


одговорност [именка, ж. род] oбврска за совесно 

и добро извршување на примената должност, 

работа, задача со прифаќање да се одговара за 

лошото извршување, грешките, неуспехот во тоа; 

должност, обврска, прифатена важна задача.



Да се стави својот потпис на хартија, да се даде ветување, да се заложиш за нешто – значи да 
се биде одговорен и целосно да се стои зад ветеното, да се биде посветен на решавање на 
клучните прашања. 

Изминатата година за време на изборната кампања побаравме одговорност од партиите како 
важни актери во процесите на донесување одлуки и градење политики. Побаравме да се 
посветат на реални мерки по изборите и тие го ставија својот потпис на неколку декларации.   

Ние имаме одговорност кон своите конституенти, кон оние кои ги користат нашите услуги, 
кон младите, кон лицата од маргинализираните заедници, и кон сите граѓани на Република 
Македонија дека ќе го оствариме она за што сме се обврзале – дека ќе работиме на 
подобрување на сексуалното и репродуктивно здравје (СРЗ) и дека ќе ги штитиме нивните 
уставно загарантирани сексуални и репродуктивни права како универзални човекови права.

Токму затоа, ќе бараме отчетност од народните избраници, од оние кои се согласија и ветија 
дека ќе се заложат за итни мерки за унапредување на сексуалните и репродуктивните права 
и здравјето на сите граѓани на Република Македонија. Ќе ја следиме нивната работа, ќе ги 
повикаме на одговорност и на остварување на ветеното, а ќе продолжиме  да ги застапуваме 
интересите на нашите конституенти во институциите на државата и да се заложуваме за 
подобри, подостапни и пристапни услуги за сексуално и репродуктивно здравје!



ДРАГИ ПРИЈАТЕЛИ

Задоволство ни е да ви го претставиме годишниот извештај на ХЕРА за 2016 година. Година во која политичката 

криза во државата се продлабочуваше, работењето со државните институции беше прилично блокирано, а 

дијалогот со претставниците на власта ограничен. Политичкиот ангажман на здруженијата на граѓани, во смисла 

на коректив на политиките и практиките на одговорните институции, беше ставен под закана со најавата за 

т.н. процес на  „десоросoизација“ или дополнителна регулација на работата на граѓанското општество, процес 

инициран од лидерството на владејачката партија ВМРО-ДМПНЕ  и провладините медиуми. 

Во вакви услови можностите за посериозно лобирање за правата за сексуално и репродуктивно здравје беа 

предизвик. Но тоа не нè обесхрабри, бевме присутни на улиците протестирајќи за скратување на државниот 

буџет за ХИВ за 2017 година, а за време на парламентарните избори заедно со нашите партнери ја стекнавме 

поддршката од политичките партии за унапредување на сексуалните и репродуктивни права. Во потпишаните 

декларации или заложби, политичките партии  се обврзаа за измени во Законот за абортус, за зголемување на 

средствата за ХИВ за маргинализираните заедници, за сеопфатно сексуално образование, за унапредување 

на сексуалното и репродуктивно здравје кај лицата со попреченост. ХЕРА во следниот период  ќе се повика на 

политичката одговорност на партиите и  доследно ќе го следи  остварување на ветувањата.  

Заедно со нашите партнери, меѓународно се ангажиравме за време на разгледувањето на извештајот на Македонија 

за имплементацијата на Конвенцијата за економски, културни и социјални права. Комитетот на Обединетите нации 

одговорен за оваа Конвенција упати јасни препораки за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје, 

односно од државата се побараа промени во Законот за прекинување на бременоста за подобра заштита на 

правата и здравјето на жената, подобрување на пристапот до услуги за репродуктивно здравје за жените Ромки, 

унапредување на училишната настава за СРЗ и модерна контрацепција на позитивната листа. 

И покрај неповолното политичко опкружување за лобирање за сексуалните и репродуктивните права, бројот на 

млади и маргинализираните заедници кои ги едуциравме или опслужувавме со услуги преку нашите сервиси, 

се зголемуваше. Од оваа година имаме поголем број млади од училиштата кои се едуцирани за сеопфатно 

сексуално образование, а зголемен е и бројот на активни волонтери и едукатори на организацијата. Работевме 

и на подобрување на знаењата и вештините на професионалните кадри од државните институции и граѓанските 

организации за сексуална едукација кај лицата со попреченост. Вкупно 7.126 клиенти во текот на годината добија 

услуги за ХИВ и сексуално здравје во рамки на нашите стационарни и мобилни сервиси, што е зголемување од 

10 % за разлика од минатата година. Иако бројот на бегалци и мигранти во текот на годината беше намален, и 

понатаму продолживме да даваме услуги за репродуктивно здравје на жените во рамки на мобилните гинеколошки 

амбуланти. Направени беа 520 посети од страна на жени бегалки во рамки на мобилните гинеколошки амбуланти 

во транзитните центри Табановце и Винојуг, а повеќе од 100 здравствени работници, теренски даватели на 

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ



услуги од граѓанските организации и државните институции, беа обучени за минимален пакет за сексуално и 

репродуктивно здравје и сексуално насилство во услови на криза. 

На крајот би сакале да им се заблагодариме на сите наши членови, волонтери, поддржувачи и донатори кои ни 

даваа континуирана поддршка во текот на годината. Искрено се надеваме дека  политичката криза во наредната 

година ќе заврши и дека сите предизвици на негирање и ограничување на правата за сексуално и репродуктивно 

здравје ќе станат минато. Време е за подобро, време е сексуалното и репродуктивно здравје и права да бидат 

почитувани и да станат приоритет за властите во Република Македонија! 

Нè чека многу работа.

Ива Михајловска, претседателка 

Бојан Јовановски, извршен директор
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ЛИЧНА КАРТА НА ХЕРА



ЛИЧНА КАРТА НА ХЕРА









ВРЕДИ ЛИ ДА СЕ РИЗИКУВА ЕПИДЕМИЈА НА ХИВ? 
ДРЖАВАТА ДА ГО ПРЕЗЕМЕ ФИНАНСИРАЊЕТО ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХИВ!

Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија си заминува од земјата во јуни 2017 година, по 

12-годишни инвестиции во програми за превенција и поддршка од ХИВ. Благодарение на организациите кои 

сите овие години работеа на полето на превенцијата, особено со групите под најголем ризик, ХИВ-инфекцијата 

се држеше успешно под контрола. За да се одржи и понатаму ниска стапка на инфекција во земјата,  потребно 

е во иднина постојните ХИВ-сервиси да се поддржат од државниот буџет, пред сè преку програмата за ХИВ на 

Министерството за здравство. 

Како резултат на консултативниот процес во којшто беше вклучена и Платформата на НВО за ХИВ-одржливост, во 

мај Министерството за здравство ги усвои критериумите за граѓанските организации кои во иднина ќе користат 

средства од владината програма за превенција од ХИВ. Сепак, спротивно на заложбите кои беа дадени на највисоко 

ниво, за објава на јавен повик и формирање регистар на граѓански организации за спроведување на превентивни 

активности, околу 30.000 евра, кои беа првично наменети за граѓанските организации од превентивната програма, 

останаа неискористени. 

Иако со поддршка на експерти ангажирани од Министерството за здравство беа направени проекции за 

неопходниот буџет за превенција и третман,  Владата за 59 % го скрати буџетот за ХИВ за 2017 година. Платформата 

ги искористи сите механизми за корекција на одлуката за кратење на буџетот, од лобирања до постојните 

национални тела за ХИВ, медиумски известувања и дебати, до парламентарно лобирање и, на крај, со протести на 

улица. Сепак, скратениот буџет беше усвоен од 

страна на Собранието на 17 октомври. 

Во ноември се создаде простор за оптимизам, 

кога во предизборниот период, 13 политички 

партии ја потпишаа Декларацијата на 

Платформата за ХИВ,  со којашто јавно се 

обврзаа да обезбедат соодветен буџет за 

финансирање на ХИВ-програмите за следната 

година. ХЕРА организираше и две тркалезни 

маси во општините Центар и Тетово, на коишто 

повеќе од 60 претставници од локалната 

ЗАСТАПУВАЊЕ



самоуправа, вклучувајќи ги Советите на општините, здравствените и образовните институции и граѓанските 

организации, дискутираа за моделите преку кои локалната самоуправа може да поддржи дел од услугите за 

превенција од ХИВ во иднина. 

Во 2017 година Платформата одблиску ќе го следи исполнувањето на заложбите на политичките партии, преку 

Владата и Парламентот, за ургентни мерки за корекција на буџетот и изнаоѓање краткорочни и долгорочни 

решенија за финансирање на програмите со коишто би се воспоставила целосна контрола на ХИВ инфекцијата во 

иднина.

ЗАСТАПУВАЊЕ

Протест на Платформата за ХИВ пред Собранието на 
Република Македонија, по повод кратењето на средствата за 

ХИВ во предлог-буџетот за 2017 година, Скопје, 6.10.2016 

Протестен перформанс пред Министерството за здравство 
организиран од Платформата за ХИВ по повод усвојување на 

скратениот буџет, Скопје, 18.10.2016 

http://www.radiomof.mk/obnoveno-protest-pred-sobranie-protiv-kratenje-na-budzhetot-za-hiv-ushte-kolku-pacienti-kje-nosite-na-dusha/
https://www.youtube.com/watch?v=XFOBitTJQKQ


ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРЕДУПРЕДУВАТ – 
МАКЕДОНИЈА ПОВТОРНО БЕЗ ПРОГРЕС ВО ОБЛАСТА 
НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, БЕЗБЕДНИОТ 
АБОРТУС И ПРИСТАПОТ ДО КОНТРАЦЕПЦИЈА 

Ограничениот пристап до информации за СРЗ во училиштата, слабата достапност на современата контрацепција 

и назадните законски пречки за абортусот кои ги лишуваат жените од нивното право на здравје, се само некои 

од областите кои Република Македонија е обврзана да ги подобри, но не ги презема соодветните мерки според 

извештаите на Обединетите нации. Токму затоа, во 2016 година ХЕРА продолжи со користење на инструментите 

на човекови права на Обединетите нации, а во одбрана на сексуалните и репродуктивни права на граѓаните. Во 

партнерство со Mладинската платформа за сеопфатно сексуално образование, Реактор и Коалицијата за 

здравствени и сексуални права на маргинализираните заедници и со техничка поддршка на Центарот за 

репродуктивни права и Ирската Асоцијација за семејно планирање, подготви Поднесок кон Вториот, Третиот 

и Четвртиот извештај на Република Македонија во врска со Пактот за економски, социјални и културни права. 

