ
@ НАЦИОНАЛНО НИВО
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“
Платформа за родова еднаквост
Глас против насилство – Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство
Национален младински совет
Мрежа за заштита од дискриминација
Македонска платформа против сиромаштија
Y-PEER Македонија
Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија

@ МЕЃУНАРОДНО НИВО
International Planned Parenthood Foundation
ASTRA Network
Women's Global Network for Reproductive Rights
International Campaign for Women's Right to Safe Abortion
Y-SAFE
Y-PEER

ПОВЕЌЕ ЗА ХЕРА НА
WEB PAGE

www.hera.org.mk

FACEBOOK

www.facebook.com/hera.macedonia

TWITTER

www.twitter.com/hera_mkd

YouTube

www.youtube.com/HERAMacedonia

Адреса и телефон

Дебарца 56, 1000 Скопје, 02 3290 295

НАШИТЕ
СЕРВИСИ
1

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

contact@sakamdaznam.org.mk

2

Мобилна амбуланта за ХИВ советување и тестирање

testiranje@hera.org.mk

3

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

infopsc@hera.org.mk

4

Советувалиште за помош и поддршка
на Лица кои живеат со ХИВ
Во соработка со Клиника за инфективни болести и фебрилни
состојби, тел: 3147 752 ; Во соработка со “Заедно посилни”

zaedno.posilni@hera.org.mk

6

Мобилна гинеколошка амбуланта

hera@hera.org.mk

Е
Њ
А
В
У
ЗАСТАП

13 / ЗАСТАПУВАЊЕ

ПРВ ЧЕКОР ЗА ОДРЖЛИВОСТ: ДЕСЕТПАТИ
ЗГОЛЕМЕН БУЏЕТ ЗА ПРЕВЕНТИВНАТА
ПРОГРАМА

Платформата за ХИВ, сочинета од 16 граѓански организации, и во 2015 година продолжи да се
застапува за обезбедување на финансиска одржливост на сервисите за превенција, грижа и
поддршка по завршување на Глобалниот фонд во 2016. Во мај, заедно со ХОПС, беше
организирана студиска посета во Хрватска за подобро запознавање и учење од добрите
практики на успешно воспоставени модели за финансирање на програмите за ХИВ на
граѓанските организации. Делегацијата беше составена од двајца пратеници, од
претставници на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална
политика, градот Скопје, како и граѓанските организации од Платформата.
На 1 декември – Светскиот ден за борба против СИДА, беше организирана пресконференција на Платформата за ХИВ, на која упативме силна порака да се преземат
конкретни мерки од Владата и Министерството за здравство за обезбедување на
одржливоста на програмите кои досега се финансирани од Глобалниот фонд, односно за
нивна интеграција во државните програми и буџети по декември 2016 година, со цел да не
дојде до стопирање на услугите кон најранливите групи.
На 11 декември, во Собранието на Македонија, Комисијата за здравство, во соработка со
Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ и Платформата за ХИВ, одржаа јавна расправа
на тема „Обезбедување на одржливост на воспоставените програми за ХИВ за групите
под особен ризик од ХИВ по заминувањето на Глобалниот фонд на крајот на 2016
година –можности и предизвици“. Од расправата произлегоа следниве главни заклучоци,
пред сè упатени кон Министерството за здравство и Владата:
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Ò Да се воспостават ефективни законски и подзаконски механизми за обезбедување
одржливост на веќе воспоставените превентивни програми за ХИВ пред завршувањето
на поддршката од Глобалниот фонд
Ò Да се издвојат финансиски средства за граѓанските организации кои нудат услуги за
групите под особен ризик од ХИВ во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА
за 2016 година
Ò Заедно со Агенцијата за лекови, да се преземат чекори со кои ќе создадат услови и ќе се
п о т т и к н а т ф а р м а ц е в тс к и те к о м п а н и и д а г и р е г и с т р и р а а т с и те н е о п х о д н и
антиретровирусни лекови за ХИВ-инфекцијата и да се унапреди буџетирањето за
лековите врз основа на референтни цени и во согласност со законски утврдената
методологија за формирање на цените на лековите.
Како резултат на активностите во годината на Платформата беа подготвени нацрткритериумите за учество и буџет на граѓанските организации во Програмата за заштита на
населението од ХИВ/СИДА, а вкупниот владин буџет за 2016 година беше зголемен за 10 пати,
достигнувајќи 1,8 милиони денари. Сепак, иако се работеше и беше планирано донесување
на регистар на граѓански организации како идни корисници на државните средства во
спроведување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА, за жал, тој не беше
донесен од страна на Министерството за здравство, а со тоа ниту беа доделени планираните
буџетски средства за невладините организации.

1 декември, светски ден за борба против СИДА
Прес-конференција на Платформата за ХИВ

Јавна расправа за одржливост
на ХИВ-превенцијата
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ВО ОДБРАНА НА ПРАВОТО НА ИЗБОР ЗА
АБОРТУС

28 Септември Глобалниот ден за акција за безбеден и легален абортус, ХЕРА го одбележа со
организирање на националната конференција „Законските ограничувања – безбеден и
легален абортус“, на која учествуваа 14 организации, повеќето претставници од граѓанските
организации, агенции на Обединетите нации и претставници на две политички партии. Целта
на конференцијата беше да се отвори дискусија за моменталните состојби и предизвици со
остварување на правото на избор за абортус во рамки на законските решенија и постојните
политики. На конференцијата имавме обраќање и лично сведоштво на наша клиентка која се
соочила со законските ограничувања да го оствари своето право на прекин на бременоста.
На конференцијата говореше и уставната судијка г-ѓа Наташа Габер Дамјановска, која уште
еднаш ја нагласи неуставноста на новото законско решение за прекин на бременоста.
Претставничките од двете политички партии, Демократска обнова за Македонија и Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија, зборуваа за ерозијата на прашањето на правата на
жените во општеството и за правото на абортус како приоритети во нивните идни политички
програми. На конференцијата се обрати и координаторката на ASTRA мрежата, Марта
Шоштак, која зборуваше за проблемите со ограничување на правото за абортус во земјите во
Источна Европа, пред сè во Романија и Полска.
Конференцијата ги донесе с ледниве поважни зак лучоци, со порака до Владата и
Министерството за здравство:
Ò Кампањата која Владата ја води против абортус преку емитување на ТВ-спотови, со кои се
жигосуваат сите кои го користат правото на абортус, мора да биде сопрена, како што,
впрочем, препорачува и Комитетот за човекови права на ОН.
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Ò Законот за прекин на бременоста е противуставен во повеќе сегменти и содржи многу
процесни бариери кои водат да тоа да се зголемува бројот на незаконски и небезбедни
абортуси, со што се доведува во ризик здравјето на жените. Потребно е да се подготви и
донесе нов Закон за прекин на бременоста наспроти оној од 2013 година, закон кој
целосно ќе ги штити правата и достоинството на жените и нема да го ограничува правото
на избор, во согласност со препораките на Светската здравствена организација.
Целосната галерија е достапна тука.

28 септември – Национална конференција „Законските ограничувања – безбеден и легален абортус“

Комитетот за човекови права: Македонија треба да го
смени Законот за абортус
ХЕРА, заедно со Реактор, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и
Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, се приклучи
кон процесот на разгледување на Третиот извештај за Меѓународниот пакт за граѓански и
политички права уште во текот на 2014 година. И во текот на минатата година овие
организации поднесоа дополнителни информации за примената на Законот за прекинување
на бременоста, но и за Правилникот за советување пред прекинување на бременоста.
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Дијалогот меѓу Комитетот за човекови права и државата се одвиваше во јуни–јули минатата
година. Прашањата на членовите на Комитетот за човекови права за абортус беа
многубројни. Тие беа особено заинтересирани околу случаите во кои поради мерките
предвидени во новиот Закон неколку жени се нашле во животна опасност, околу скапата
владина кампања против абортус, околу Правилникот за советување и почитувањето на
препораките на Светската здравствена организација. За жал, голем дел од нив останаа
неодговорени: државната делегација тврдеше дека Законот за прекинување на бременоста е
ист со оној од 1976 и дека станува збор за идеолошки измени кои се одразиле на
терминологијата и на механизмите за имплементација.
На крајот, Комитетот утврди и ѝ препорача на Македонија:
„Комитетот е загрижен околу информациите дека државата членка спроведува кампањи
против абортус во текот на неколку години, што има ефект на жигосување на оние кои го
користат абортусот и може да ги натера жените да бараат небезбедни тајни абортуси, со кои
нивниот живот и здравјето се изложуваат на 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).

Обраќање пред Комитетот за човекови права, Драшко Костовски, програмски директор на ХЕРА,
и Наташа Бошкова, адвокатка, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“
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Д р жа в а т а т р е б а д а и зб е г н у в а с п р о в е д у в а њ е н а ка к в и б и л о ка м п а њ и со ко и се
стигматизираат оние кои 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 изложуваат на ризик.“

СВЕДОШТВО
АБОРТУСОТ ФИНАНСИСКИ НЕДОСТАПЕН ЗА СОЦИЈАЛНО
РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ
Ф. е 18-годишна трудница, која живее во супстандардни услови, без никакви приходи. Таа сака
да изврши прекинување на бременоста затоа што нема услови да издржува, чува и негува
дете. Ф. сакала да абортира, но во болницата каде што се врши прекинување на бременоста
била информирана дека таа услуга ќе ја чини „околу 200 евра“. Ф. ги информирала лекарите
дека е невработена, дека нема никакви примања, дека никој од нејзиното домаќинство не
работи и дека не може да си дозволи да плати толку пари за абортус, на што ѝ било кажано
дека цената на здравствената услуга е иста за сите жени.
Фатиме се обрати во Младинскиот центар ,,Сакам да знам“ за да се информира каде и под кои
услови може да изврши прекинување на бременоста. Откако беше информирана дека
легален и безбеден абортус може да добие само во здравствените установи кои имаат
овластување да вршат прекинување на бременоста и дека ќе мора да ја плати услугата по
цена која ѝ била кажана од болницата, таа нè информираше дека размислува да изврши
нелегален абортус, бидејќи тој е двојно поевтин.
Од болницата ми кажаа дека абортусот ќе чини околу 200 евра. Невработена сум, никој од
моето семејство не работи, заработуваме преку продавање на старо железо и собирање
картони. Не можам да ги соберам потребните пари. Слушнав дека многу гинеколози прават
абортуси во нивните ординации за дупло помалку пари. Можам да соберам 6.000 денари. Ќе
морам да направам абортус на црно.
Кратко после првата посета и направениот разговор, Ф. нè информираше дека извршила
нелегален абортус, за кој платила 6.000 денари.
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ШУТО ОРИЗАРИ СÈ УШТЕ БЕЗ МАТИЧЕН
ГИНЕКОЛОГ
Во 2014 година продолживме со јакнење и мобилизирање на ромската заедница за барање на
своите репродуктивни права. Активистките Ромки и во текот на годината продолжија да го
следат и оценуваат квалитетот на услугите за антенатална грижа, преговараа со матичните
гинеколози и патронажните сестри за запирање на нелегалните наплати и зголемување на
опсегот на посети во домовите на жените во текот и по бременоста. Дополнително говореа во
Собранието на јавната расправа за здравјето на мајките и новороденчињата, нагласувајќи ја
потребата од матичен гинеколог во Шуто Оризари, а беа вклучени и во подготовката на
истражувачки стории за состојбите со репродуктивните права на населението од Шуто
Оризари.
Активизмот на жените Ромки демонстриран во текот на годината кулминираше со
„театарскиот перформанс“ пред Министерството за здравство, кога жените Ромки побараа
решавање на проблемот со гинеколог во Шуто Оризари. „Претставата“ одиграна пред вратата
на Министерството за здравство го принуди министерот да вклучи стимулативна мерка од
15.000,00 МКД месечно за гинеколог во Шуто Оризари со објавување на нов тендер за
концесија. Во партнерство со Хелсиншкиот комитет, се спроведе и тестирање на ситуацијата
за докажување на дискриминација со која се соочуваат Ромките во пристапот до здравствени
услуги. Доказите собирани од терен ќе бидат употребени во следни правни и судски
постапки кон институциите, со цел остварување и заштита на правата на Ромите.
И м ај ќ и п р е д в и д де к а м н о г у те в ет у в а њ а н а в л а с тите до се га н е д а до а е ф е к т в о
унапредувањето на репродуктивно здравје на Ромките, останува во 2016 да се следи дали
новите мерки кои ги најави Министерот за обезбедување на целосно бесплатни услуги кај
Протестен перформанс
на жени активистки од Шуто Оризари
пред Министерството за здравство
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матичните гинеколози и за ослободување од партиципација кај сите бремени жени со и без
здравствено осигурување, од прес-конференција и од хартија ќе се преточат во реалност.