На 58-та седница на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН свое обраќање имаше Елизабета 

Божиноска, програмска раководителка од ХЕРА, којашто се осврна на клучните пречки адресирани во Поднесокот. 

Дополнително, заедно со останатите претставници од граѓанскиот сектор, се остварија средба со членовите на 

Комитетот во Женева, кои одблиску ги информираше за исполнувањето на обврските од ратификуваниот пакт 

адресирани во Поднесокот. Комитетот во завршните согледувања за Македонија ѝ даде триесетина конкретни 

препораки на земјата како да ги оствари обврските од ратификуваниот пакт. Во делот на сексуалното и 

репродуктивното здравје, Комитетот посочува дека во земјата нема соодветен пристап до модерна контрацепција, 

дека Законот за прекинување на бременоста од 2013 е проблематичен и дека Македонија во училиштата има 

несоодветно и застарено сексуално образование. 

Затоа, Комитетот ѝ препорачува на земјата да ги преземе сите неопходни мерки за да го унапреди образованието 

за сексуално и репродуктивно здравје во училиштата, за да биде релевантно, соодветно на возраста и засновано 

врз човековите права, да осигури дека модерната контрацепција е достапна до сите, вклучувајќи додавање на 

модерна контрацепција на позитивната листата на лекови. Исто така, ѝ препорачува на државата да ги ревидира 

рестриктивните одредби од Законот за прекинување на бременоста од 2013 година. 

ЗАСТАПУВАЊЕ

https://www.facebook.com/MladinskaPlatformaZaSSO/
http://www.reactor.org.mk/Default.aspx%3Flang%3Den-US
http://coalition.org.mk/
http://coalition.org.mk/
https://www.reproductiverights.org/
https://www.reproductiverights.org/
https://www.ifpa.ie/
https://hera.org.mk/%D0%B8%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-58-%D1%81%D0%B5/


ХЕРА одблиску ќе го следи спроведувањето на овие препораки и остварувањето на обврските на Македонија кои 

произлегуваат од ратификуваниот пакт во делот на сексуалното и репродуктивното здравје.

Целиот поднесок до Комитетот може да го прочитате  тука

Завршните согледувања на Комитетот кон Македонија може да ги прочитате тука

ЗАСТАПУВАЊЕ

Обраќање на Елизабета Божиноска и Салија Бекир на 58 седница на Комитетот за економски, 
социјални и културни права, во Женева  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fMKD%2f23889&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1059&Lang=en


ОВАА ОПШТИНА НЕМА МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ. ФАЛА, 
МИНИСТРЕ!

Повеќе од 8.000 жени во репродуктивен период од Шуто Оризари немаат матичен гинеколог, а доенечката 

смртност кај Ромите е 1,5 пати повисока во споредба со просекот кај останатите етнички групи.

Затоа, во 2016 година ХЕРА продолжи со иницијативата за јакнење на капацитетите на заедницата на Ромките 

за меѓународно застапување заради остварување на нивните репродуктивни права. Иницијативата на жени од 

Шуто Оризари и ХЕРА, во соработка со здруженијата Амбрела, ЦДРИМ и Надеж, подготвија Поднесок кон Вториот, 

Третиот и Четвртиот периодичен извештај на земјата, поврзан со остварувањето на обврските од членовите за 

здравје и за дискриминација од Пактот за социјални, економски и културни права, во кој се укажува на клучните 

проблеми на Ромките со репродуктивното здравје.

На 58 седница на Комитетот свое обраќање имаше Салија Бекир Халим, од Иницијативата на жени од Шуто Оризари, 

која информираше за клучните проблеми на ромската заедница во остварување на репродуктивните права. Како 

и претходната година, и оваа година продолжи партнерството со Центарот за економски и социјални права 

и поддршката во подготовката на Поднесокот до Комитетот во Женева. Она што од 2012 година го апелираa 

Иницијативата на жени од Шуто Оризари, го препозна и Комитетот, којшто во завршните согледувања за земјата 

искажа загриженост поради ограничениот пристап до здравствените услуги, особено за Ромите и за луѓето кои 

живеат во руралните средини. Притоа Комитетот ѝ препорачува на државата да ги преземе сите неопходни мерки 

за зголемување на бројот на гинеколозите и за овозможување пристап до гинеколошки здравствени услуги на сите 

ЗАСТАПУВАЊЕ

Наташа Бошкова (КСЗПМЗ), Салија Бекир (Иницијатива на жени од Шуто Оризари), 
Елизабета Божиноска (ХЕРА), Игор Јадровски (Хелсиншки комитет на РМ) и Марија 

Гелевска (ЕСЕ) на прес-конференција на граѓанските организации за информирање 
на јавноста за завршните согледувања за Македонија на Комитетот за економски, 

социјални и економски права, Скопје, јули 2016  

http://www.cesr.org/


жени во нивните општини, посочувајќи ја и Општина Шуто Оризари. Дополнително, Комитетот ја повика државата 

веднаш да ѝ стави крај на практиката на незаконска наплата на надоместоци и да следи дали приватните даватели 

на здравствени услуги ги почитуваат законите за извршување на здравственитте услуги. Иницијативата на жени 

од Шуто Оризари и ХЕРА ќе продолжат континуирано да го следат спроведувањето на препораките од страна на 

државата, со кои треба да се подобри пристапот до услугите за репродуктивно здравје на Ромките. 

Целиот поднесок до Комитетот може да го прочитате тука

Завршните согледувања на Комитетот кон земјата може да ги прочитате тука

ЗАСТАПУВАЊЕ

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fMKD%2f23887&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1059&Lang=en


МОЕ ТЕЛО, ЧИЈ ИЗБОР? ВО ОДБРАНА НА ПРАВОТО НА 
ИЗБОР ЗА АБОРТУС 

Во јуни 2013 година Собранието на Република Македонија донесе нов Закон за прекинување на бременоста. 

Законот содржи административни бариери – меѓу кои се писмено барање за абортус, задолжително советување, 

три дена чекање по советувањето, високи казни за лекарите кои не се во согласност со медицината базирана 

врз докази – и со кои се ограничува слободниот избор на жената да ја прекине бременоста. Со тоа се влијае врз 

зголемување на бројот на нелегални абортуси, но и врз менталното здравје и социјалната благосостојба на жената.

По повод 28 септември – Глобалниот ден за 

легален и безбеден абортус, ХЕРА заедно со 

Младинскиот образовен форум, Tiiiit! Inc. 

и Коалиција за сексуални репродуктивни 

права на маргинализираните заедници, 

организираше дебата под наслов „Овој Дом 

верува дека политиките за абортус (не) се 

во прилог на македонското општество“. На 

дебатата организирано се изразуваа истакнати 

јавни личности и експерти: Адела Поп 

Стефанија (гинеколог), Ана Мишковска Кајевска 

(истражувач и активист), Каролина Ристова-

Астеруд (универзитетски професор), Јагода 

Шахпаска (пратеничка) и Цветин Чилиманов 

(новинар). Пред публика од околу 180 учесници, 

дебатерите ги спротивставуваа своите аргументи 

за тоа дали Владата ги штити сексуалните 

и репродуктивните права на жените, дали 

Македонија презема мерки за унапредување 

на сексуалното и репродуктивното здравје на 

жените и дали Законот за абортус е во интерес 

на македонските жени. Дебатата беше дел од 

кампањата „Мое тело, чиј избор?“ во чии рамки 

беше организиран и концерт со тројца млади 

македонски изведувачи.

ЗАСТАПУВАЊЕ

https://www.facebook.com/MOF.edu
https://www.facebook.com/Tiiiit.inc
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-222567587850033
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-222567587850033
https://www.facebook.com/events/1187514644656240


Во текот на предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември, заедно со Платформата за 

родова еднаквост беше подготвена Декларацијата за измена на Законот за прекинување на бременоста. 

Со Декларацијата се повикаа политичките партии да се обврзат дека по парламентарните избори ќе го изменат 

Законот за прекинување на бременоста во одредбите кои го ограничуваат слободниот пристап на жените до 

услугите за абортус и дека ќе овозможат транспарентност и партиципативност на сите заинтересирани страни, 

вклучувајќи ги и граѓанските здруженија, во процесот на донесување на новата законска регулатива. Декларацијата 

наиде на силна поддршка и беше потпишана од 11 политички партии. На 2 декември, заедно со потписниците на 

Декларацијата, беше организирана заедничка средба на која и официјално Декларацијата беше претставена пред 

јавноста.

ЗАСТАПУВАЊЕ

http://rodovaplatforma.mk/
http://rodovaplatforma.mk/
https://hera.org.mk/deklaracija-politicki-partii-abortus-2016/


ЗАСТАПУВАЊЕ

ХЕРА и Платформата за родова еднаквост и по изборите и составувањето на нова Влада, ќе работи со сите 

поддржувачи за реализација на Декларацијата и ќе ја следи доследноста во остварувањето на дадените ветувања.



ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗАЕДНИЦАТА! 

Незаконските наплати за здравствените услуги во текот на бременоста, недоволната покриеност со патронажни 

сестри и дискриминацијата при добивање здравствена заштита остануваат клучни проблеми поврзани со 

репродуктивното здравје на Ромките од Шуто Оризари.

И во 2016 година продолжи иницијативата за правно 

омоќнување на Ромите за остварување на здравствените и 

социјални права во текот на бременоста од страна на Ромките од 

Шуто Оризари. Во текот на 2016 беа обучени 12 жени активистки 

како параправници и теренски едуактори за здравствени права 

во текот на бременоста и 11 жени од заедницата беа обучени за 

застапување преку социјалните медиуми. 

Преку бесплатната правна и параправна помош на ХЕРА, која во 

заедницата е повеќе од добредојдена, во изминатите неколку 

години секојдневно се работи на терен и се следат состојбите 

со остварувањето на здравствените и социјалните права на 

граѓаните од Шуто Оризари. Во 2016 година, 112 клиенти 

добија правна помош, а 467 клиенти добија параправна помош 

во Младинскиот центар во Шуто Оризари – најчесто заради 

остварување на социјални и здравствени права, додека 19 

клиенти беа придружувани до институции и до приватни 

здравствени установи заради олеснување на остварување 

на правата. Поднесени се и 24 индивидуални претставки за 

прекршени репродуктивни права до Народниот правобранител. 

Беа спроведени теренски активности за едукација на 

вкупно 1.175 девојки и жени (од кои 279 бремени жени), беа 

дистрибуирани 2.000 брошури за правата во бременоста, спроведени беа 6 медијации со здравствени работници 

и 15 придружби за отстранување на пречките при добивање на здравствени услуги меѓу Ромките. Активистките 

од самата заедница гласно говореа и бараа отчетност од властите за обезбедување услуги за репродуктивно 

здравје, преку јавни настани, прес-конференција, протестен перформанс, видео и фотографски стории, креирање 

Facebook-страница и медиумски приказни. Оваа година заедницата ја направи четвртата карта со оценка од 

заедницата со која го измери прогресот на државата во обезбедување на достапни и пристапни услуги за заштита 

на здравјето во текот на бременоста.. 

ЗАСТАПУВАЊЕ

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Broshura-za-prenatalna-zashtita_WEB.pdf
https://www.facebook.com/zenisutoorizari
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/cetvrta-karta-web.pdf


ЗАСТАПУВАЊЕ

Заложбите за промени не престануваат, ХЕРА заедно со претставниците на заедницата и во 2017 година ќе 

продолжат да бараат од здравствените власти системски и долгорочни реформи со кои ќе се намали доенечката 

и мајчината смртност и со кои државата ќе обезбеди бесплатни и квалитетни здравствени услуги за сите бремени 

жени, вклучувајќи ги и Ромките како засегната и ранлива група на граѓани. 

Повеќе за Иницијативата на жени од Шуто Оризари може да прочитате тукa

Протестен перформанс за неефективните мерки на Министерство за здравство, 
организиран од  Иницијативата на жени од Шуто Оризари, 28 јануари 2016 

https://www.facebook.com/zenisutoorizari/


ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СЕ НЕОСТВАРЛИВИ БЕЗ 
СЕКСУАЛНО И РЕТРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И РОДОВА 
ЕДНАКВОСТ

Родовата еднаквост е една од централните теми во Целите за одржлив развој (ЦОР) 2016 – 2030. Република 

Македонија како членка на ОН се обврза на имплементација на ЦОР, а во обраќањето на премиерот на самитот 

на ОН беше искажана политичката заложба на земјата да работи на унапредување на родовата еднаквост и на 

промовирање на мерките за СРЗ. За да се остварат овие цели, потребна е имплементација не само во легислатива, 

туку и сериозна акција на терен.

Затоа, заедно со Платформата за родова еднаквост, во текот на годината подготвивме анализа за поврзаноста на 

националните стратегиски документи за родова еднаквост со Целите за одржлив развој. Документот содржи серија 

на препораки како подобро да се интегрираат аспектите на СРЗ во Националната стратегија и Акциски план за родова 

еднаквост, особено за употребата на контрацепцијата и промоција на репродуктивните права. На 7 декември, 

заедно со Платформата за родова еднаквост, беше организирана конференција со наслов „Родовата еднаквост и 

ЦОР – една година подоцна“, на која присуствуваа 40 учесници и на која се зборуваше за тековните процеси и идните 

планови за синхронизирање на националните политики, мерки и индикатори со Агендата за одржлив развој. Беше 

заклучено дека, имајќи го главниот принцип на ЦОР – „Никој да не е заборавен“ – приоритетите во националните 

планирања треба да бидат фокусирани на ранливите и маргинализираните заедници; институционалните 

капацитети за собирање на податоците 

треба да бидат зајакнати, а податоците да 

бидат јавно достапни, и дека се потребни 

повеќе истражувања за подобро 

следење на напредокот на државата, 

но и за креирање на идните политики. 

ХЕРА беше присутна и на вториот 

консултативен состанок на невладините 

организации организиран од Владата 

и активно се вклучи во  подготовка на 

препораки за локализација на ЦОР, кои 

се однесуваат на здравјето (цел 3) и 

унапредување на родовата еднаквост 

(цел 5). 

ЗАСТАПУВАЊЕ

„Родовата еднаквост и ЦОР – една година подоцна“ – Елена Димушевска од 
Национална мрежа против насилство – Глас против насилство, Снешка Илиќ од 
Реактор Истражување во акција, Бојан Јовановски од ХЕРА, Санела Шкријељ од 

Платформата за родова еднаквост и Дамјан Здравев од Реактор Истражување во 
акција,  07.12.2016

http://rodovaplatforma.mk/
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/POST_2016_MK_PRINT.pdf


Во 2017 ќе продолжиме со застапување за интеграција на родовата еднаквост и сексуалното и репродуктивно 

здравје од ЦОР во националните политики. Ќе ги следиме националните процеси и ќе бараме поголемо 

вклучување на граѓанскиот сектор. Ќе ја продолжиме соработката со државните институции и со агенциите на 

ОН, но ќе работиме и на градење на капацитетите на главните чинители за важноста од интегрирање на родовата 

еднаквост и СРЗ во националните планови поврзани со ЦОР.

ЗАСТАПУВАЊЕ



ДАЛИ СВЕСНОСТА НА ПОЛИЧКИТЕ ПАРТИИ ЌЕ 
ДОВЕДЕ ДО КОНЕЧНО ВОВЕДУВАЊЕ НА СЕОПФАТНО 
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ?

Во Македонија сè уште нема сеопфатно сексуално образование. Истражувањата покажуваат дека пристапот до 

информации за сексуално и репродуктивно здравје на училиште е многу ограничен. Институциите остануваат 

затворени за соработка и унапредување на наставните програми. 

Сепак, во текот на 2016 година имаше одредени поместувања кои можат да се поврзат со работата на Младинската 

платформа за сеопфатно сексуално образование. Платформата е основана во 2015 година и во неа учествуваат 

9 здруженија на граѓани:  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.  Уште на почетокот на годината беше усвоена Националната стратегија за млади 2016 – 2025, која препорачува 

воведување на сексуално образование. Процесот на усвојување беше поврзан со нерегуларности, но сепак, оваа 

мерка во четвртата Национална стратегија е заслуга на застапувањето на  организациите членки на Платформата.

Во текот на годината Платформата учествуваше во подготовката на Поднесокот кон Комитетот на Обединетите 

нации за економски, социјални и културни права.  Комитетот ги согледа недостатоците во областа на сексуалното 

образование и ѝ препорача на Македонија да ја унапреди училишната настава за сексуално и репродуктивно 

здравје, која треба да ги следи најновите сознанија, да одговара на возраста и да се заснова врз човековите права. 

Заедно со Филозофскиот факултет во 

Скопје, Платформата ги организираше 

Консултациите за образование за 

сексуално и репродуктивно здравје. 

Гостин излагач беше истакнатиот проф. 

Александар Штулхофер од Катедрата за 

социологија, Оддел за сексуалност на 

Филозофскиот факултет од Загреб.  Со 

свои излагања за различни аспекти на 

сексуалноста кои треба да бидат дел 

од сексуалното образование настапија 

десет професори од неколку факултети 

во Македонија. Збирката на текстови од 

Консултациите е достапна тука, а видео 

снимката на следниов  линк.

ЗАСТАПУВАЊЕ

Проф. Штулхофер на Консултациите за образование за сексуално и репродуктивно 
здравје, Филозофски факултет, 28.10.2016, Скопје

https://hera.org.mk/zbirka-tekstovi-prilozi-od-konsultacii-sso/
https://youtu.be/ul9UCWjGVV8


ЗАСТАПУВАЊЕ

Платформата во текот на 2017 година ќе продолжи екстензивно да работи со политичките партии и да го следи 

напредувањето во легислативата во однос на сеопфатното сексуално образование (ССО). Имено, во текот на 

изборната кампања во 2016 година, 10 политички партии (5 со лева политичка ориентација, 2 од центарот и 3 

партии на десницата) се обврзаа дека ќе преземат мерки за унапредување на наставната програма со информации 

од областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права, а 3 од нив го истакнаа сексуалното образование во 

своите програми. 



КАКО ДО ПОДОБАР ПРИСТАП ЗА СРЗ НА ЛИЦАТА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ?! 