Комитетот за економски, социјални и културни права
прашува за репродуктивното здравје на Ромките
ХЕРА работеше на јакнење на капацитетите на „Инцијативата на жени од Шуто Оризари“ и на
локалните граѓански организации за користење на механизмите за човековите права на
Обединетите нации со техничка поддршка на Центарот за економски, социјални културни
права од САД. Па така, по спроведената обука, заедно со Инцијативата на жени од Шуто
Оризари и локалните здруженија ЦДРИМ, Амбрела и Надеж, ХЕРА подготви поднесок со
прашања кон Периодичниот извештај на државата за спроведувањето на Меѓународниот
пакт за економски, социјални и културни права. Поднесокот беше фокусиран на достапноста
и пристапот до сервиси за репродуктивно здравје кај Ромките коишто живеат во Шуто
Оризари, со осврт на долгогодишниот проблем на немање матичен гинеколог во општината,
на нелегалните наплати во ординациите на матичните гинеколози и на слабиот опфат со
патронажни сестри кај Ромките во текот на бременоста.

И Комитетот за економски, социјални и културни права
ги препозна проблемите со кои се соочуваат Ромките и
побара информации од Република Македонија:
Ò За преземените мерки и направениот прогрес, вклучувајќи го и спроведувањето на
Стратегијата за безбедно мајчинство (2014) и Акциониот план за намалување на
матерналната, пренаталната и антенаталната смртност (2013–2014), за да се намали
смртноста на доенчињата и на децата до 5-годишна возраст и на мајките, посебно помеѓу
Ромките?
Ò Како државата членка обезбедува приватизираните даватели на здравствени услуги да ги
исполнуваат договорите за концесија и какви мерки државата членка има преземено во
случај на неусогласеност, на пример, при наплаќање за пренатална здравствени услуги
или на породувањето, кои треба да бидат бесплатни според законите, особено меѓу
најобесправените и маргинализирани граѓани?
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Ò За постигнатиот прогрес поврзан со нудењето на услуги за здравствена заштита на Ромите
како и резултатите од прегледот на спроведените програми во согласност со Декадата на
Ромите?
Застапувањето пред Комитетот за економски, социјални и културни права ќе продолжи и во
2016 година, кога е планирано да се подготви извештај во сенка за состојбите поврзани со
репродуктивните права на Ромките и присуството на претставнички од заедницата и
граѓанскиот сектор на Седницата во Женева закажана за јуни.
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СЕГА ИМА И ПРОТОКОЛ! СЕКСУАЛНАТА
ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ
ОТСЕГА СЕ ОСНОВА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА
ДИСКРИМИНАЦИЈА
И покрај тоа што граѓаните и здруженијата пријавуваат случаи на дискриминација врз основа
на сексуална ориентација и родов идентитет, сепак, Законот за заштита од дискриминација сè
уште не ја препознава оваа основа како посебна. Во текот на имплементацијата на проектот
Зајакнување на правото за ЛГБТ граѓаните, членовите на Комисијата за заштита од
дискриминација (КЗД), покрај недостатокот во законот, истакнаа дека постојат предизвици и
во процедурирањето на случаите на дискриминација. Затоа, ХЕРА и Коалицијата„Сексуални и
здравствени права на маргинализираните заедници“, во соработка со претседателот и
членовите на КЗД, а по углед на практиката на холандскиот Институт за човекови права од
Утрехт, развија Протокол за утврдување на постапката за постапување во случаи за заштита
од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.
Протоколот дава јасни насоки за постапување во случаи на дискриминација по основа на
сексуална ориентација и родов идентитет, нуди примери од меѓународната практика, има
поимник на термини поврзани со овој вид на дискриминација, а тука се и контактите од
здруженија на граѓани кои се грижат за ЛГБТ. Дополнително, во рамки на образецот на
претставката за пријавување на дискриминација, под број 20, сексуалната ориентација и
родовиот идентитет се истакнати како посебна основа.
Протоколот на македонски е достапен тука, а на албански тука.
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ОСНОВАНА МЛАДИНСКА ПЛАТФОРМА ЗА
СЕОФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во текот на 2016 година се формираше Младинска платформа за сеопфатно сексуално
образование (ССО). Зад платформата стојат девет организации кои работат на различни
младински прашања: Младите можат, ЏЕФ Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот,
Младински образовен форум (МОФ), ИЗЛЕЗ, Сенки и облаци, Младинска мрежа Y-PEER,
Национален младински совет на Македонија и ХЕРА. Платформата донесе свои водечки
принципи и стратегија за работа преку кои треба да се оствари следнава цел: Младите во
образовниот систем во Македонија да добијат релевантни информации и вештини и да
р а з в иј ат п о з и ти в н и с та в о в и з а з ачу ву в а њ е и у н а п р е д у в а њ е н а се кс уа л н ото и
репродуктивното здравје и права, кои се адекватни за возраста и се базирани врз научни
факти, човекови права, еднаквост и толеранција.
Платформата официјално се претс тави пред јавнос та преку прес-конференција
организирана по повод јавната трибина со стручни лица, на која беа поканети психолози и
педагози од средните училишта во Скопје. Со 3 телевизии, од Струмица, Штип и Скопје,
Платформата организираше едночасовни емисии преку кои ја информираше јавноста за
важноста, предрасудите и ефектите од сексуалното образование, односно дека ова
образование не е образование за секс, туку за сексуалност. Дополнително, членките на
Платформата беа највидливи лобисти за истакнување на ССО во новата Национална
стратегија за млади.
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И покрај бурните политичките случувања во земјата, на крајот на годината Платформата успеа
да одржи средба со пратениците од ДОМ, С ДСМ и ДУИ. За време на средбата беа
презентирани првите резултати од успешната примена на врсничкото ССО во средните
училишта во Скопје. Пратениците беа едногласни околу неопходноста за преземање на
мерки за унапредување на наставата во делот на СРЗ и понудија препораки, но значајно е дека
се обврзаа дека ќе се заложат за ова прашање во идниот период.

Од прес конференцијата организирана по
повод формирањето на Младинска платформа
за сеопфатно сексуално образование
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ЗАЕДНО СМЕ ПОМОЌНИ – ПЛАТФОРМА ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕКСУАЛНОТО И
РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ КАЈ ЛИЦАТА
СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Платформата во 2015 година имаше низа работни средби со претставници од Заводот за
социјални дејности, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за
здравство и со многу парламентарци за преземање на мерки за унапредување на пристапот
до информации и услуги за СРЗ, особено пристапот до гинеколог и мамограф, како и за да се
почне со креирање на програми за едукација во функција на обезбедување услови за лицата
со попреченост да ги знаат своите права, да ја препознаваат дискриминацијата,
експлоатацијата, злоупотребата, да ги познаваат механизмите на заштита и да ги јакнат
сопствените капацитети. Платформата подготви и видео „Мој живот, мој избор“, во кое се
прикажани предизвиците со кои се соочуваат лицата со различен вид на попреченост,
потребите кои ги имаат, информациите што им се потребни, нештата кои мора да се променат
– потребата од пристап и услуги за сексуалното и репродуктивното здравје. Видеото може да
го погледнете на следниот линк: http://hera.org.mk/?p=3880.
Работата на Националната платформа за сексуално и репродуктивно здравје на лицата со
попреченост и видеото беа презентирани и во Собранието на РМ, на работна средба со
Интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со попреченост и Комисиите за
здравство, образование, труд и социјална политика, еднакви можности и транспорт и врски.
Линк до официјалното соопштение – http://www.sobranie.mk/2014-002cea30-a5b8-435e-ad55147ﬀ64cbfa2-ns_article-rabotna-sredba-na-interpartiskata-parlamentarna-grupa-za-pravata-nalicata-so-posebni-sposobnosti.nspx
Во декември, Платформата заедно со Националната мрежа против насилство врз жените и
семејно насилство, одржа за прв пат конференција на тема „Превенција и спречување на
насилство врз жените со попреченост: Состојба во државата и препораки“.
Исто така во 2015 година, Заводот за социјални дејности, со поддршка на ХЕРА и Министерството
за труд и социјална политика, подготви модул за СРЗ едукација на лица со попреченост. Овој
модул е дел од планот и програмата за работа во државните дневни центри за лица со
попреченост, а за негово спроведување Заводот подготви„Прирачник за сексуалноста и лицата со
попреченост – практики за сексуална едукација“.
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Работна средба на Интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со попреченост
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СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО
ЗДРАВЈЕ ВО ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 2016–2030

Во соработка со Родовата платформа и Интерресорската група за еднаквост меѓу жените и
мажите, во текот на 2015 година работевме на подигање на свеста и преземањето на идни
заложби од страна на креаторите на политиките за важноста од интегрирање на Целите за
одржлив развој на Обединетите нации (2016–2030) кои се од интерес на родовата еднаквост
во националните политики. Преку консултативни средби и работилници беше подготвена
изјава од страна на Интерресорската комисија со која беше поздравена и поддржана
заложбата на Обединетите нации за посебната развојна цел (Цел бр. 5 – Род) која е насочена
кон постигнување на родова еднаквост и зајакнување на сите жени и девојки. Истовремено,
Интерресорската комисија ја потврдува својата понатамошна заложба за имплементација на
посебната цел за род, особено елиминација на сите форми на насилство врз жените и
девојките, унапредување на економската состојба на жените и подобрување на сексуалното и
репродуктивното здравје преку процесите на креирање закони, политики, буџети и
п р е з е м а њ е а к ц и и и м е р к и . З а е д н о с о Ро д о в а та п л а тф о р м а б е ш е п о д го т в е н и
Информативниот билтен „Родовите прашања, сексуалното и репродуктивно здравје во
р а з в о ј н а т а р а м к а п о 2 0 1 5 - т а т а го д и н а “, д о с т а п е н н а : h t t p : / / h e r a . o r g. m k / w p content/uploads/2015/07/POST_2015_MK.pdf
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Пред самото одржување на Самитот на Обединетите нации за пост-2015 рамката за развој во
Њујорк, Платформа за Родова Еднаквост и Интерресорската комисија ја организираа
конференцијата со наслов„Родовата еднаквост во Македонија во пост-2015 рамката за развој
– Планирање на идни чекори“. На конференцијата присуствуваа повеќе од 70 претставници
од државни институции, агенции на ОН и граѓански организации, а свое обраќање и
поддршка на иницијативата имавме од заменик-министерката за надворешни политики г-ѓа
Драгана Кипријановска и г-ѓа Луиза Винтон, постојна координаторка на ОН во Македонија.
Во обраќањето на тогашниот претседател на владата на Република Македонија, Никола
Груевски, на 27 септември, на Самитот се спомена важноста од политичка заложба за
унапредување на родовата еднаквост и сексуалното и репродуктивното здравје, а беше
укажано и на важноста од заложбите на земјата за „промовирање мерки за сексуалното и
репродуктивното здравје“. Ваквата политичка поддршка за сексуалното и репродуктивното
здравје неоспорно потребно е 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.

Конференција „Родовата еднаквост во Македонија
во пост-2015 рамката за развој – планирање на следните чекори“
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РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ –
ВРСКА ПОМЕЃУ ГРАЃАНИТЕ И
ИНСТИТУЦИИТЕ
Ò

Во 2015 година, со цел воведување на квалификацијата Ромски здравствен медијатор на VБ ниво во Националната рамка на квалификации, Министерството за образование усвои
нова ревидирана наставната програма за ромски здравствени медијатори;

Ò

12 медијатори поминаа двомесечна обука според новата програма и се стекнаа со
диплома за специјалистичко образование. Медијаторите што имаа поминато обука
претходните години полагаа дополнителни два испита за да можат да се стекнат со новата
диплома;

Ò

До Владата на Македонија е доставена ревидирана Стратешка рамка за ромски
здравствени медијатори, во која, меѓу другото, се бара нивно целосно вработување;

Ò

Преку консултативен процес во кој учествуваа здравствените медијатори, повеќе државни
институции и невладини организации беше подготвен Национален акциски план за
здравство (2015–2020) во рамките на Стратегијата за Ромите на Република Македонија
(2014–2020), кој се очекува и официјално да биде усвоен од страна на Владата во текот на
2016 година.