Со ратификување на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост Република Македонија се обврза да работи 

на зголемување на достапноста до услугите за оваа група на граѓани. Правата за СРЗ на лицата со попреченост 

се дефинирани во Конвенцијата преку повеќе членови. Член 9 повикува на подобрување на пристапноста 

до медицински установи и информации; член 16 на преземање мерки за заштита од насилство, вклучувајќи 

го и сексуалното насилство; член 23 повикува на отстранување на дискриминацијата поврзана со бракот, 

родителството, планирање на семејството и семејниот живот, а член 25 бара еднаков пристап до здравствените 

услуги со посебен акцент на СРЗ. Редовните служби и услуги за СРЗ честопати се непристапни за лицата со 

попреченост. Бариерите вклучуваат физички непристапни простории, немање на материјали за информирање 

и комуникација (информативни табли, материјали на Брајово писмо, големи букви, едноставен јазик и слики, 

недостиг на толкувачи на знаковен јазик), постоењето на негативни ставови и немањето доволно вештини на 

обезбедувачите на здравствена грижа кон лицата со попреченост. 

Платформата за СРЗ и лица со попреченост во текот на годината прати барања до 19 болници за гинекологија и 

акушерство со цел мапирање на достапноста на услугите за СРЗ за лица со попреченост. Се побараа информации 

и за надлежностите и пристапноста на здравствените објекти и установи преку Државниот инспекторат за 

градежништво и урбанизам. Добиените одговори и анализата ќе послужат како основа за понатамошни акции за 

застапување на Платформата и соработка со институциите за унапредување на пристапот на лицата со попреченост 

до здравствените установи.

За време на парламентарни избори во декември, Платформата подготви ЗАЛОЖБА за унапредување на сексуалното 

и репродуктивно здравје и права на лицата со попреченост. Беше добиена поддршка од 5 политички партии, 

вклучувајќи ги СДСМ, ВМРО НП, Левица, ПЕИ и ДУИ, со кои во 2017 година, преку нивните пратеници во Собранието, 

ќе работиме на подобрувања на политиките и пристапот до здравствени услуги на лицата со попреченост.

Платформата за СРЗ и лица со попреченост беше особено медиумски активна со цел да се сензибилизира 

јавноста за правата за СРЗ на лицата со попреченост. За одбележување на 3 декември, Меѓународниот ден за 

правата на лицата со попреченост, беше реализирана кампања на социјалните медиуми со наслов „Имам 

право“, која привлече големо внимание, а дополнително беше организиран и промотивен настан „До каде сме со 

имплементација на аспектите за СРЗ од Конвенцијата на ОН“. 

ЗАСТАПУВАЊЕ

http://platformasrzlp.weebly.com/
http://platformasrzlp.weebly.com/
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10154190204926176
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10154190204926176


ЛОКАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ЛГБТ ЛИЦАТА  

ЛГБТИ лицата во Македонија секојдневно се соочуваат со дискриминација врз основа на сексуалната ориентација 

и родовиот идентитет, која може да земе најразлични облици, од говор на омраза и вербално малтретирање, 

до семејно насилство во процесот на аутирање и физичко насилство од омраза. И покрај заложбите на повеќе 

организации и активисти, Законот за спречување и заштита од дискриминација експлицитно не ги набројува 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Исто така, Комисијата за заштита 

од дискриминација (КЗД), како тело за еднаквост основано со Законот, нема доволно капацитети за ефикасно 

да постапува во случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, особено со 

промената на составот на комисионерите во 2015 година, кога за членови беа избрани лица познати во јавноста 

по говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето. Дополнително, ЛГБТИ луѓето од помалите средини се соочуваат со уште 

поголема стигматизација, страв и недоверба во институциите. 

Со цел градење на капацитетите на механизмите на локално ниво кои имаат надлежности поврзани со заштитата 

од дискриминација, ХЕРА го спроведе проектот „Заштита од дискриминација на ЛГБТИ на локално ниво“. За жал, 

од предвидени 5 општини, Битола и Тетово не прифатија соработка на проектот. Проектот се спроведуваше во 

партнерство со Министерството за правда, Народниот правобранител, КЗД и општините Куманово, Штип и 

Струмица. Процена на капацитетите на овие механизми за справување со дискриминација врз основа на СОРИ 

(Сексуална ориентација и родов идентитет), преку анализа на законите, политиките, интерните акти и интервјуа 

со претставници од секоја институција, како и обуки и студиска посета во Утрехт, Холандија доведоа до главниот 

резултат  – формирање на координативни тела за заштита од дискриминација во општините Куманово, Штип и 

Струмица и развивање на протокол за постапување во случаи на дискриминација, вклучително и кон ЛГБТИ. 

Координативните тела се основаа со одлука на Советите на општините, а во нив членуваат претставници од по 

четири локални граѓански организации, Народниот правобранител, Министерството за правда, Комисијата за 

еднакви можности и координаторот за еднакви можности. Главна цел на координативните тела е промоција на 

принципот на недискриминација, размена на информации и координирање на мерките кои се преземаат во 

поединечни случаи на дискриминација. 

По формирањето на координативните тела, ХЕРА ќе работни на градење на нивните капацитети и поддршка при 

организирањето на активности за промоција и запознавање на граѓаните.

ЗАСТАПУВАЊЕ

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/Strumica.pdf


РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ХИВ 
ЗА ПОЕФИКАСЕН ОДГОВОР КОН ПРЕДИЗВИЦИТЕ

Кај организациите кои работат на превенција од ХИВ владее сериозна загриженост поради намалувањето на 

државните средства за ХИВ-програмите во Македонија. Загрижувачки е и трендот во Југоисточна Европа владите 

на земјите како Србија, Црна Гора и Бугарија да не ги финансираат активностите за превенција на клучните 

популации. Згора на тоа, кај некои од земјите веќе се бележи зголемување на стапката на инфекција од ХИВ. 

Токму затоа, со цел поефикасен и координиран одговор кон предизвиците, Националниот координативен 

механизам, заедно со ХИВ-платформата, ХЕРА и ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, презедоа иницијатива за организирање на 

регионален состанок од земјите од Југоисточна Европа: Србија, Црна Гора, Албанија, Косово, Бугарија, Романија 

и Македонија, за да разговараат за предизвиците за одржливост на програмата за ХИВ во регионот. Учествуваа 

вкупно 43 учесници, од кои 11 владини и 21 невладини претставници од 7 земји од Југоисточна Европа, 5 

претставници од мултилатерални и билатерални интернационални организации, двајца гости од Секретаријатот 

на Глобалниот фонд, еден од Фондацијата Отворено општество и двајца од интернационалната фондација AIDS 

HealthCare. На состанокот учествуваше и  високиот претставник на Обединетите нации за ХИВ задолжен за 

Источна Европа и Централна Азија. Споделени беа предизвиците со кои се соочуваат земјите од Југоисточна 

Европа и беше направена сеопфатна анализа на состојбите во овие земји со ХИВ. Официјално беше формиран 

Регионалниот координативен механизам со главна цел застапување за зголемување на финансиите за програмата 

ХИВ во регионот и беше усвоен подготвениот Деловник за работа на оваа регионална платформа.  Беа изработени 

цели на регионалниот механизам за 3 години и детален регионален план за една година.

ЗАСТАПУВАЊЕ



ЗАСТАПУВАЊЕ

Како идни чекори беа договорени и усвоени следните активности: Националните координативни механизми 

на земјите од Југоисточна Европа да ја ратификуваат одлуката за формирање на регионалниот механизам, да се 

усвои Деловникот за работа и да се назначат двајца официјални претставници од владин и граѓански сектор да 

учествуваат во регионалната платформа до 31 јануари 2017. Беше договорено дека формулираните тригодишни 

цели ќе се искористат за регионална апликација која ќе се достави до Глобалниот фонд во периодот март – 

јуни 2017 година. Во тој период ќе треба да се одржи и Втор регионален состанок за да се усвои регионалната 

апликација од страна на членките, да се избере официјален секретаријат на регионалниот механизам и една земја 

која ќе го менаџира регионалниот грант.





ССО, ШТО? ССО ФУНКЦИОНИРА!

Во Република Македонија не постои сеопфатно сексуално 

образование во формалното образование. Македонија е на 

дното на листата според употребата на контрацепција во 

Европа. Само 1,6 % на млади до 29 години користат орална 

контрацепција, а само 12,8 % од паровите користат какво било 

модерно средство за контрацепција. Иако 63 % од учениците 

изјавиле дека по биологија учат за заштита од ХИВ, само 21 

% од нив кажале дека учеле за употреба на кондом по истиот 

предмет. Ова укажува на површноста на информациите со кои 

се среќаваат младите. На часовите по образование за животни 

вештини само 13 % изјавиле дека учеле за кондом, а едвај 2 % 

за орална контрацепција. 

ХЕРА во својата програма предвидува модул на ССО (сеопфатно 

сексуално образование), кој во последната година го спроведе 

во 7 училишта како дел од неформалното образование. Со овој 

модул во 2016 година биле опфатени 174 млади, од кои 117 

биле присутни на сите часови. Според резултатите за ефикасноста на овој модул од 2015 и 2016 година, знаењето 

на учесниците се зголемило, додека пак нивните ставови станале попозитивни. Можете повеќе да дознаете на 

овој линк. Според добиените резултати, овој модул од 12 часа на 7 компоненти (род, сексуално и репродуктивно 

здравје, граѓански аспекти, задоволство, врски и односи, насилство и различност) спроведени во 3 недели по 

училиште, докажуваат дека ССО има ефект.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

 Огнен Јанески го води Јавниот час за ССО

https://hera.org.mk/seopfatno-seksualno-obrazovanie-funkcionira-mk/


ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Со цел запознавање на јавноста, но и на донесувачите на одлуки со тоа зошто ни е исклучително потребно ССО, 

ХЕРАМлади организираа Јавен час за ССО, на Филозофскиот факултет во Скопје, каде врсничките едукатор(к)и на 

ХЕРА разговараа и едуцираа за најголемите митови, дезинформации и заблуди поврзани со ССО.