Ромските здравствени медијатори на свеченото доделување на дипломи

СВЕДОШТВО
ЗА РОМСКИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
МЕДИЈАТОРИ
„Серџат многу ми помогна, многу“. Вака својата приказна ја започна 35-годишната
Р., која пред неколку месеци го изгубила своето бебе во последниот месец од
бременоста. Својата трогателна приказна таа ни ја раскажа во придружба на
ромскиот здравствен медијатор, за кој во неколку наврати рече дека ѝ помогнал
многу и дека, ако не бил тој, таа можела да се зарази од сепса и да умре.
Р. објаснува дека била пред породување, но дека во последниот месец работите се
искомплицирале и таа морала да роди мртов плод во болницата во Скопје. „Ние
немаме пари да платиме за здравствените услуги, лековите, прегледите и поради
тоа ми ја задржаа здравствената книшка во Брзата помош. Ми рекоа дека нема да
ми ја дадат сè додека не платиме. Но откако родив мртов плод, добив големи болки
и морав да одам на матичен лекар. Немав здравствена книшка, а тие не ми ја даваа
сè додека не платам. А кажете ми како да платам кога немам пари?“ Тогаш Серџат
отиде и ги убеди да ми ја вратат здравствената книшка и се договори кога ќе имам
пари да платиме на двапати – тврди Р.
Таа е само една од многубројните Ромки во Кочани кои се соочиле со слични
проблеми, делумно поради тоа што немаат финансии, а делумно затоа што немаат
ниту лични документи. Слични сведоштва за тоа колку здравствените медијатори
помагаат во унапредување на здравјето и на здравствените права на Ромите,
можете да прочитате во петтото издание на Билтенот за ромски здравствени
медијатори: http://hera.org.mk/?p=3964

33 / ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

СТРАТЕГИИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ – НАЦИОНАЛЕН
КООРДИНАТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ХИВ/СИДА
И ТУБЕРКУЛОЗА

Во текот на годината Националниот координативен механизам (НКМ) ја организираше
конференцијата за одржливост „Обезбедување на програмска и финансиска одржливост на
програмите за туберкулоза и ХИВ во Македонија“, на која учествуваа 39 претставници од
владиниот сектор, невладини организации и лица од приватниот сектор. Целта на
конференцијата беше разбирање на важноста од политичката волја, институционалниот
капацитет и нејзиниот импакт врз одржливоста на програмите за туберкулоза и ХИВ и
важноста за вклучување на граѓанскиот сектор и координирани дополнителни партнерства
кои ќе водат кон одржливост на програмите. Беа презентирани можни чекори кои треба да се
имплементираат како дел од планот за одржливост и споделени искуства од различни земји
од регионот.
Претставниците на НКМ имаа можност да поминат и обука за бенефициите кои развојот на
социјалните претпријатија го нудат за клучните популации и можноста за одржливост на долг
рок на превентивните програми за ХИВ. Тренингот беше реализиран од страна на експерти за
програмска и финансиска одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза во Источна
Европа и Централна Азија, г. Предраг Дурич од регионалната канцеларија на UNDP, и г-ца Ан
Софи До, која е претставник на СОС групацијата на социјални претпријатија од Франција,
експерт за иновативни пристапи за одржливост и развој на социјални претпријатија и
вработување на ранливи лица.
Националното тело за одржливост при НКМ, во соработка со сите релевантни претставници
на Министерството за здравство и со невладините организации кои спроведуваат
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превентивни програми за ХИВ, подготви транзиционен план со конкретни активности за
застапување и лобирање за финансиски средства кај релевантните владини институции кои
ќе се спроведат во периодот на 2016 година и ќе гарантира одржливост на програмите за ХИВ
и туберкулоза во Република Македонија по завршување на финансирањето на Глобалниот
фонд.
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КОМЕСАРИ ЗА ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАСНОВАНА ВРЗ
СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВАТА
ЕДНАКВОСТ
Годинава работевме на градењето на капацитетите на Комисијата за заштита од
дискриминација (КЗД), со цел поефикасно препознавање на дискриминацијата врз основа на
сексуалната ориентација и родовиот идентитет. На првата обука членовите на Комисијата со
три обучувачки од Холандскиот институт за човекови права (НИХР), од Рутгерс ВПФ, Утрехт, и
од Коалицијата „Здравствени и сексуални права на маргинализираните заедници“, се
запознаа со клучните концепти на род, родово изразување и идентитет, сексуална
ориентација, сексуална разноликост, правата на ЛГБТИ заедницата и здравствениот аспект во
однос на сексуалната ориентација. Работата на претставки по основа на сексуална
ориентација беше конкретно претставена преку разгледување на мислења донесени од
НИХР. Учесниците имаа можност практично да ги применат стекнатите знаења преку
разгледување на конкретен случај на пријавена дискриминација по основа на сексуална
ориентација. Од исклучителна важност на обуката беше присуството на млади активисти кои
работат во полето на заштита на правата на ЛГБТИ заедницата и разгледувањето на
можностите за соработка меѓу граѓанските организации и КЗД.

Студиска посета Утрехт за членовите на Комисијата за заштита од дискриминација заедно со ХЕРА
и коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“
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Членовите на КЗД остварија и Студиска посета на Институтот за човекови права во Холандија
од 25 до 29 мај, во Утрехт. За време на посетата имаа можност да се запознаат со работата и
постапката пред ова тело. Беа посетени и повеќе организации активни на полето на заштита
од дискриминација на ЛГБТИ заедницата, меѓу кои: COC Netherland, Poz&Proud, Rutgers WPF и
“Pink in Blue” како дел од Амстердамскиот полициски оддел. Беше остварена средба и со
претставничка на една од локалните антидискриминациски агенции. Комесарите имаа
можност да следат и сослушување за пријавена дискриминација во НИХР.
Сето ова резултираше со препознавање на потребата од вметнување на сексуалната
ориентација и родовиот идентитет како основа за дискриминација. Претседателот на КЗД,
Душко Миновски, рече: Да престанеме со двојните стандарди за дискриминација врз ЛГБТ
луѓето... Досега има 19 основи за дискриминација, сега има 20: сексуална ориентација и родов
идентитет под број 20.
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СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ – ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ОБУКА ЗА ЛЕКАРИТЕ ПО СЕМЕЈНА
МЕДИЦИНА
Во 2015 година акредитираните обуки за семејно планирање, со одобрување од страна на
Министерството за здравство, Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет ги
објави како задолжителни обуки за континуирана едукација за лекарите по семејна
медицина. Со тоа продолживме со обуките за семејно планирање со лекарите по семејна
медицина со поддршка на УНФПА – Фондот за население при Обединетите нации. Притоа беа
спроведени 10 обуки и беа опфатени 190 семејни лекари од повеќе градови во Македонија,
Скопје, Кочани, Прилеп, Гостивар, Тетово, Охрид и Велес. Една од обуките за семејно
планирање беше спроведена и за патронажни сестри и ромски здравствени медијатори
(РЗМ), во соработка со Заводот за мајки и деца, со која беа обучени 18 патронажни сестри и 12
здравствени медијатори.

Обука за семејно планирање за лекари по семејна медицина, Прилеп
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Од евалуацијата на обуките се забележува дека има зголемување на знаењата на учесниците
за семејно планирање, а самите тие истакнаа дека им се допаѓа: „пристапот, темата,
интерактивноста, информираноста, концептот на спроведување на модулот, придобивките
од семејното планирање, концизноста и едноставноста на презентираниот материјал,
отворањето на табу-темата, информациите за репродуктивните права, и можноста за активно
учество на сите учесници“.
„Mе поттикна да размислувам за тоа дека семејното планирање е важно, но улогата на
семејниот лекар е запоставена“ (цитат од еден од учесниците на обуките).
Обуките за семејно планирање за лекарите по семејна медицина ќе продолжат и во 2016
година.
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ЗА СЕОПФАТНИ, НАВРЕМЕНИ И КВАЛИТЕТНИ
УСЛУГИ – СТАНДАРДИЗИРАЊЕ НА
СЕРВИСИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Во 2015 година, со поддршка на Канцеларијата за жени на ОН Жени (UN Women), започнавме
иницијатива за подобрување на квалитетот и достапноста на услугите за заштита на жртвите
на семејно насилство, обезбедени од страна на граѓанските организации. Иницијативата
предвидуваше развивање и спроведување на пилот-модел на интегриран пристап до
директни услуги за поддршка на жртви на семејно насилство, базиран врз минимум
стандарди кои граѓанските организации треба да ги исполнуваат. Моделот беше пилотиран
кај 5 граѓански организации кои нудат специјализирани услуги за жртви на семејно
насилство, и тоа: СОЖМ со услугата СОС линија, Кризен центар „Надеж“ со услугата
интервентно сместување, Организација на жени Скопје со услугата прифатен центар, Женски
форум, Тетово со бесплатна правна помош и Асоцијација за здравствена едукација и
истражувања – ХЕРА со услугата психо-социјална поддршка на жени и деца жртви и сторители
на семејно насилство. Целиот процес беше координиран од Националната мрежа за заштита
од насилство врз жени и семејно насилство.

Конференција „Стандардизацијата на специјализирани услуги
за жртви на семејно насилство, обезбедувани од граѓански организации“
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Имплементацијата на стандардите кај специјализираните услуги за жртви на семејно
насилство значително ги зајакна капацитетите на граѓанските организации за нудење на
квалитетни сеопфатни услуги, согласно меѓународните и националните стандарди, а ја
зголеми и видливоста на сервисите како пред државните институции така и пред самите
кориснички на услугите.
Процесот на стандардизација беше заокружен со завршна конференција на која
присуствуваа претставници од МТСП, Центри за социјална работа, единици на локални
самоуправи и невладини организации. Присутните дојдоа до многу значајни заклучоци, од
кои како главна препорака произлезе потребата од воспоставување комбиниран модел на
финансирање на сервисите за жртви на семејно насилство, обезбедени од граѓански
организации, кој ќе вклучува партнерство помеѓу централната власт, локалната власт, бизнис
секторот, но исто така и потребата од аутсорсинг на социјалните сервиси, обезбедувани од
државата, кон граѓанските организации.
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ЗА ЕКОНОМСКИ СИЛНИ И НЕЗАВИСНИ ЖЕНИ
– СОЗДАВАЊЕ РАБОТНИ МОЖНОСТИ ЗА
ЖЕНИ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Во 2015 година, со финансиска поддршка од Американската амбасада во Скопје и во
соработка со Општина Центар, започнавме иницијатива за економско зајакнување на жените
жртви на семејно насилство и нивно полесно вклучување на пазарот на трудот. Иницијативата
имаше двојна социјална димензија: решавање на недостатокот на можности за вработување
на жртви на семејно насилство, од една страна, и одговор на недостатокот на пристап до
услуги за грижа на стари лица на локално ниво, од друга страна. Идејата за овој проект
потекнува од жртва на семејно насилство која успеала да се спаси од насилната брачна врска
преку нудење грижа на стари лица.
Вкупно 9 жени посетуваа 4-месечна сертифицирана обука, а 8 се стекнаа со сертификат за
Асистенти за нега на стари лица во домашни услови. Најголемиот број жени беа некогашни
кориснички на услугите на Прв семеен
центар кои успешно го завршиле
психосоцијалниот третман. По добиените
сертификати, половина од жените се
вработија во сервиси кои нудат вакви
услуги, што претставуваше најголем
успех на оваа иницијатива. Со ова беше
завршена првата фаза на проектот, која
предвидуваше обезбедување економска
независност за жените.
Втората фаза вклучуваше формирање на
социјално претпријатие во кое
п р и х о д и те д о б и е н и в р з о с н о в а н а
понудените услуги за грижа за стари лица
ќе бидат инвестирани во плати за
вработените, во раст на претпријатието и
развој на нови социјални програми за
заштита на жртви на семејно насилството.
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Во изминатата година работевме на создавање предуслови за отворање на социјалното
претпријатие, па така го формиравме брендот „Нега плус“, кој ќе претставува сервис за сите
постари лица на териториријата на општина Центар. Подготвивме и комплетна листа на
услуги, цени и пакети за продажба на услугите.
Сепак, за во иднина останува предизвикот за обезбедување дополнителни средства со цел
зголемување на бројот на сертифициран кадар кој ќе може да одговори на побарувачката на
услуги за палијативна грижа на стари лица и регулација на брендот „Нега плус“ во согласност
со програмите и регулативите на општина Центар.
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НОВА СЕОПФАТНA ПРОГРАМА ЗА ВРСНИЧКО
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ò

Програмата за сеопфатно сексуално образование продолжи и во 2015 година, преку
спроведување на 6 циклуси на едукации во 3 средни училишта („Браќа Миладиновци“,
Меѓународното средно училиште и „Орце Николов“). Беа едуцирани вкупно 77 ученици
кои ги поминаа сите 7 компоненти на сеопфатното сексуално образование.