ХЕРА ќе продолжи и во 2017 година да го спроведува модулот на едукации во училиштата, но и ќе спроведува 

викенд-модули во тренинг-центри, како надополнување на досегашната програма.  Овие викенд-модули ги 

додаваме во нашата програма за младите кои се заинтересирани да научат повеќе за ССО, а немале можност за 

тоа во своите училишта.

https://www.facebook.com/events/959093907540592/


ПОТРЕБАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ И СРЗ ЕДУКАЦИЈА Е 
ЕДНАКВА КАЈ СИТЕ 

Лицата со попреченост генерално имаат недоволен пристап до информации поврзани со СРЗ. Поради немањето 

структурирани програми за едукација за СРЗ во рамки на основното образование и несоодветниот формат на 

постојните содржини (отсуство на Брајово писмо, сликовити материјали и лесно разбирлив формат),  информациите 

за оваа област лицата со попреченост најчесто ги добиваат од Интернет. Од друга страна, често им се ускратува 

правото да влегуваат во врски и да одлучуваат за тоа со кого и кога треба да основаат семејство. Многу од нив се 

подложуваат на присилни стерилизации и честопати се предмет на насилство или сексуална злоупотреба. 

Во 2016 година, во соработка со Заводот за социјални дејности и Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП), а  согласно модулот за СРЗ во програмата на Дневните центри за лица со попреченост, организиравме 

серија на обуки за јакнење на капацитетите на професионалците во Дневните центри кои се во надлежност на МТСП 

и институциите за лица со попреченост (Бања Банско, Топанско Поле и Демир Капија). Вкупно 105 професионалци 

преку обуките стекнаа информации и вештини 

за СРЗ и дополнително подготвија индивидуални 

планови за понатамошна едукација на 

корисниците со кои работат. Дополнително, 

со обуките за превенција, препознавање и 

пријавување на сексуална злоупотреба, беа 

опфатени 74 згрижувачки семејства на лица со 

попреченост. Професионалците во Дневните 

центри и институциите кои беа опфатени со 

обуките, во период од септември до декември, 

едуцираа 170 лица со попречност во нивните 

матични институции преку групни или 

индивидуални сесии.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА



ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Дополнително, како дел од програмата на Младинските центри „Сакам да знам“, 17 лица со попреченост беа 

опфатени со серија работилници за приватен и јавен простор, пријатни и непријатни допири, емоции – вербален 

и невербален говор, сексуални и репродуктивни органи, пубертет (менструален циклус и влажни соништа), пол и 

род, врски и односи.

Едукациите и советувањата за СРЗ во Дневните центри ќе продолжат и во наредната година. Заводот за социјални 

дејности и Платформата за СРЗ и лица со попреченост ќе го следи нивното спроведување и ќе понуди поддршка 

онаму каде што ќе биде најпотребно.



СКРАТУВАЊЕ НА ДЕТСТВОТО ПОРАДИ ТАБУ-ТЕМИ

Состојбата со насилството меѓу младите во Македонија е загрижувачка. Склучувањето на малолетнички бракови, 

како и живеењето во вонбрачна заедница помеѓу и со лица под 18 години се појави што се забележуваат со години. 

Со тоа на младите директно им е одземено правото на безгрижно детство и на образование, зголемена е можноста 

за малолетничка бременост и прерано родителство, тие имаат помала конкурентност на пазарот на трудот, а со 

тоа и поголема економска зависност и сиромаштија.

Од  февруари до мај 2016 година  ХЕРА спроведе  36 едукативни работилници за ученици од шесто, седмо, осмо 

и деветто одделение од основното училиште „Браќа Рамиз и Хамид“ од Шуто Оризари, со која се опфатија повеќе 

од 200 млади. Беше потпишан и меморандум за соработка со училиштето. На работилниците младите се стекнаа 

со знаења и информации за причините и последиците од малолетничките бракови и малолетничката бременост, 

научија за видовите насилство и како да препознаат агресија, за промените во пубертетот, како и за начините на 

препознавање на штетните последици од употреба на наркотични средства. 

Проблемите со малолетничките бракови и малолетничката бременост кај младите во Општина Шуто Оризари 

останува наш приоритет и во 2017 година. Ќе продолжиме и понатаму со едукации  во училиштата во Шуто Оризари 

и во локалните невладини организации, адресирајќи ги негативните последици од малолетничките бракови и 

прераното родителство.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Едукациии од Александра Прошева, психилог  во Младинскиот центар „Сакам 
да знам“, Шуто Оризари

Фотографии на Вероник Гарет, преземена од Твитер 



ПО ЗАМИНУВАЊЕТО НА ГЛОБАЛНИОТ ФОНД, 
ДРЖАВАТА ТРЕБА ДА ЈА ПРЕЗЕМЕ ГЛАВНАТА УЛОГА 
ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА  

Можеби на некој ќе му се чини дека туберкулозата е болест која е искоренета и не претставува проблем во денешно 

време, меѓутоа статистиките покажуваат дека годишно во светот се откриваат околу 8 милиони нови случаи на 

заболени од туберкулоза, додека над 2 милиони луѓе умираат од таа болест. Во Македонија, во 2015 година се 

откриени 284 случаи, што е за еден случај помалку во споредба со 2014 година. Благодарение на многубројните 

активности кои се спроведуваа со финансиска помош од страна на Глобалниот фонд за борба против СИДА, 

туберкулоза и маларија (ГФАТМ), во последните 15 години се бележи континуирано и постепено намалување на 

вкупниот број на новооткриени случаи на туберкулоза. 

ХЕРА е една од организациите кои во изминатите неколку години работи на едукација и превенција од туберкулоза. 

Во рамки на едукативните активности спроведени во 2016 година, 57 социјални работници и стручни соработници 

од државни институции и наставници од основни училишта беа обучени за спроведување на едукации за превенција 

од туберкулоза кај лица кај кои постои ризик. Преку едукациите, пак, спроведени од нивна страна, вкупно 417 

лица се информираа за карактерот, симптомите, начинот на пренесување и лекување на туберкулозата. Освен 

тоа,  во 2016 година ромските здравствени медијатори спроведоа здравствена едукација за туберкулоза кај 446 

семејства со социјален ризик, а кај 511 Роми, во соработка со Институтот за туберкулоза и белодробни заболувања, 

се спроведе флуорографско снимање на терен. Се подготви и дистрибуираше 

информативна брошура која содржи информации за симптомите, начинот на 

пренесување, спречување и лекување на туберкулозата. 

Активностите за пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ромски семејства на 

терен ќе продолжат до март 2017 година. По тој период завршува меѓународната 

помош и финансискиот товар се пренесува на државните механизми за 

финансирање. Заради тоа, буџетот за превентивната програма на Република 

Македонија за 2017 година е зголемен од 7 на 25 милиони денари. Со дел од овие 

средства ќе бидат финансирани и граѓанските здруженија кои имаат активен 

пристап до ранливите групи за спроведување на едукативни активности, рано 

пронаоѓање, превенција на туберкулоза  и скрининг.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/Brosura-Tuberkuloza-za-web.pdf


МЛАДИНСКИТЕ ЦЕНТРИ „САКАМ ДА ЗНАМ“ КАКО 
ЕДИНСТВЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ЗА МЛАДИ И 
МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ

Пристапот до информации за сексуално и репродуктивно здравје на млади, а особено на маргинализраните групи, 

е ограничен. Во училиштата нема ССО, информациите во учебниците се недоволни, често се нерелевантни или 

застарени и ретко се потпираат врз медицина-базирана-на-докази. Едукацијата на маргинализираните заедници 

се потпира исклучиво на активностите на граѓанските организации. Младинските центри  „Сакам да знам“ се 

единствените „пријателски“ сервиси кои функционираат  на територијата на Град Скопје, кои повеќе од 10 години, 

покрај бесплатни услуги за СРЗ на младите и маргинализираните, нудат и едукација. 

Во текот на годината, заедно со партнерските организации СТАР СТАР, ЕГАЛ и ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, едуциравме 

162 млади лица под посебен ризик од ХИВ на теми за превенција и заштита од сексуално преносливи инфекции, 

придобивки за здравјето од тестирањето за ХИВ, контрацепција и безбеден абортус. Освен тоа, од страна на 

педагозите, психолозите и социјалниот работник во Младинските центри континуирано во текот на годината 

се спроведуваа едукации за сексуалното и репродуктивно здравје, особено на теми поврзани со промените во 

пубертетот, штетните последици од малолетничките бракови и превенцијата од бременост, учење на ненасилна 

комуникација, заштита од насилство и превенција од употреба на дроги и болести на зависности. Притоа, со 

едукативните работилници беа опфатени вкупно 559 млади во основните, средните училишта и во просториите 

на Младинските центри, и 135 родители преку индивидуални или групни едукации.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА



ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Едукациите кои се организираат преку Младинските центри ќе продолжат и во наредната година. Се надеваме на 

соработка со повеќе основни и средни училишта и на продлабочено партнерство со граѓанските организации за 

едукација за СРЗ кои работат со групите под особен ризик од ХИВ и други социјално исклучени заедници.  



НОВИ ПРИКАЗНИ ОД АМБУЛАНТАТА 

Од секојдневната наша работа сè уште забележуваме дека постојат јазични и културолошки бариери во 

комуникацијата меѓу здравствените работници и Ромите, и не ретко пациентите Роми сè уште се соочуваат со 

дискриминација, што директно влијае врз пристапот и квалитетот на добиените и понудените здравствени услуги. 