Ò

Беше одржана уште една обука за врснички едукатори. Беа обучени нови 14 едукатори, кои
понатаму ги спроведуваа работилниците за сексуално образование во средните
училишта.

Ò

Изработена е брошура на македонски и албански јазик, која ги содржи најпоставуваните
прашања од областа на сексуалното и репродуктивното здравје. Брошурата со име
„Одговори на 11 прашања за СЕКС(уалното и репродуктивното здравје) што ти се вртат во
глава“ е наменета за м ладата популација во Република Македонија:
http://hera.org.mk/?p=3844

Од обуките и едукациите во училиштата за сеопфатно сексуално образование
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ЕДУКАЦИЈАТА КАКО НАЈДОБАР ЛЕК –
ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТУБЕРКУЛОЗА КАЈ
СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ЛИЦА
Ò Во 2015 година, 57 стручни соработници од центрите за социјална работа, установите за

социјална заштита на деца и основни училишта како и 24 Ромски здравствени медијатори
беа обучени за спроведување на едукации за превенција од туберкулоза
Ò Преку едукациите спроведени од обучените стручни соработници, вкупно 349 лица од кои

163 деца и млади добија сознанија за туберкулозата: како да се препознае, како да се
заштитат и што да направат доколку препознаат одредени симптоми кај себе или кај член
од семејството.
Ò Ромските здравствени медијатори спроведоа превентивна здравствена едукација за

туберкулоза кај 797 семејства во социјален ризик, а кај 713 Роми се спроведе
флуорографско снимање на терен, во соработка со Институтот за туберкулоза и
белодробни заболувања
Ò

Подготвена е информативна брошура која содржи информации за симптомите, начинот на
пренос, спречување и лекување на туберкулозата. Повеќе на: http://hera.org.mk/?p=4028
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ОДГОВОР ВО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИНИМАЛЕН
ОСНОВЕН ПАКЕТ ЗА СЕКСУАЛНО И
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО КРИЗНИ И
ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ
Соочени со бегалската и мигрантската криза, ХЕРА во соработка со Министерството за
здравство и со поддршка на УНФПА, во текот на 2015 година спроведе серија на обуки во
Скопје и Гевгелија за сензибилизација на јавните здравствени работници и креаторите на
политики за значењето на сексуалното и репродуктивно здравје во кризни состојби. Со
обуката се работеше на подобрување на вештините за меѓусекторска координација во време
на криза; превенција и одговор на родово базирано насилство; заштита и грижа за бремени
жени, мајки и новороденчиња; спречување и заштита од ХИВ и сексуално преносливи
инфекции. Вкупно 90 лица, најголем дел здравствени работници, беа опфатени со обуките за
минималниот основен пакет за сексуално и репродуктивно здравје во услови на криза.
Во услови на криза се зголемува ранливоста на жените и децата од родово и сексуално
базирано насилство и на овие теми посебно ќе работиме во текот на 2016 година – ќе се
спроведат нови обуки и едукација на здравствените работници и други релевантни
институции и организации.

Од практичните вежби на обуките за минимален пакет за услуги за репродуктивно здравје
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КРЕАТИВЕН ПРИСТАП ВО ПРОМЕНА НА
НАРАТИВИТЕ КАЈ ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ КОН ПАЦИЕНТИ РОМИ
ХЕРА, во соработка со Националниот ромски центар
(НРЦ), Дендо Вас, Надеж и Кхам – Куманово, во текот
на 2015 година работеше на иницијатива за
промена на односите и ставовите кај здравствените
работници кон пациентите Роми. Во рамките на
оваа иницијатива беше подготвен форум-театар и
беа испечатени стрип-постери за промена на
наративите и разбивање на стереотипите кон

Форум-театар „Пробај ги моите чевли“

Ромите. Форум-театарот „Пробај ги моите чевли“
беше изработен од аматерска актерска екипа и беше изведен во Скопје и Куманово и во него
учествуваа здравствени работници и лица од ромската заедница. Целта на претставите беше
преку креативен пристап да се подигне нивото на емпатија кај здравствените работници од
една страна, и кај Ромите од другата страна. Преку
дискусијата и активното вклучување на публиката,
која ја сочинуваа гинеколози, матични лекари,
медицински сестри, претставници од Институтот
за јавно здравје, од граѓански организации и Роми,
беше констатирано дека претставата имаше
големо влијание врз присутните. Како препорака
од форумот и дискусијата произлезе заклучокот
дека е потребно во наставните програми да биде
застапена наративната медицина како посебен
предмет со кој ќе се подобри заемната
комуникација. Поточно, преку развивање на
вештини и запознавање со културата и
традицијата на населението, кај лекарите да се
развие приспособувањето кон културните навики
Стрип-постер изложен во холот на една амбуланта

на пациентите.
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Стрип-постерите за промена на наративите и разбивање на стереотипите кон пациентите
Роми, кои беа исто така подготвени во рамките на овој проект, беа изложени во лекарски
ординации и беа објавени во дневниот печат.
При крајот на проектот беа спроведени и теренски испитувања за мерење на резултатите од
проектот преку евалуација на задоволството кај пациенти Роми. Генералниот заклучок кој
произлезе е дека има поместување во позитивна насока и дека проектот е успешен. На
прашањето„како се однесува матичниот лекар кон вас кога одите на преглед?“ Дури 76,7% од
испитаниците се изјасниле со „љубезно“ пред почетокот на проектот, додека овој број се
зголеми на 86,7% по завршените активности.
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Во текот на 2015 година беа обезбедени услуги за вкупно 6.676 клиенти, што претставува
зголемување за скоро 30% во споредба со 2014 година. Вкупно 33% од нашите клиенти се
млади на возраст до 25 години, додека 74% од вкупниот број на клиенти припаѓаат на
социјално ранливите и маргинализираните групи на граѓани.

СТАТИСТИКА
НА КЛИЕНТИ НА ХЕРА
Сервис

БРОЈ НА
КЛИЕНТИ 2015

БРОЈ НА
КЛИЕНТИ 2014

Младински центар
„Сакам да знам – Водно“

757

764

Младински центар
„Сакам да знам – Шуто Оризари“

1379

1229

Теренско доброволно
советување и тестирање

3260

1546

Прв Семеен центар

188

183

Мобилна гинеколошка клиника

863

613

ВКУПНО

6676

4735
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СТАТИСТИКА
НА ТОП 10 УСЛУГИ ВО 2015 ГОДИНА
Вид на услуга

БРОЈ НА
УСЛУГИ

ХИВ-тестирање

4140

Тестирање за сексуално преносливи инфекции
Кламидија

149

Сифилис

161

Хепатитис Б

155

Гонореја

68

Поделена орална контрацепција

57

Вметната спирала

12

Поделени кондоми

13930

ПАП-тестирање

726

Советувања за семејно и родово базирано насилство

581
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МЛАДИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА СЕКСУАЛНО И
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ „САКАМ ДА
ЗНАМ“
Во текот на 2015 во младинските центри „Сакам да знам“ услуги за своето сексуално и
репродуктивно здравје добија 2.136 клиенти, а беа остварени вкупно 3.261 посета. Повеќе од
70% од клиентите се лица кои припаѓаат на маргинализирани или социјално исклучени групи,
вклучувајќи Роми, сексуални работнички, мажи кои имаат секс со мажи, корисници на дроги.
Дополнително во соработка со партнерските организации СТАР СТАР, ЕГАЛ и Заедно посилни,
беа спроведени континуирани врснички едукации со групите ранливи кон ХИВ за значењето
на превенцијата од ХИВ и од сексуално преносливите инфекции, безбедност при работа на
сексуални работнички на улици, контрацептивни средства и безбеден абортус, а се работеше
и на промоција на услугите на младинските центри кон овие целни групи. Во текот на 2015
година го проширивме и зголемивме бројот на нашите услуги за превенција и тестирање со
сексуално преносливи инфекции кај лицата кои се ранливи на ХИВ. Започнавме со тестирање
за сифилис и хепатитис Б, кои претходно не беа дел од нашите сервисни услуги.
Во текот на 2016 година, преку неформални едукации на младинските центри за сексуалното
и репродуктивно здравје, беа опфатени вкупно 659 млади, од кои повеќето млади Роми (454),
средношколци (103) и лица со попреченост (102). Едукативните работилници за сексуалност и
лица со попреченост беа спроведувани со неколку партнерски организации и државни
институции, односно со Дневниот
центар за лица со церебрална
парализа, Заводот за рехабилитација
на деца и младинци Топанско Поле и
ПОУ„Д-р Златан Сремец“ – Скопје.

Од едукацијата со сексуални работнички со СТАР СТАР

СВЕДОШТВА
од МЛАДИНСКИТЕ ЦЕНТРИ
„САКАМ ДА ЗНАМ
„ЖИВОТОТ ПИШУВА ПРИКАЗНИ“
Д. е жртва на семејно насилство, на возраст од 43 години, мајка на две деца, од кои
едно машко дете на возраст од 10 години, кое поради немање можност и услови за
родителска грижа е сместено во Домот за деца без родители 11 Октомври. Таа има
и едно женско дете на возраст од 4 години, за кое се грижи како самохрана мајка.
Д. се среќава со лекар специјалист – гинеколог кој преку мобилната гинеколошка
амбуланта ја врши својата работа во Чичино Село, во Домот за згрижување на лица
жртви на семејно насилство.
Лекарот гинеколог ѝ сугерира и препорачува да го посети Младинскиот центар
„Сакам да знам“ – Водно заради дополнителни гинеколошки услуги кои ги нуди
Центарот.
Во Центарот самохраната мајка Д. ја донесува и својата малолетната ќерка, каде
што ѝ беше спроведен психотераписки третман од страна на психолог поради
пречки во психичкиот развој.
Потоа самохраната мајка е препратена во Првиот семеен центар за жртви од
семејно насилство, каде што по повеќекратни посети беше вклучена во обуката за
нудење на нега на стари лица како дел од проектот за економско зајакнување на
жени жртви на семејно насилство.
Д. и понатаму ги користи услугите од младинскиот центар.