Во Македонија 1.281.000 граѓани или 61,2 % од вкупното население користат Интернет и повеќе од 963.000 граѓани 

имаат свои профили на Фејсбук. Социјалните медиуми се исклучително погодни за пренесување на информации и 

до здравствените работници, бидејќи се лесно достапни и се ефикасни во создавањето на општествени вредности.

Оттаму,  во партнерство со граѓанските организации КХАМ од Делчево и „Сонце“ од Гостивар, ХЕРА на креативен 

начин, користејќи ги новите социјални медиуми, му пристапија на овој проблем и заеднички работеа на промена 

на наративите кај здравствените работници кон пациентите Роми, со цел да се подобри комуникацијата и нивото 

на соработка. 

Во јуни 2016 година, најпрво беше спроведена работилница за зголемување на знаењата на претставници од 

партнерските организации во користењето на новите медиуми и вештините за пакување на комуникациски пораки 

за јавноста. Веднаш потоа беа развиени веб и Фејсбук-страница под името „Нови приказни од амбулантата“.  Преку 

прикажување на лични приказни, настани, ставови и искуства во облик на видеа, статии, стрипови и фотостории од 

двете страни, од страната на докторите и од страната на Ромите, граѓанските организации ги прикажуваат добрите 

практики во здравството, но и предизвиците и проблемите со кои Ромите пациенти се соочуваат во здравствените 

установи и на кои треба заеднички да работиме за нивна промена. 

Досега се продуцирани 8 видеа, 11 текстови и сведоштва, 6 стрип-приказни, 3 фотостории и Билтен за здравствени 

работници. Нè следат 2.145 индивидуи на Фејсбук-страницата, и нивниот број постојано расте.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

http://noviprikazni.hera.org.mk/
https://www.facebook.com/noviprikazni/


РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ – КЛУЧНИ 
ЧИНИТЕЛИ НА ЛОКАЛНО НИВО ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ПРИСТАПОТ ДО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА РОМИТЕ  

Ромите претставуваат маргинализирана група во многу аспекти, меѓу кои спаѓа и пристапот до квалитетни 

здравствените услуги. Неповолните социјално-економски услови на живот и повисоките стапки на сиромаштија 

на Ромите, поради високата невработеност, водат кон натамошно влошување на здравствената состојба кај 

ромското население. Недостигот на информации за постоењето на задолжително здравствено осигурување 

за сите граѓани, како и неприспособените регулативи според социјалното и образовното ниво на Ромите, уште 

повеќе ја продлабочуваат нееднаквоста. Овие показатели претставуваат пречки во процесот на остварување на 

правото на здравствена заштита, меѓутоа уште повеќе претставуваат ризични фактори за здравствената состојба 

на ромското население.

Започнувајќи од 2011 година, огромна улога во олеснувањето на пристапот на Ромите до здравствениот систем ја 

имаат ромските здравствени медијатори (РЗМ). Во 2016 година, активни на терен беа 11 РЗМ во 8 општини. Во период 

од само 7 месеци, минатата година тие понудиле вкупно 2.148 услуги на 3.559 лица, од кои 1.815 биле мажи, а 1.744 

жени. Како и изминатите години, и во 2016 година ХЕРА продолжи да работи на унапредување на програмата РЗМ 

во неколку клучни области: застапување за обезбедување финансиска одржливост на програмата, зајакнување на 

капацитетите и вештините на медијаторите и подобрување на системот на известување и собирање на податоци 

од страна на РЗМ.

Со оглед на тоа што, според одредени анализи, 

забележана е слаба координација меѓу различните 

чинители на локално ниво, активностите на ХЕРА 

од минатата година се насочија и кон зајакнување 

на мултисекторската соработка на локално 

ниво. Тие активности ќе продолжат и наредната 

година, преку спроведување на истражување 

за потребите и капацитетите на локалните 

институции, врз основа на кое ќе се пилотираат 

локални меѓусекторски тимови во 4 општини, 

кои ќе работат на подобрување на пристапот до 

здравствени услуги на Ромите.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Коференција Цели за одржлив развој и ромско здравје, 05.12.2016



За во иднина, останува предизвикот од потребата за проширување на мрежата на медијаторите и во другите 

општини во кои живее ромска популација, како и обезбедување на финансиска и социјална сигурност за  

медијаторите преку вработување во јавниот здравствен систем.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА



СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО УСЛОВИ 
НА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДНОСТИ И ХУМАНИТАРНИ 
КРИЗИ 

СРЗ е значајно јавно-здравствено прашање кое честопати во услови на елементарни непогоди или хуманитарни 

кризи е занемарено. Согласно меѓународните конвенции, во услови на хуманитарни кризи, услугите за 

репродуктивното здравје треба да се промовираат како основна компонента на примарната здравствена заштита, 

на ист начин како и во мирнодопски времиња. 

Уште од 2014 година, а особено со почетокот на мигрантската криза, ХЕРА заедно со Министерството за здравство 

и со поддршка на УНФПА – Фонд за население на Обединетите нации, работи на национално планирање и јакнење 

на капацитетите на здравствените работници и клучните институции за обезбедување на услуги за СРЗ и родово 

базирано насилство во услови на криза. Во текот на 2016 година беа организирани 2 обуки согласно меѓународниот 

прифатен стандард за минимален пакет на услуги за СРЗ во услови на хуманитарни кризи, во кои беа обучени 

вкупно 46 лица. Најголем дел од обучените лица беа од државните здравствени институции, претставници на 

граѓански организации и државни институции кои се најмногу вклучени во справување со кризи во земјата. 

Дополнително беа организирани и 3 обуки за клинички третман на жртви од сексуална злоупотреба во услови 

на криза, со кои беа обучени 64 лица. Педесет од обучените лица беа здравствени работници, и тоа најмногу 

специјалисти-гинеколози и сестри акушерки. За време на овие обуки беа отворени повеќе дискусии во однос на 

моменталната практика и протоколите за постапување со жртви на родово базирано насилство во Македонија. 

Беше утврдено дека во моментов не постои унифицираност во постапувањето со жртвите на родово базирано 

насилство, односно отсуствува унифицирана здравствена грижа и поддршка и мултисекторска соработка за 

третирање на ваквите случаи. За таа цел, во 2017 година ХЕРА особено ќе се заложи за развивање на стандардна 

оперативна процедура за постапување и клинички третман на жртви на родово базирано насилство. Дополнително, 

имајќи предвид дека мигрантската криза е сè уште актуелна, со поддршката која ја имаме од УНФПА, ќе продолжиме 

со обуки на нови лица од здравствениот и социјалниот сектор за имплементација на минимален пакет на услуги за 

СРЗ во услови на криза, како и за клинички третман на жртви на сексуална злоупотреба.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА



ЗАЕДНИЧКИ ОДГОВОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА КАЈ 
МЛАДИТЕ 

Веќе 5 години ХЕРА во соработка со Град Скопје и средните училишта на територијата на Скопје обезбедува 

превентивни советувања и организра едукативни активности за решавање на проблемите кај младите поврзани 

со употребата на дрогите. Притоа работиме на градење на капацитетите на стручните служби во училиштата, 

давање на континуирана стручна поддршка и ресурси за превенција и рана детекција на употреба на дроги, како 

и на заедничко создавање и спроведување акциони планови во училиштата преку организрање на едукации и 

креативни работилници. 

Советувалиштата за превенција од употреба на дроги во 2016 година работеа во 3 смени неделно во Младинскиот 

центар „Сакам да знам“ – Водно и 1 смена неделно во Младинскиот центар „Сакам да знам“ – Шуто Оризари. Притоа  

регистрирани се 240 посети од 224 клиенти, од кои 150 млади и 74 родители. Од особена важност за работата на 

„Сакам да знам“ е тоа што бројот на посети и клиенти има значителен придонес во надминувањето на проблемите 

поврзани со дрога кај младата популација. 

На почетокот на годината беше одржан консултативен работен состанок со претставници на стручните служби 

од 10 училишта во Скопје, на кои беа дефинирани приоритетите за годишните акциски планови. Од страна на 

советувачите за превенција од дрога во рамки на Младинските центри „Сакам да знам“, беше одржана обука за 

превенција од употреба на дроги и рана детекција, со која беа обучени 16 претставници на стручните служби од 8 

училишта. Во меѓувреме 10 училишта изработија акциони планови во кои, преку разни активности, ги вклучуваа 

младите во креативно изразување на тема здрав живот и здрави навики. 

Во февруари 2017 е закажан завршен настан на кој младите од училиштата ќе настапат преку изложба, театарски 

претстави, видеоклипови, танц и поезија, со цел едукација, но и интеграција на младите во процесите кои се 

стремат кон подобро општество и здрави животни навики. 

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА



НОВИ ОБУКИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ ЗА СЕМЕЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ ЗА ЛЕКАРИТЕ ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

Според извештаите на Институтот за јавно здравје и Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, бројот на 

советувања и ординирани контрацептивни средства во ординациите на примарната здравствена заштита е повеќе 

од недоволно. Според регистрираниот број на први совети, опфатот на жените во репродуктивен период со 

совети за контрацепција во 2014 година е многу низок (под 1 %). Дополнително, само 0,8 % од младите  на возраст 

до 19 години  биле опфатени со совети за планирање на семејството. Во 2014 година, со поддршка на УНФПА, 

беа изработени прирачник и тренинг-материјали за здравствени работници за семејно планирање. Оттогаш, во 

соработка со Центарот за семејна медицина, континуирано се спроведуваат обуки за планирање на семејството 

меѓу лекарите по семејна медицина. 

Во текот на 2016 година, со обуките за планирање на семејството беа обучени нови 70 лекари по семејна медицина. 

Со тоа беше завршен и циклусот на акредитирани обуки за лекари по семејна медицина за перидот 2015/2016, со 

кои за период од 2 години беа обучени 250 лица. Во 2017 година обуките за семејно планирање ќе продолжат да 

се спроведуваат кај новолиценцираните лекари по семејна медицина, а се планираат и дополнителни 2 обуки за 

лекари по општа медицина од регионите во Македонија во кои има недостиг на матични гинеколози.

ИНФОРМАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА





Во текот на 2016 година регистрирано е зголемување за 11 % на бројот на клиенти кои добиле услуга во некои од 

нашите сервиси, вкупно 7.179 лица во петте сервиси на ХЕРА. Приближно 90 % од корисниците на нашите услуги 

припаѓаат на маргинализираните или социјално исклучените групи. Тука спаѓа ромското население, ЛГБТ лицата, 

сексуалните работнички, корисници на дроги, жени и деца жртви на насилство, лица кои живеат со ХИВ, жени од 

рурални средини и лица со попреченост.

СЕРВИСИ



МОБИЛНИ ГИНЕКОЛОШКИ УСЛУГИ ЗА СИТЕ 

Недостигот на гинеколози во примарната здравствена заштита е една од главните пречки за обезбедување на 

достапни услуги за СРЗ за жените од маргинализираните заедници и од руралните средини. Дополнитело, голем 

дел од жените под ризик од ХИВ се соочуваат со стигма и дискриминација во рамки на здравствените институции, 

а ова е особено изразено во помалите градови. Мобилната гинеколошка клиника е сервис кој ХЕРА го започна во 

2014 година, со цел да се обезеди гинеколошка грижа за жените од маргинализраните заедници и од руралните 

средини. Од минатата година мобилните гинеколошки амбуланти се присутни и во транзитните центри за мигранти 

како дел од активностите за обезбедување минимален пакет на услуги за СРЗ во услови на криза. 

Во 2016 година мобилната гинеколошка амбуланта соработуваше со 7 граѓански организации и дејствуваше во 

следниве градови и нивните околни села: Куманово, Тетово, Гостивар, Струмица, Битола, Охрид, Прилеп, Делчево и 

Виница. Притоа  вкупно 585 жени од маргинализираните заедници (сексуални работнички и лица кои инјектираат 

дроги), како и 175 жени од рурални средини добија услуги од мобилната амбуланта. Во рамките на сервисот беа 

направени 659 ПАП тестови, 27 тестирања за кламидија, 100 ЕХО прегледи и беа вградени 6 спирали. Освен тоа, 

мобилната амбуланта беше активна и во Прифатниот центар за бездомни лица во „Чичино Село” – с. Сарај, како и 

во Казнено-поправниот дом Идризово. Притоа со гинеколошки услуги беа опфатени вкупно 54 жени, кај кои беа 

направени и 41 ПАП тест. 

За обезбедување на гинеколошка грижа за мигрантките во транзитните центри Винојуг и Табановце во текот на 

годината беа дадени 525 услуги од страна на мобилните сервиси, од кои 229 услуги кај бремени жени (советувања, 

прегледи и ехо, терапија за СПИ и уринарни инфекции). На 46 жени им беше поделена и хормонална орална 

контрацепција. Преку мобилната гинеколошка 

амбуланта беше обезбедено и влегување во 

системот на здравствена заштита за следење 

на бремените мигрантки согласно Протоколот 

за антенатална заштита на Македонија. 

Дополнително, во договор со МТСП беше 

организирана посета во Центарот за баратели 

на азил во Визбегово, со која беа опфатени 13 

жени. 

Во соработка со Tiiit! Inc. и иницијативата 

„Прво па женско#4“, услугите од мобилната 

гинеколошка амбуланта беа понудени за 

посетителите на тридневниот фестивал 

организиран по повод 8 Март. 

СЕРВИСИ

https://www.facebook.com/events/711737105634828/


Во 2017 година, со поддршка на УНФПА и Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија, 

ќе продолжи добрата практика на нудење мобилни гинеколошки услуги за овие групи на жени. Предизвик сепак 

ќе претставува обезбедувањето на финансиски средства за продолжување на работата на сервисот по јули 2017 

година, кога ќе замине поддршката од Глобалниот фонд.

СЕРВИСИ



СЕРВИСИ „ВРАТА ДО ВРАТА“ ЗА КЛУЧНИТЕ 
ПОПУЛАЦИИ ПОД РИЗИК ОД ХИВ 

За групите под најголем ризик од ХИВ исклучително е важно да имаат лесен пристап до навремено и квалитетно 

тестирање за ХИВ. Иако во центрите за јавно здравје низ државата се вршат такви тестирања, поради 

сензибилноста во работата со групите под најголем ризик од ХИВ (МСМ, СР, ЛИД, осудени лица) како најефикасни 

се покажуваат  таканаречените сервиси „врата до врата“ – сервиси органирани според потребите на целните 

групи. Обезбедувањето на услуги за ХИВ-тестирање кај групите под најголем ризик од ХИВ, веќе десетина година 

се спроведува во партнерство со 15 граѓански организации во 14 града низ земјата. И покрај зголемениот број на 

таквите тестирања, од година во година покриеноста со тестирање помеѓу клучните популации е сè уште на ниско 

ниво. Процените од направените бихевиорални истражувања спроведени меѓу групите од најголем ризик од ХИВ 

покажува дека само 19 % од МСМ, 33 % од ЛИД, 44 % од сексуалните работници и само 4,5 % од осудените лица 

имаат направено тест за ХИВ во последните 12 месеци.

Во 2016 година, преку теренските ХИВ-сервиси, беа направени вкупно 4.221 ХИВ-тестирање и советување, од кои 

3.889 помеѓу групите под најголем ризик од ХИВ. Дополнително, беа направени и 1.079 тестирања за хепатитис 

меѓу овие групи. Преку сервисот беа дистрибуирани 15.286 кондоми и 5.136 лубриканти.

Како и секоја година, ХЕРА активно се вклучи во Европската недела на ХИВ- тестирање (18 – 25.11.2016), преку 

организрање на медиумски активности за поголемо мотивирање на општата популација да направи ХИВ-тест.

СЕРВИСИ

https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10153986516876176


СЕРВИСИ

Програмите за превенција од ХИВ насочени кон ранливите и маргинализирани групи, како што се лицата кои 

инјектираат дроги, мажите кои имаат секс со мажи, сексуалните работници и осудените лица, во најголем дел 

се финансиски поддржани од грантот на Глобалниот фонд. Од особена важност е вклучувањето на теренските 

активности и услуги насочени кон клучните популации во новата стратегија за ХИВ и преземање на одговорноста 

за нивното финансирање од страна на домашни извори. Тоа е еден од нашите приоритети во 2017 година за 

обезбедување на одржливи сервиси во иднина.

Волонтерите на ХЕРА 
Виктор Дамјановски, 
Рина Митревска и 
Александра Тасева 
во Сити мол, каде им 
делат информативни 
материјали на 
минувачите



НА МЛАДИНСКИТЕ ЦЕНТРИ СЕГА ИМ Е ПОТРЕБНА 
ВАША ПОМОШ

Во јуни 2017 година завршува финансиската поддршка на Глобалниот фонд за ХИВ/СИДА, маларија и туберколоза, 

со чија помош двата Младински центра „Сакам да знам“ опстојуваат во последните 10 години. „Сакам да знам“ се 

првите центри отворени во Македонија кои се посебно оформени за потребите на младите и маргинализираните 

заедници и нивното сексуално и репродуктивно здравје. Сите услуги се бесплатни, анонимни и доверливи, со 

обучен кадар за работа со млади и социјално исклучени групи.  Согласно финансиската анализа која беше 

спроведена во текот на годината, користејќи го моделот на „нулто буџетирање“, за минимално и оптимално 

функционирање на двата сервиса е потребен буџет од 2.500.000 денари, односно 3.600.000 денари. 

За да се обезбеди финансиска одржливост на Младинските центри по заминувањето на Глобалниот фонд, во март 

годинава ХЕРА ја организираше првата Конференција за бизнис-секторот „Инвестиција во младите – придобивка 

за сите“, со цел да се поттикне општествената одговорност кај приватниот сектор за инвестирање во СРЗ на 

младите. На Конференцијата беа присутни повеќе од 20 компании, а покани и средби во меѓувреме беа остварени 

со повеќе од 100 претставници на бизнис-компании. Беше изработено и промотивно видео за Младинските центри, 

со цел да се мобилизираат донации од бизнис-заедницата во иднина. За време на Конференцијата Комерцијална 

банка беше прва која најави донација за Младинските центри во вредност од 60.000 денари за наредната година. 

Беше потпишан и меморандум за соработка со Општина Центар, за поддршка и соработка со Младинскиот центар 

„Сакам да знам“, како потенцијална можност за финансирање и од страна на локалната самоуправа. Во текот на 

2016 година  во Младинските центри беа регистрирани  вкупно 3.211 посета од страна на 2.392 клиенти, од кои 

повеќе од 80 % припаѓаат на социјално исклучени и маргинализирани заедници. 

И во наредната година остануваме посветени на наоѓање финансиски средства за одржливост на Младинските 

центри, како наш највисок приоритет. Поддршката од централната и локалната власт, по примерот на многу 

европски земји за финансирање на вакви социјални сервиси, е круцијална и затоа нашите активности на 

застапување ќе бидат најмногу насочени кон тоа.