„ПАТОКАЗ КОН КРАЈОТ НА
ТАЛКАЊЕТО“
С. А. по националност е Ром, на возраст од 56 години, и живее сам во Шуто Оризари.
Има комбинирани пречки во развојот, материјално е необезбеден и не е способен
за работа и грижа за себеси. Нема постојано живеалиште, често се сели од едно
место на друго и поради својата психо-физичка состојба не е добро прифатен од
своето пошироко семејство.
Во Младинскиот центар „Сакам да знам“ се обрати по препорака на Центарот за
социјални работи Шуто Оризари, со цел да му помогнеме во постапката за
одобрување постојана парична помош. При првата посета на Центарот се
соочивме со тешкотии при воспоставувањето комуникација, бидејќи лицето има
дизартичен говор.
Пo анализа на случајот, изготвивме план за идни активности со цел надминување
на социјалниот ризик. Реализиравме неколку посети во домовите на членовите на
неговото пошироко семејство, со цел да добиеме повеќе информации и да имаме
увид во неговата постојна документација.
Во соработка со ромските здравствени медијатори, беа реализирани неколку
придружби до здравствени и социјални институции. Во здравствената установа
беа извршени потребните испитување со цел издавање на образец 3, за кој беа
неопходни финансиски средства, меѓутоа во соработка со здравствениот
работник и нашите напори, најдовме начин лицето целосно да биде ослободено
од паричниот надоместок предвиден за издавање на потребниот образец.
Следниот чекор преземен од наша страна беше помошта при добивање на
дополнителната документација (извод од матичната книга на родените и
умреници од неговите родители). Потребната документација за остварување
право на постојана парична помош, со наша придружба, беше поднесена во
Центарот за социјални работи и по извесен период клиентот се здоби со ова
право. Поради неговата психо-физичка состојба беше потребено да се назначи
полномошник, како носител на правото, односно негов законски застапник.
При разговор со неговото пошироко семејство, за полномошник беше назначен
негов роднина кој ги прима средствата и му обезбедува грижа и нега.
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МОБИЛНА ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА
Со гинеколошки услуги во рамки на мобилната амбуланта во текот на годината беа опфатени
вкупно 650 жени, од кои 494 сексуални работнички и лица кои инјектираат дроги и 156 жени
од рурални средини. Најчести услуги беа ПАП-тестирање, ехо прегледи, земање на
микробиолошки брисеви за кламидија, советување за сексуалното и репродуктивното
здравје и давање на терапија за сексуално преносливите инфекции. Дополнително клиентите
добиваа и бесплатна орална контрацепција, кондоми и лубриканти, а беа дистрибуирани и
едукативни материјали. Теренските активности на мобилната амбуланта се спроведуваа во
партнерство со седум граѓански организации во различни региони од земјата, односно во
Куманово со околината (село Старо Нагоричане), Тетово, Гостивар, Струмица, Битола, Охрид,
Прилеп, Делчево и Виница со околината (село Град, Вирче, Тработилиште, Разловци). При
крајот на годината, во соработка со Министерството за здравство и ЈЗУ Универзитетска
клинка за гинекологија и акушерство – Скопје, ХЕРА се приклучи на проектот кој има за цел
заштита на жените во репродуктивниот период во тешко достапните рурални средини од
Македонија. Притоа беа обезбедувани следниве услуги: советување за безбедна бременост,
советување за избор на матичен гинеколог, заштита од инфекции и планирање на семејство,
ехо преглед, како и земање на ПАП-тест. Теренските активности се спроведуваа во општина
Берово, односно во руралните места Русиново, Будинарци, Мачево, Владимирово и
Двориште.
Со почетокот на бегалската и мигрантската криза, во соработка со Министерство за здравство
и Министерство за труд и социјална политика, ХЕРА постигна договор да се активира
Мобилната гинеколошка амбуланта со цел обезбедување на услуги за репродуктивно здравје
на жените кои транзитираат низ Македонија, особено за бремените жени. Првата теренска
смена на мобилната амбуланта ја реализиравме на 19 јуни 2015 година во Куманово
(актуелниот пункт во џамијата). Теренскиот тим при нудењето на услугите се соочи со јазични
и културолошки бариери. Клиентките беа од различни говорни подрачја (Авганистан, Сирија,
Иран) и не го зборуваа англискиот јазик. Одлична беше поддршката и соработката со двете
невладини организации ЛЕГИС и Нун.
Со промена на законот за азил во Македонија и започнување со работа на Транзитниот центар
во Гевгелија, мобилната амбуланта се сели во Винојуг. Со поддршка на УНФПА, се нудеа услуги
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за мигрантките и бегалките во континуитет, еднаш до двапати во текот на неделата. Јазичната
бариера се надминуваше со преведувачи од Црвениот крст и УНХЦР. До крајот на 2015 година,
со мобилната гинеколошка амбуланта беа опфатени 86 жени, од кои 65 беа бремени.
Најчестите услуги кои се обезбедуваа беа мануелни и гинеколошки ехо прегледи,
гинеколошко советување за бременоста и адекватна терапија за вагинални инфекции како
резултат на напорниот пат и заморот кај жените. Жените, особено бремените, добиваа и
бесплатни суплементи и фолна киселина, хигиенски пакети и кондоми.
Мобилната амбуланта продолжува да биде оперативна и во текот на 2016 година.

Прифатен транзитен центар Винојуг

Мобилната гинеколошка амбуланта,
село во Беровско
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ТЕРЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ
Ò

Во текот на 2015 година, преку сервисите на теренското ХИВ-советување и тестирање беа
направени 4.086 ХИВ-тестирања, од кои 88,5% меѓу групите под најголем ризик од ХИВ,
односно мажи кои имаат секс со мажи, лица кои инјектираат дроги, сексуални
работници/чки и осудени лица. Дополнително, беа направени и 921 тестирање за
хепатитис Ц.

Ò

Вкупно 21% од сите регистрирани случаи на ХИВ во текот на 2015 година беа откриени
преку мобилната клиника за ХИВ-тестирање.

Ò

12 медицински лица беа обучени за примена на брзите ХИВ-тестови, а дополнително 6
теренски работници од две граѓански организации беа обучени и акредитирани за
советувачи за доброволно советување и ХИВ-тестирање. Исто така, 22 лица од
советувалиштата за ХИВ-тестирање од центрите за јавно здравје ги обновија знаењата за
ХИВ-советување и тестирање.

Ò

Со цел промовирање на услугите на теренските сервиси за ХИВ-тестирање и советување
меѓу популацијата на мажи кои имаат секс со мажи беше подготвен едукативен флаер на
македонски и албански јазик„За дечки кои не губат време“.
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СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГИ
МЕЃУ МЛАДИТЕ
Трендот на пораст на бројот на корисници на услугите за превенција од употреба на дроги
продолжи и во 2015 година, па така, 120 млади и 67 родители го посетиле и добиле услуга во
советувалиштето кое е сместено во рамките на Младинскиот центар„Сакам да знам“.
Во 2015 година беше изработена евалуација за проектот „Советувалиште и едукација за
превенција од употреба на дроги“, која покрај анализата на проектот, содржи предлози и
препораки за подобрување на активностите за превенцијата и злоупотреба од користење на
дрога кај младата популација. Според евалуацијата, психијатрите и претставниците на
училиштата ја оценуваат работата на советувалиштето за дроги како многу успешна и сметаат
дека отворањето на ваков центар било повеќе од неопходно.
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ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР
Семејниот центар, како единствено советувалиште за семејно насилство на жртви и
сторители на семејно насилство, како и на цели семејства, во 2015 година работеше со 188
лица. Од нив 112 беа жени, а останатите 76 се мажи. Центарот во изминатата година опфати 28
семејства, а индивидуално според категорија беа советувани 74 жртви на семејно насилство,
19 сторители на семејно насилство, 55 малолетни деца и 40 други членови на семејството.
Карактеристично за Семејниот центар е што е единствено советувалиште за сторители на
семејно насилство, каде со нив се работи по специјализирана програма. За поздрав е фактот
што сè повеќе сторители самостојно бараат помош и се освестуваат дека прават нешто
погрешно. Имено, кај овие клиенти третманот е најкраток и најуспешен.
Во рамките на центарот беше издадена и брошура за родителски вештини наменета за сите
сегашни и идни родители: http://hera.org.mk/?p=4022. Нашето искуство покажа дека кај секое
дете кое било сведок на насилство се развиваат трауми кои го отежнуваат развојот и го
спречуваат во остварување на реалните потенцијали што ги има, во секој аспект на
понатамошниот живот.
Жртвите на семејно насилство од Семејниот центар се оние кај кои ефектите од работата
најјасно се отсликуваат. Имено, тие по завршување на третманот добиваат нова перспектива
на животот, ги надминуваат траумите од преживеаните неволи и од центарот излегуваат како
зајакнати граѓани, кои се стабилни, свесни и конкуренти на пазарот на трудот.

СВЕДОШТВО
„НАСИЛ(Н)А НЕПРАВДА“
И. Ж. (46) е жена од Скопје, која во Семејниот центар е упатена како сторител на
семејно насилство врз нејзиниот малолетен син. По неуспешниот брак се
одлучила на развод, кој траел долго, но на крајот постапката била завршена и таа го
добила старателството врз синот. Половина година откако бракот е раскинат, а
детето живее со мајката, бившиот сопруг започнал постапка за заштита од семејно
насилство, кое според него било извршено од мајката врз детето, и воедно
постапка за одземање на старателството на мајката од тие причини. Епилогот од
овие постапки е упатување во Семејниот центар на целото семејство. Имено, во
постапката немало доволно докази дека мајката вршела насилство, ниту пак за да
се докаже дека не го сторила тоа. Единствени докази биле изјавите на бившиот
сопруг и на детето дека мајката врши насилство врз детето.
И. Ж. започна да доаѓа на советување во Семејниот центар со силни отпори и со
голем страв од повторно неправедно осудување, кое според неа било извршено
од бившиот сопруг. Исто така, советување беше започнато и со малолетниот син,
како и со таткото на детето. Со ова семејство работеше целиот тим на Семејниот
центар, и по неколку интензивни средби за советување, беше забележано дека
детето навистина е жртва на насилство, но не од мајката туку од таткото. Имено,
работата со детето покажа дека кај него има трауми од физичко насилство, како и
закани и уплашувања од таткото, со цел мајката да се обвини за семејно насилство
и да ѝ се одземе старателството. Дополнително, тимот доби сознанија дека И. Ж. во
текот на бракот била жртва на насилство од сопругот. Тимот на Семејниот центар
изготви извештај за воочената состојба, со кој беше отфрлено обвинението кон
мајката за вршење насилство врз синот, а кон таткото беше изречена привремена
судска мерка за заштита од семејно насилство, во корист на детето и мајката И. Ж.
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ПРАВНА И ПАРАПРАВНА ПОМОШ
Ò

Сервисот за правна помош во 2015 година им даде бесплатни правни услуги на 57 клиенти.
Собрани се 39 случаи на прекршување на здравствени, социјални и репродуктивни права,
а евидентирани се и 6 случаи на дискриминација. Притоа беа изготвени 37 правни акти.

Ò

Преку сервисот параправна помош во 2015 година беа опфатени 340 клиенти Роми, а беа
собрани 331 случаи на прекршување на здравствени, социјални и репродуктивни права.
Притоа беа изготвени 17 правни акти, а 17 клиенти беа придружувани од страна на
параправничките до различни институции и установи.

Ò

Кај 3 здравствени установи каде беше спроведен процес на медијација е забележана
промена во практиката и работата во согласност со законската регулатива, а кај 2
здравствени установи е забележано намалено незаконско наплаќање на здравствените
услуги.

Ò

Управниот суд на РМ донесе пресуда со која се укинува решението на Второстепената
комисија при Министерството за здравство, со кое на бремена жена со малформации на
плодот не ѝ беше дозволено да ја прекине бременоста. Овој случај ХЕРА го водеше во
соработка со Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните
заедници.

СВЕДОШТВО
ОД РАБОТАТА НА РОМКИТЕ
ПАРАПРАВНИЧКИ
Џ. е државјанка на Р. Србија, без здравствено осигурување во Македонија. Таа е
трудница, но поради немањето здравствено осигурување не можеше да ја води
својата бременост во Македонија и не можеше да се породи како лице со
здравствено осигурување, што значи дека ќе беше изложена на големи трошоци.
Во Младинскиот центар ,,Сакам да знам“ ни објасни дека мора на секои 3 месеци да
ја поминува македонско-српската граница бидејќи нема регулирано престој во
Македонија. Во неколку наврати и таа и нејзиниот сопруг, кој е македонски
државјанин, биле малтретирани од страна на македонската погранична полиција.
Нејзината бременост цело време беше контролирана во Младинскиот центар
,,Сакам да знам“. За решавање на нејзиниот проблем со дозвола за престој и
добивање на здравствено осигурување, извршен е разговор со амбасадата на Р.
Србија во Скопје. Од амбасадата дадени се насоки кои документи е потребно да се
извадат од Р. Србија за Џ. да може да добие дозвола за престој во РМ. Правно
советувана од страна на тимот параправнички и водена низ процесот на вадење
на документите, Џ. ги набави сите потребни документи и во осмиот месец од
бременоста доби дозвола за престој во РМ и здравствено осигурување кое
овозможи бесплатно и редовно да ја следи својата бременост и да се породи во
РМ. Направена е придружба до гинеколошката ординација, каде Џ. го одбра својот
матичен гинеколог, кој ѝ ги направи сите потребни прегледи и анализи. Џ. е сега
породена и ги ужива сите права како граѓанка на Македонија.
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СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ
Социјалните медиуми играат сè поклучна улога во организирањето на индивидуалниот
живот на граѓаните и на општествениот живот во целина. Тие се прв извор на информации,
вести, препораки, образование. Важноста на социјалните медиуми не само за дисеминација
на информации туку и за отворање на прашања и дебати, мобилизација, поставување на
проблеми во фокусот, свртување на вниманието кон теми кои можеби сè уште се
контроверзни, поттикнување на луѓето да размислуваат, разговараат, но и да се едуцираат, е
огромно. Препознавајќи го значењето, но и улогата на социјалните медиуми, ХЕРА и оваа
година голем дел од својата работа насочи кон дисеминација на информации преку Social
Networking Sites (SNS) и платформи како Facebook, Twitter и Youtube. Во 2015 година успеавме
да мобилизираме граѓани околу темите, прашањата и проблемите кои се дел од нашата
работа, да започнеме дебата на социјалните медиуми, да разменуваме мислења, факти и
информации кои се базираат врз докази и наука. Веруваме дека овој тренд ќе продолжи и
дека на тој начин ќе продолжиме дополнително да придонесуваме за (ре)актуализација на
исклучително суштествени теми за кои или воопшто нема или има многу малку дебата во
јавниот (медиумски) простор.

БРОЈ НА КОРИСНИЦИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ
МЕДИУМИ ОПФАТЕНИ СО ПОРАКИТЕ

15.370

1.547.059

206.808

16.680
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БРОЈ НА КОРИСНИЦИ НА СОЦИЈАЛНИ
МРЕЖИ FACEBOOK, TWITTER И YOUTUBE
2014

fb.com/hera likes

10294

@HERA_mkd followers

1357

Youtube прегледи

5847
2015

fb.com/hera likes

12447

@HERA_mkd followers

1607

Youtube прегледи

16680
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НАЈГЛЕДАНИ ВИДЕА во 2015
МОЈ ЖИВОТ, МОЈ ИЗБОР
- MY LIFE, MY CHOICE
РОДОВА (НЕ) ЕДНАКВОСТ
- ХЕРА МЛАДИ
АБОРТУС СТИГМА
- ШТО НЕ БЕШЕ ВО РЕД СО ...
АБОРТУС СТИГМА
- ЕФЕКТИ ОД ИЗМЕНАТА НА ...
ЗА НАЦИЈА БЕЗ
ДИСКРИМИНАЦИЈА
1000

2000

3000

4000
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СОДРЖИНИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ
СО НАЈГОЛЕМ ENGAGEMENT
1.КАМПАЊА
ПРОТИВ АБОРТУС СТИГМА

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaO48hogP_KkTPj3PCFT28gF9ZDOLBZwa

FACEBOOK REACH
Видео

Видео
Изјави

Видео
Ефекти

Видео
Протест

Видео
Кампања

Публика

115.107

136.167

138.369

138.251

Engagement

755

1.389

1.622

1.642

Коментари

37

11

155

134

Допаѓања

217

359

441

482
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2. 28 СЕПТЕМВРИ – ГЛОБАЛЕН ДЕН
ЗА БЕЗБЕДЕН И ЛЕГАЛЕН АБОРТУС

5.600 прегледи

http://bit.ly/1Ro4Lh2

3. КАМПАЊА
„ЗА НАЦИЈА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА“

78.152 досег

http://bit.ly/1Szp0aP
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4. ВИДЕО МЛАДИ ХЕРА
„РОДОВА (НЕ)ЕДНАКВОСТ“

182.724 досег

http://bit.ly/208g4yD

5. ВИЗИЈА 2020

67.746 досег

http://bit.ly/22IabbZ

70 / МЕДИУМИ И КАМПАЊИ

МАРИЈА ВАГИНОЛОГ

www.facebook.com/vvv.marija.
@MarijaVaginolog
Втора година по ред Марија Вагинолог е присутна на социјалните мрежи. Лик кој е
препознаен како пријател и поддршка за сите прашања и нејасностии поврзани со женското
сексуално и репродуктивно здравје. Таму каде што завршува професионалноста на Марија, се
надоврзува професионалноста на гинеколозите. Присутна онаму каде што се младите,
онлајн. Лик, првенствено наменет за девојките од тинејџерска возраст до 25 години, но и за
сите оние кои имаат потреба од повеќе информации од областа на сексуалното и
репродуктивното здравје. Вклучувајќи ги и машките. Блогот vaginolog.worpress.com е местото
каде се објавуваат сите текстови, а Фејсбук страната е најчестото место каде пристигнуваат
прашања за менструалниот циклус, сексот, контрацепцијата, разјаснување на одредени
митови, совети и поддршка, сексуално преносливи инфекции. Бројката на лајкови во 2015
година се искачи до 12.376.
Youtube каналот е место за сите видеоинтервјуа, кои овој пат беа направени во соработка со
клиничката болница Аџибадем Систина и гинеколозите д-р Корнелија Трајкова, по повод 26
септември – меѓународниот ден на контрацепцијата, како и со д-р Александар Бојаџиев. Во
рубриката „На кафе со...“ се пиеше кафе и се правеа интервјуа со д-р Ана и д-р Ѓорѓи
Станоевски, д-р Михаела Несторова, со д-р Мирослава Димевска-Шевченко, д-р Симонида
Котларова Попоска, кои се објавени на блогот. После толку многу интервјуа, Фешанел
направи интервју на Марија и ја информираше својата публика дека „само безбедниот секс е
добар секс“.
Лани, Марија порача дека „не верува во бабини деветини“. Годишнава порака е „Сакам да
станам мајка, но не бидејќи општеството вика дека треба да станам мајка, бидејќи сум женско.
Сакам да станам мајка, но не бидејќи кондомот пукнал“.
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ВИЗИЈА 2020 ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ
Родовата еднаквост, односно нееднаквост беше еден од фокусите на работа на волонтерите
на младинската група на ХЕРА во 2015 година. Загрозувањето на дел од човековите права на
жените, дискриминацијата, неразбирањето на терминот род како социјална конструкција,
беа инспирација на волонтерите за покренување на ова прашање. Една од заложбите на
овогодишната Визија 2020 на Меѓународната федерација за планирано родителство беше да
се искоренат сите облици на дискриминација врз жените и девојките.
З а та а ц е л н а ш и те в о л о н те р и го и з р а б о т и ј а в и д е о то „ Ро д о в а ( н е ) е д н а к в о с т “ :
https://www.youtube.com/watch?v=SfRGXeKZoPE. Преку видеото волонтерите јасно и гласно
истакнаа дека нееднаквоста постои и дека само со заеднички сили може да ја победиме со цел
постигнување на подобар и посреќен живот за сите. Видеото достигна 3.000 лајкови за
неполна недела.
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СЕКСИ МААЛО ЧЕТВРТА ГОДИНА ВО ЕТЕР
Секси маало е радиоемисија која функционира како дел од ХЕРА Млади веќе 4 години. Во 2015
година беа снимени 16 емисии, во кои волонтерите обработуваа најразлични теми од областа
на сексуалното и репродуктивното здравје. Иако првичната дејност на Секси маало е
радиоемисија, волонтерите се посветија и на промоција на содржини преку нивната фан
страна на социјалните мрежи, со што привлекоа повеќе следбеници. Волонтерите на Секси
маало поминаа и 4 работилници заради унапредување на своите знаења и вештини. Две
работилници беа посветени на практиката во медиумите и беа одржани од новинари, додека
останатите две беа од областа на дигиталниот маркетинг и социјалните мрежи и беа одржани
од експерт за комуникација и графички дизајнер.

Секси маалци во Радио МОФ
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ДА ЗБОРУВАМЕ ЗА АБОРТУС СТИГМА

ХЕРА Млади, преку можноста која ја добија од Меѓународна федерација за планирано
родителство, подготвија и имплементираа свој проект со име „За тебе се работи“. Преку овој
проект, како младинска група се стремеа да влијаат врз младите во Македонија од сите
етнички припадности.
Главната цел на проектот беше кампања за зголемување на свеста кај младите за абортус
стигмата. Истата беше остварена преку промовирање на креативни банери, видеа со ставови
на активистки и девојки, с лики со ставови на луѓе од различни профили, кои беа
промовирани на социјалните мрежи, и брошури кои беа делени во различни градови.
Главната активност беше подготовката на четирите видеа. Првото го претставуваше
пристапот до абортус преку очите на млади девојки со различна етничка припадност.
Останатите три ги претставуваа ставовите на волонтерки и активистки за ефектите од
владината кампања, рестрикциите на новиот Закон и протестите против промените во
Законот. И покрај коментарите кои уште еднаш ја потврдија нашата загриженост за абортус
стигмата во Македонија, промоцијата на видеата покажа дека постојат голем број млади луѓе
кои го застапуваат ставот за пристап до легален и безбеден абортус.
Сите 4 видеа може да ги погледнете на нашата Youtube страница:
https://www.youtube.com/user/HERAMacedonia/videos
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28 СЕПТЕМВРИ – ГЛОБАЛЕН ДЕН ЗА ПРИСТАП
ДО БЕЗБЕДЕН И ЛЕГАЛЕН АБОРТУС

ХЕРА трета година по ред се приклучува кон одбележување на 28 септември – глобалниот ден
за пристап до безбеден и легален абортус. Оваа година фокусот на светската кампања беше на
борбата против предрасудите кои луѓето ги имаат кон абортусот, како и стигмата кон оние
жени кои се одлучиле да ја прекинат бременоста, како еден од главните фактори кој го
отежнува пристапот до легален и безбеден абортус за многу жени во светот. Освен тоа, иако
стигмата за абортус може да заземе различни форми во зависност од социо-културните
фактори на едно општество, таа претставува глобален проблем, а тоа јасно се гледа од
порастот и континуитетот на ограничувањата во законите и политиките на многу земји во
светот.
Оваа година кампањата беше во знак на организирањето на „Вечер на слем поезија“ во
соработка со тимот на Poetry Slam Macedonia. Петте избрани слемерки/активистки: Елена
Пренџова, Цвета Колева, Кети Јованова, Лиле Јовановска, Соња Гаврилова и Жаклина
Филипова – Свеќаровска ги читаа своите дела за време на уметничкиот настан кој се одржа во
Клубот МКЦ. Користејќи го јазикот на уметноста, преку искрени стихови, слемерките го
кренаа својот глас за сите нас, но и за оние жени кои се безгласни, кои се под притисок, кои
трпат насилство, кои се економски немоќни. Преку гласот на петте активистки, се
спротивставивме на политиките со кои на жената ѝ е доделена улогата да биде „матка на
нацијата“, да биде стигматизирана, дискриминирана и да ѝ биде одземен гласот и правото на
избор.
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Збирката песни на петте поетеси може да ја најдете на следниот линк:
http://hera.org.mk/?p=4047
Дополнително, денот беше одбележан и со интензивна кампања на социјалните медиуми и
изработка на банери со кои ги праќавме нашите пораки за почитување на репродуктивните
права на жените, стоп за предрасудите кон абортусот и нашето несогласување со законските
бариери кои го ограничуваат пристапот до услугите за абортус .

Вечер на слем поезија

76 / МЕДИУМИ И КАМПАЊИ

СЕ ЗАЛАГАМЕ „ЗА НАЦИЈА БЕЗ
ДИСКРИМИНАЦИЈА“
Во ноември и декември, заедно со Комисијата за заштита од дискриминација и Коалицијата
„Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, ХЕРА ја спроведе
кампањата за подигнување на јавната свест за постоењето на дискриминацијата врз основа
на сексуална ориентација и родов идентитет, во услови кога оваа основа не е наведена во
Законот за спречување и заштита од дискриминација. Истовремено, кампањата беше
насочена кон охрабрување на ЛГБТИ заедницата и пријавување на дискриминација пред
Комисијата. Комисијата за прв пат се јави како носител на кампања која се осврнува на
дискриминацијата на ЛГБТИ лицата. Претседателот, г. Душко Миновски, и комесарката г-ѓа
Ленче Коцевска, го промовираа видеоспотот„За нација без дискриминација“, при што јавно ја
поддржаа ЛГБТИ заедницата во Македонија и ги повикаа сите кои се почувствувале
дискриминирани врз оваа основа да го пријават случајот пред Комисијата.
Спотот „За нација без дискриминација“ беше емитуван во текот на еден месец на три
национални телевизии. Претседателот на Комисијата гостуваше во неколку радио и
телевизиски емисии, каде што зборуваше за работата на Комисијата и за дискриминацијата на
ЛГБТИ.
Кампањата се одвиваше и на социјалните
мрежи со цел да ја информира јавноста,
особено ЛГБТИ зае дницата, за новиот
Протокол за постапување по претставки за
дискриминација врз основа на сексуална
о р и е н та ц и ј а и р о д о в и д е н т и те т. О в о ј
Протокол, кој Комисијата го донесе како
внатрешен акт, го содржи и формуларот за
пријавување дискриминација, каде во
листата основи под бр. 20 е содржана и

Прес-конференција на Комисија за заштита од
дискриминација Кампања „За нација без дискриминација“

основата на сексуална ориентација и родов
идентитет. Оттаму и насловот на оваа кампања „Заокружи 20“, како повик за пријавување
ваква дискриминација.
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Кампањата предизвика говор на омраза на социјалните мрежи, но истовремено поттикна
многу поддржувачи аргументирано да коментираат и да ги штитат правата на ЛГБТИ
заедницата.
Видеото на YouTube беше гледано 3.508 пати, 180.922 луѓе ги виделе објавите на Facebook
страната „Заокружи 20“, додека 3.215 се вклучиле во нивно коментирање или споделување.
Исто така, во текот на кампањата бea објавени 74 твита.
Повеќе на https://zaokruzi20.wordpress.com/
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ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ

„Тестирај. Лекувај. Превенирај”
Во периодот од 20 до 27 ноември ХЕРА ја организираше Европската недела на тестирање за
ХИВ, која претставува заедничка акција на повеќе од 400 организации низ Европа, кои работат
на превенција и грижа за ХИВ. Целта на оваа акција беше да се зголеми свеста за
придобивките од ХИВ-тестирањето и да овозможи што повеќе луѓе добијат информации за
превенција од ХИВ, да го дознаат својот ХИВ-статус и да им биде овозможен пристап до
терапија, грижа и поддршка. Мотото на годишнава акција беше ТЕСТИРАЈ. ЛЕКУВАЈ.
ПРЕВЕНИРАЈ.

Европска недела на ХИВ-тестирање 20–27 ноември
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Промотивната кампања се одвиваше главно на социјалната мрежа Facebook, како дел од
активностите за подигнување на свеста за потребата од дознавањето на сопствениот ХИВстатус, а со цел зголемување на свесноста, едукација и тестирање на што поголем број лица.
На Фејсбук имаше платена промоција на официјалните банери на Европската недела и беа
поставени три поста со различна содржина: Повик за тестирање, Едукација и Свесност.
Според резултатите, еднонеделната кампања успеа да допре до скоро 100.000 Фејсбук
корисници.
Крајот на Европската недела на тестирање за ХИВ беше заокружен со ноќен едукативнозабавен настан за промоција на ХИВ-тестирањето помеѓу МСМ популација, кој имаше за цел
да го приближи сервисот на брзо ХИВ-тестирање и советување до МСМ популацијата. На
настанот присуствуваа околу 70 гости лица од ЛГБТ заедницата, активисти, поддржувачи на
сервисите, како и претставници од партнерските организации.

А
Њ
А
В
У
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ПОТРЕБИТЕ ЗА СЕКСУАЛНО И
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА МЛАДИТЕ ОД
ГРУПИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД ХИВ
Цел: Да се документира пристапот, како и пречките до услугите за сексуално и репродуктивно
здравје кои ги имаат младите лица од групите под особен ризик од ХИВ.
Методологија: Истражувањето беше дел Регионалнaта иницијатива на Меѓународната
федерација за планирано родителство и Фондот за население и развој на Обединетите нации,
која се спроведе во 8 земји од европскиот и азискиот регион.
Во Македонија беше направена анализа на документи и беа спроведени 4 фокус-групи во кои
учествуваа 32 млади лица на возраст од 18 до 24 години од следниве целни групи: мажи што
имаат секс со мажи, сексуални работници/чки, лица кои инјектираат дрога и луѓе кои живеат
со ХИВ.
Резултати: Младите од групите под особен ризик од ХИВ сметаат дека не се интегрирани во
општеството поради тоа што се соочуваат со нееднаков третман, стигматизација,
прекршување на нивните права и радикални примери на дискриминација на насилство, како
во училишната и работната средина, здравствените институции така и од страна на
претставниците на институциите коишто треба да ги заштитат нивните права (полицијата).
Иако постои широко распространета мрежа на сервиси за ХИВ за овие групи кои се
раководени од граѓанските организации, капацитетите на примарната здравствена заштита
не се приспособени кон потребите за СРЗ и сервисите за СРЗ во јавното здравство не се
пристапни за маргинализираните групи.
Заклучоци: Евидентна е потребата од воведување на сеопфатно сексуално образование,
како и од ревизија на наставната програма за здравствени работници за да се вклучат
ажурирани и содржини базирани врз докази поврзани со ХИВ и СРЗ, зависност од дрога,
сексуална ориентација, како и здравствени права на групите под особен ризик од ХИВ.
Потребно е да се прошират и унапредат програмите за превенција на ХИВ, со посебен фокус
на сервисите за СРЗ за групите под особен ризик од ХИВ и да се обезбеди финансиска
одржливост на веќе воспоставените услуги за ХИВ и СРЗ по повлекувањето на Глобалниот

82 / ИСТРАЖУВАЊА

фонд во 2017 година. Во иднина да се иницираат законски промени и да се воспостават
ефективни правни механизми за да се променат насилните практики од претставници на
институциите и јавноста кон групите под особен ризик од ХИВ, механизми со кои ќе се
гарантира заштитата на нивните права.
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ТРЕТА КАРТА СО ОЦЕНКА ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ТЕКОТ НА
БРЕМЕНОСТА ВО ШУТО ОРИЗАРИ
Цел: Ромките што живеат во општина Шуто Оризари ја оценуваат и следат достапноста и
пристапот до здравствени услуги во текот на бременоста и во периодот по породувањето.
Методологија: Изработена е карта со оценка за квалитетот и за пристапот до услуги во текот
на бременоста преку наоди од спроведени полуструктурирани интервјуа со Ромки (76),
матични гинеколози (7) и патронажни сестри (2) кои обезбедуваат услуги за Ромките во
самата заедница или во најблискиот регион на Шуто Оризари. За изработка на картата се
користат боите на семафорот, при што црвената боја означува позитивни одговори до 50%,
жолтата боја го изразува процентот од 50 до 75, додека зелената боја се однесува на
позитивни одговори над 75%.
ЗАКЛУЧОК: Ромките во Шуто Оризари трета година по ред даваат црвено светло на
покриеноста со посети од страна на патронажната служба во текот на бременоста и по
породувањето, кои во практика не се спроведуваат во согласност со политиките на
Министерството за здравство. Трошоците кои ги плаќаат Ромките во текот на бременоста во
ординациите на матичните гинеколози се оценети со црвена боја, и на повеќето од Ромките сѐ
уште незаконски им се наплаќаат дополнителни средства за услуги кои им следуваат
бесплатно со здравственото осигурување. Потребни се посебни мерки за зголемување на
опфатот на Ромките со патронажна служба во текот на бременоста, со цел зголемување на
нивната информираност за здравствените услуги во текот на бременоста. Дополнително,
потребни се системски решенија на долг рок кои ќе овозможат елиминирање на
финансиските пречки во пристапот до услугите во текот на бременоста и со кои ќе се
унапреди здравствена заштита на Ромките како социјално ранлива група граѓани во
Република Македонија: http://hera.org.mk/?p=3483
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Прва карта
(јуни 2013)

Втора карта
(март 2014)

ОПФАТ СО МАТИЧЕН ЛЕКАР

85,7%

89,1%

90%

p 0,9%

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

48,4%

39,3%

50,3%

p 11%

ПРАКТИКИ НА РОМКИТЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО
ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА

76,3%

78,9%

73%

q 5,9%

СОРАБОТКА НА ПАТРОНАЖНА
СЛУЖБА СО РОДИЛИШТА И СО
МАТИЧНИ ГИНЕКОЛОЗИ

44,4%

69,4%

69,4%

/

ТРОШОЦИ НА УСЛУГИ ВО
ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА

45,6%

51,1%

47,2%

q 3,9%

ОБЕМ НА УСЛУГИ ВО ТЕКОТ НА
БРЕМЕНОСТА КАЈ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ

66,2%

66,3%

50%

q 16,3%

КОМУНИКАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН
ПЕРСОНАЛ СО РОМКИ ВО КАБИНЕТОТ
НА МАТИЧНИОТ ГИНЕКОЛОГ

66,1%

66,3%

58,3%

q 8%

ПОСЕТИ ОД ПАТРОНАЖНА СЕСТРА

44,5%

47,2%

46%

q 1,2%

ОБЕМ И КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ
ОД ПАТРОНАЖНА СЕСТРА

65,4%

63,2%

42%

q 21,2%

ИСКОРИСТЕНОСТ НА МЕРКИТЕ ОД
ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА ЗАШТИТА
НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РМ

/

/

11%

/

ПОРОДУВАЊЕ

/

/

100%

/

ОБЛАСТ

Трета карта
(ноември 2014)

ПРОМЕНИ
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ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ХЕРА ЗА
СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел: Да се утврдат ефектите од врсничкото ССО постигнати до крајот на 2015 година
Методологија: Беа користени квантитативни податоци, насочени кон утврдување на
промените во ставовите и информираноста на младите настанати како резултат на нивното
учество во обуката.
Квантитативните податоци кои обезбедија увид во реализацијата на активностите врз основа
на нивните зацртани индикатори, беа обезбедувани од следниве извори:
1. списоци на лицата кои поминале низ обуката
2. пре-тест и пост-тест податоци на Прашалник за ставови кон седумте компоненти од ССЕ и
пре-тест и пост-тест податоци на Тест на информираност за седумте компоненти од ССЕ.
Уште во 2013 година, користејќи ја алатката на Меѓународната федерација за планирано
родителство и УНЕСКО, ХЕРА направи ревизија на својата програма за неформално
сеопфатно сексуално образование. По ова следуваше развој на прирачник и обука за
сертифицирање на млади врснички едукатори. Во текот на минатата година се спроведоа две
серии на едукации во средните училиштата во Скопје. За време на првата серија се
утврдуваше најсоодветниот модел за имплементација на 7 теми кои го сочинуваат
сеопфатното сексуално образование. За време на вториот циклус се направи евалуација на
ефектите во информирањето и ставовите кај учениците кои ја поминаа целата програма. Еден
од клучните заклучоци е дека: „Сите заинтересирани страни, особено младите, се главно
задоволни од начинот на кој се изведува наставата, од квалитетот и од содржините.
Резултати:
Во продолжение графички приказ за напредокот од темите во ставовите кај учесниците кои
ги завршиле сите 7 часови.
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Заклучоци:
Ò

обуката дава ефекти и во поглед на подобрување на информираноста и на ставовите во
врска со сексуалното и репродуктивното здравје

Ò

обуката довела до промена на ставот кон попозитивен, и тоа кај групите учесници во
обуката кај кои тој пред обуката бил неутрален или умерено позитивен

Ò

промените на ставови долж целата скала се поголеми кај машките, кои во старт имале
помалку позитивен став, отколку кај девојките

Ò

ефектот во делот на информациите е особено значаен затоа што мерењето не е правено
само на ниво на фактографско знаење

Ò

најдобри резултати се постигнати со групите каде подобрувањето е понеопходно.
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ПРOЦЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ
СПРОВЕДУВААТ ПРОГРАМИ ЗА ХИВ
ПОДДРЖАНИ ОД ГЛОБАЛНИОТ ФОНД
Цел: Да се проценат постојните технички, финансиски и
човечки капацитети со кои располагаат граѓанските
о р га н и з а ц и и к о и с е с е к у н д а р н и п р и м а те л и н а
Програмата за ХИВ поддржана од Глобалниот фонд, за да
се обезбеди континуитет на приоритетните
интервенции за ХИВ во иднина.
Методологија: Се користеше полуструктуриран
прашалник што беше пополнуван од страна на 15
граѓански организации кои нудат сервиси за ХИВ помеѓу
ранливите групи граѓани, додек а собирањето и
анализата на податоците беа направени преку интернеталатка.
Резултати: Петнаесет граѓански организации, преку своите 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 постојните сервиси во 2014 година. Вкупно 158 лица и дополнително 45
волонтери се ангажирани за раководење и за нудење на услуги за превенција и поддршка за
ХИВ преку граѓанскиот сектор. Осум од граѓанските организации се целосно финансиски
зависни од Глобалниот фонд. Од останатите седум организации кои имаат и дополнителни
извори на финансирање, само две организации обезбедиле незначителен износ од
годишниот буџет за 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
здравство и социјалната заштита.
Зак лучоци: Сите воспос тавени сервиси се под ризик да прес танат 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 е с
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уште случај со Глобалниот фонд. Со тоа 15.021 граѓани кои припаѓаат на тешко достапни и
ранливи групи кои се опфаќаат само преку сервисите на граѓанските организации 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 помеѓу корисниците кои ќе останат без сервиси за превенција од
ХИВ. Граѓанските организации одржливоста на програмите ја гледаат првенствено преку
нивна интеграција во националните политики и буџети и оние на локалната самоуправа.
Повеќе на: http://hera.org.mk/?p=3925
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ПРОЦЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ НА
СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА
НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ
ИДЕНТИТЕТ
Цел: Да се утврди постојната состојба на знаењата,
ставовите и практиката на Комисијата за заштита од
дискриминација (КЗД) при постапување по случаи на
дискриминација врз основа на сексуална ориентација и
родов идентитет заради понатамошно зајакнување на
капацитетите.
Методологија: Преглед на секундарни извори и
генерирање на примарни податоци преку интервјуа со
членовите на Комисијата и со експерти од областа на
заштита од дискриминација. Податоците беа
обработени преку интерпретативна анализа.
Резултати: Комисијата за заштита од дискриминација
(КЗД) ја препознава сексуалната ориентација како
основа за дискриминација, иако експлицитно не е
наведена во Законот. Комесарите во досегашната практика се запознале со основните
концепти за ЛГБТИ, но им недостигаат знаења за да можат информирано да решаваат по
претставките за дискриминација по оваа основа. Постапката која се води пред КЗД се соочува
со голем број предизвици: времетраењето на постапката, начинот на информирање на
подносителот на претставката, пренесувањето на товарот на докажување на подносителот на
постапката, селективноста во донесувањето на одлуката по претставки за дискриминација
врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и ефективноста на самата одлука која
КЗД ја донесува. Кај КЗД се јавува потреба од дополнителни мерки за зголемување на бројот
на поднесени претставки по оваа основа, меѓу кои и: охрабрување на ЛГБТИ лицата да
поднесуваат претставки за сторена дискриминација, соработка со граѓанскиот сектор во
поглед на собирањето факти и докази за случаите, креирање на атмосфера на прифаќање и
толеранција, како и зголемување на видливоста на КЗД и соработката на локално ниво.
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Заклучоци: Потребно е да се работи на: дополнителни обуки за разбирање на правата на
ЛГБТИ лицата, ис тражувања на потребите на ЛГБТИ заедницата, запознавање со
меѓународната практика, кампања за подигнување на јавната свест за дискриминацијата на
ЛГБТИ, активна соработка и редовни средби со невладините и меѓународните организации
активни во оваа област, доведување на постапката пред КЗД, изработка на модел на решение
по претставка со упатство што треба да содржи образложение заради зголемување на
ефективноста на одлуката, обука за односи со јавност, работа со медиуми.
Повеќе на: http://hera.org.mk/?p=3351
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Во 2015 година, по основа на донации, остварени се приходи во износ од 46.517.007 денари,
што во споредба со 2014 година претставува зголемување на годишниот буџет на
организацијата за 32,9%. Зголемувањето на приближно 1/3 од годишниот буџет за 2015 се
должи пред сè на зголемените приходи добиени од Меѓународните здруженија и фондови,
како и од билатералните донатори по основа на донации и грантови.

ПРИХОДИ
ВО 2015 ГОДИНА

МЕЃУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
И ФОНДАЦИИ 86%
БИЛАТЕРАЛНИ
ДОНАТОРИ 11%

ПРИВАТЕН СЕКТОР 0.78%

БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА 1.5%

ЧЛЕНАРИНИ 0.72%
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Приходите остварени од институции кои се финансираат од Буџетот на Република
Македонија за 2015 година изнесуваат 1.054.913 денари и се намалени за 39,8 % во однос на
2014 година. Во последните 2 години имаме тренд на намалување на буџетските средства во
вкупните приходи на организацијата

ТРОШОЦИ
ВО 2015 ГОДИНА
РАЗВОЈ И
ИСТРАЖУВАЊЕ
14.703.759,00
33%
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШОЦИ
3.351.054,00
3%
ПЛАТИ И
ПРИДОНЕСИ
10.781.704,00
25%
ЗАСТАПУВАЊЕ
5.427.197,00
12%
ОБРАЗОВАНИЕ
И УСЛУГИ
9.563.163,00
22%

ТРОШОЦИ ВО 2015 ГОДИНА СОГЛАСНО
СТРАТЕШКИТЕ ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
2014–2017
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1.МЕЃУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДАЦИИ
Глобален фонд за ХИВ/СИДА, маларија и туберкулоза (GF)
Меѓународна федерација за планирано родителство (IPPF)
Фондација Отворено општество Македонија (FOSIM)
УНФПА – Фонд за население при Обединетите нации (UNFPA)
УНИЦЕФ (UNICEF)
УН Жени (UNWOMEN)
СИДА Фондација за здравје (AIDS Health Foundation)

2.БИЛАТЕРАЛНИ
ДОНАТОРИ
Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија
Министерството за надворешни работи на САД

3.БУЏЕТСКИ
СРЕДСТВА
Град Скопје

4.ПРИВАТЕН
СЕКТОР
Бајер (Bayer)
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А. СОЦИЈАЛЕН МАРКЕТИНГ ЗА КОНДОМИ
Наодите на Анализата за сегментација на пазарот за средствата за репродуктивно здравје,
што ХЕРА со поддршка на УНФПА ја спроведе во 2013 година, меѓу другото истакнаа дека
кондомот е најчесто употребуваното модерно средство за контрацепција. Сепак, 40% од
граѓаните треба да издвојат 20% од својот годишен буџет за да можат да го користат ова
средство. Затоа истражувањето препорача преземање на мерки за воспоставување на
социјален маркетинг за кондоми.
Во ХЕРА главната цел на оваа програма би била да обезбедат висококвалитетни кондоми по
прифатлива цена, кои ќе бидат достапни на сите продажни места. Дополнително, добивката
од продажбата на кондоми во првата фаза би требало да обезбеди рентабилност и
проширување на продажбата. Додека во втората фаза добивката би се насочила кон набавка
на бесплатни кондоми за најранливите групи.
Имајќи ја оваа стратешка определба, повторно со поддршка на УНФПА, ХЕРА направи
процена на можностите за иницирање на програма за социјален маркетинг за кондоми.
Истражувањето беше спроведено од меѓународен консултант, а ова се главните сознанија и
препораки:
Ò

Условите на пазарот, легислативата за НВО, инфраструктурата приватен сектор, можности
за рекламирање се поволни за основање на програма за социјален маркетинг.

Ò

Меѓу популацијата на возраст 15–29 постои свест за предностите од употреба на кондом,
сепак за многу од нив главна пречка е високата цена.

Ò

Квалитетот на кондомот е пресуден при избор на одредена марка кондоми.

Ò

Иако на пазарот нема недостиг на кондоми, сепак тој може да се јави по завршувањето на
гарантот на Глобалниот фонд во 2017 година, кога групите ранливи на ХИВ ќе останат без
пристап до бесплатни кондоми.

Ò

НВО која ќе се зафати со ваква програма би требало да се зафати самостојно да раководи со
промоција и рекламирање, а треба да има посебен оддел кој ќе ги раководи финансиите
или во најдобар случај да основа и да раководи со одделно претпријатие.
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Б. CROWDFUNDING ПЛАТФОРМА ЗА
ПРИБИРАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ХИВ-ПРЕВЕНЦИЈА
Во декември 2015 година Националниот координативен механизам разви интернет-crowd
funding платформа со цел мобилизација на финансиски ресурси за ХИВ-превенција и
поддршка од општата популација. На интернет-платформата се прикажани 10 различни видеа
на 9 невладини организации. Во декември 2016 година завршува финансирањето на
Глобалниот фонд и crowd funding платформата е своевидна алатка за самоодржливост на
невладините организации во прибирање на средства наменети за ХИВ-превенција и
поддршка кај групите кои се најмногу изложени на ХИВ-инфекција од 2017 година, па
понатаму.
Интернет- crowd funding платформата на Националниот координативен механизам има три
цели:
Ò

Развивање на свесност кај генералната популација за постоење на сервиси во рамките на
програмите за ХИВ и туберкулоза финансирани од Глобалниот фонд;

Ò

Да се развие потреба кај генералната популација да донира средства кои се значајни за
превенција за ХИВ меѓу групите кои се особено изложени на ХИВ;
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Ò

Креирање на Заедничка интернет-платформа која невладините организации ќе ја користат
за мобилизација на финансиски ресурси од приватниот сектор.

Видеото на ХЕРА за собирање на средства за ХИВ-тестирање се наоѓа на следниов линк
http://nkm.mk/Project/Index/4
За неполн месец од интернет crowd funding платформата се собрани 25.993 денари

В. ПОДДРШКА ЗА ЛИЦАТА КОИ ЖИВЕАТ СО
ХИВ
За 1 декември, светскиот ден на борба против СИДАТА, ХЕРА ја поддржа Заедно посилни во
организацијата на настан за собирање на средства за лицата кои живеат со ХИВ. Целта на
овој fundraising настан беше преку продажба на уметнички слики на познати автори да се
соберат финансиски средства за лекување на лицата кои живеат со ХИВ, како и купување
на пакети за храна и хигиена за најсиромашните категории кај овие лица. За време на
настанот беа изложени околу 10 уметнички слики и беа собрани околу 230.000 денари.
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Едукативни материјали:
http://hera.org.mk/?cat=225

Информативни материјали:
http://hera.org.mk/?cat=226

Документи за креирање политики:
http://hera.org.mk/?cat=227

Истражувања:
http://hera.org.mk/?cat=224

УПРАВЕН ОДБОР
Ива Михајловска – претседателка
Христина Несторовска – секретарка на организацијата
Деспина Димитрова – претставничка на младите
Катерина Спасовска
Андреј Сених

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА
Бојан Јовановски – извршен директор
Драшко Костовски – програмски директор
Милош Стојановиќ – административно-финансиски директор
Елизабета Божиноска – програмска координаторка
Мила Царовска – програмска координаторка
Весна Турмаковска – програмска координаторка
Кристина Плечиќ-Беќарова – програмска координаторка
Велимир Савески/Јована Ананиевска – координатори за млади
Марија Матовска/Лидија Кекеновска – проект-координаторки
Тања Станкова/Светлана Војновска – проект-координаторки
Драгана Каровска Чемерска – проект-координаторка
Aлександар Самарџиев – проект координатор
Ана Филиповска – генерална секретарка на Националниот координативен механизам
Ана Поп Стефанија – координаторка за комуникации
Марија Драгојловиќ – координаторка на Младински центар „Сакам да знам – Водно“
Николина Николовска – социјална работничка за „Сакам да знам“ – Шуто Оризари“
Маја Балшиќевска – социјална работничка во „Прв семеен центар на Град Скопје“
Игор Јадровски – правен советник
Емран Зекир – одговорно лице за ромски здравствени медијатори
Билјана Властимирова – финансиски асистент/сметководителка
Дамјан Николов – административен асистент
Мери Богоромова – техничка секретарка
Мирослав Јелиќ – возач
Лозан Каранџиски – возач
Љупчо Синадиновски – возач