СЕРВИСИ

Доколку сте претставник на компанија или сакате да дадете индивидуална донација за поддршка 
на продолжување на работата на Младинските центри „Сакам да знам“, контактирајте нè на hera@
hera.org.mk. Доколку користите некоја од услугите од Младинските центри, може да оставите 
симболична донација по избор во самите простории.

https://youtu.be/VWWp4PVsdpQ
https://youtu.be/VWWp4PVsdpQ
mailto:hera%40hera.org.mk?subject=
mailto:hera%40hera.org.mk?subject=


Инвестицијата во младите – придобивка за сите видео

Ива Михајловска, 
претседателка 
на ХЕРА, и Бојан 
Јовановски, извршен 
директор, даваат 
изјави за медиумите 
по повод првата 
Конференција 
за општествена 
одговорност, 
18.03.2016

СЕРВИСИ

https://youtu.be/VWWp4PVsdpQ


ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР КАКО ЕДИНСТВЕН ЦЕНТАР СО 
ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТАП КОН СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

Во Македонија не постојат специјализирани сервиси со холистички пристап за работа и со жртви и со сторители 

на семејно насилство. Иако Македонија е потписник на Истанбулската конвенција која пропишува постоење на 

СОС линија која треба да биде функционална 24 часа 7 дена во неделата, шелтер центар/кризен центар, бесплатна 

правна помош, психо-социјална помош и поддршка, непосредна полициска заштита, како и здравствена заштита 

за третман на повреди, во нивно отсуство, Првиот семеен центар е единствениот во Македонија кој истовремено 

нуди бесплатни услуги и за жртвите и за сторителите на семејно насилство. 

Во текот на 2016 година Семејниот центар продолжи со својата работа како единствено,  бесплатно и доверливо 

советувалиште за семејно насилство, кое опфаќа индивидуално, групно и семејно советување на следниве 

категории корисници: жртви на семејно насилство, сторители на семејно насилство, малолетни деца кои се 

директни или индиректни жртви на насилство, други членови на семејството кои учествуваат во советувањето, 

како и на цели семејства. Во рамките на овие категории, со услугите на Семејниот центар беа опфатени 171 

корисник во текот на 2016 година, од кои 94 биле жени, а 77 мажи. Центарот опфати 38 семејства, 64 жртви на 

семејно насилство, 36 сторители на семејно насилство, 33 малолетни деца и 38 други членови на семејството. 

Споредено со минатата година од работата на Семејниот центар, категоријата „сторители на семејно насилство“ 

забележува значителен пораст од 11 %. Ова е јасен показател за позитивните искуства и успешните советување, 

спроведени во досегашната работа на Центарот, особено со сторители на семејно насилство. Исто така, во пораст 

е бројот на цели семејства, родители и малолетни деца кои добиваат советувалишни услуги. Овие категории од 

година во година растат, најмногу поради препознавањето на Семејниот центар како советувалиште кое успешно 

се справува со превенција на семејното насилство, кај семејства, односно родители и деца кај кои е детектиран 

ризик од некој вид на семејно насилство. 

Во 2016 тимот на ПСЦ работеше и со 2 жртви на сексуална злоупотреба, при што и двата случаја се бележат како 

интимно-партнерско насилство. Во недостиг на специјализирано советувалиште за оваа ранлива категорија,  се 

покажа дека Семејниот центар може да понуди квалитетна услуга и за жртвите на сексуална злоупотреба. 

Вратите на првиот Семеен центар остануваат ширум отворени за сите на кои им се потребни услугите и во наредната 

година. Од особена важност е конечно да се ратификува Истанбулската конвенција и државата да овозможи 

ефективна и ефикасна заштита од семејно насилство, како и да овозможи правни механизми за рехабилитација и 

на жртвите и на сторителите на насилството. 

СЕРВИСИ





Битките за подобро сексуално и репродуктивно здравје и права не се водат само преку законите, политиките 

и институциите. Работата на терен е исклучително важна, но дисеминацијата на информации станува побитна 

алатка од кога било за информирање, едукација и мобилизација. Особено во општествено-политички контекст, 

кога медиумските напади врз организациите од граѓанското општество стануваат прифатливо однесување 

и кога таргетирањето на организациите и поединците останува неказнето, а ширењето на дезинформации и 

практикувањето на говор на омраза се константни, социјалните медиуми стануваат најпристапниот и најдобриот 

канал за комуникација со граѓаните. 

Користејќи ја моќта на медиумите, ХЕРА и оваа година значителен дел од своето време и од ресурсите посвети 

на комуникација со граѓаните, конституентите и пошироката јавност преку социјалните медиуми. Оваа година 

успеавме медиумски да стигнеме до голем број на граѓани, да ги поттикнеме да учествуваат во дискусијата за 

прашањата кои се однесуваат на СРЗП, да мобилизираме нови волонтери и поддржувачи кои ќе се залагаат 

за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје и за одбрана и подобрување на сексуалните и 

репродуктивни права.

ЈАВНА СВЕСТ ЗА СРЗ





ВРЕМЕ Е ЗА СЕКСУАЛНА ПИСМЕНОСТ

По повод Визија 2020 на МФПР,  Јавниот час за ССО, кој се одржа на 16 мај, организиравме мини кампања, 

играјќи си со митовите кои кружат околу аспектите на сексуалноста кои се широко распространети и прифатени. 

Спротивставувајќи ги на нив фактите, успеавме да отвориме дебата за воведување на сеопфатно сексуално 

образование во училиштата и барем во еден дел да придонесеме кон зголемување на информираноста, уривање 

на митовите и подигнување на свеста за потребата од воведување на сеопфатно сексуално образование во 

училиштата. 

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

https://hera.org.mk/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-2020-3/
https://www.facebook.com/events/959093907540592/


ОТВОРЕН ДЕН ХЕРАМЛАДИ

Хеј, волонтерите се секогаш добродојдени! Затоа направивме кампања за да мобилизираме млади кои сакаат да 

придонесат за подобрување на пристапноста до информации за СРЗ, да им помогнат на врсниците да се едуцираат 

и да донесуваат правилни одлуки кога станува збор за сексуалното образование и за сите аспекти на сексуалното 

и репродуктивно здравје). 

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

Отворен ден ХЕРАМлади на социјални медиуми

https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10153536089696176


МОЕ ТЕЛО, ЧИЈ ИЗБОР? 

По повод 28 септември – Глобален ден за акција за пристап до безбеден и легален абортус, заедно со Младинскиот 

образовен форум, Tiiiit! Inc. и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 

организиравме дебата насловена „Овој Дом верува дека политиките за абортус (не) се во прилог на 

македонското општество“ и концерт со тројца изведувачи. 

За време на дебатата и следачите на социјалните медиуми имаа можност да се приклучат, преку користење на 

хаштагот #ЧијИзбор 

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

Фотографии од дебатата „Мое тело, чиј избор?“

https://www.facebook.com/events/1187514644656240
https://www.facebook.com/events/1187514644656240
https://mobile.twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80&src=typd
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10153790395026176


ИМАМЕ ПРАВА КАКО И СИТЕ!

По повод Интернационалниот ден на лицата со попреченост, ХЕРА, во име на Платформата за СРЗ на лицата со 

попреченост, спроведе медиумска кампања за подигнување на свеста за правата кои овие лица ги имаат, како и за 

нивните потреби кога станува збор за сексуалното и репродуктивно здравје.

Осум претставници на заедницата учествуваа на фотосесијата која ја организиравме специјално за нив, и ги 

споделија со нас своите мисли, потреби и желби.

Кампањата наиде на одличен одѕив кај публиката на социјалните медиуми и придонесе за подигнување на 

свеста кај граѓаните, но и кај медиумите, за решавање на прашањето за пристап до информации за сексуалното 

и репродуктивно здравје на лицата со попреченост и за потребата од создавање механизми за зголемување на 

достапноста и пристапноста. 

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

Имам право кампања

https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10154190204926176


ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ

ХЕРА повторно се вклучи во Европската недела на ХИВ-тестирање, која се одржа од 18 до 25 ноември 2016 

година. Покрај бесплатното и доверливо тестирање во Младинските центри „Сакам да знам“, беше организирана 

и медиумска кампања која ги таргетираше некои од најчестите митови за ХИВ, начинот на пренос, терапијата и 

живеењето со ХИВ. 

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

Европска недела на ХИВ-тестирање кампања

https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D10153986516876176


ССО ФУНКЦИОНИРА!

Многумина не знаат што е ССО? И зошто ни треба ССО? Затоа, решивме не само да им покажеме дека ССО 

функционира, туку и да им кажеме што е и зошто е ССО. Со куса кампања и посебна веб-страница, се обидовме да 

одговориме на најчестите прашања.

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

http://seksualnoobrazovanie.hera.org.mk/ 

ССО функционира!

http://seksualnoobrazovanie.hera.org.mk/
https://hera.org.mk/seopfatno-seksualno-obrazovanie-funkcionira-mk/


ХИВ-ПРОТЕСТ

Заедно со ХИВ-платформата, бевме една од организациите кои 

организираа Протест за зголемување на буџетот за ХИВ, 

кој се одржа на 6 октомври пред Собранието на Република 

Македонија. 

Со мини кампања, во која се вклучија претставници од сите 

организации кои работат во полето на превенција и услуги 

за лицата заболени од ХИВ, успеавме да мобилизираме 

поддржувачи помеѓу граѓаните и на социјалните медиуми и да 

го подигнеме прашањето во јавноста за можноста од епидемија 

на ХИВ доколку не се преземат конкретни активности и не 

се зголеми буџетот за превентивната програма од страна на 

Собранието на РМ.

МЕДИУМСКИ КАМПАЊИ

https://www.facebook.com/events/1662570507387286/








Во текот на 2016 година, по основа на грантови и донации, остварени се приходи во износ од  47.681.658 денари, 

што претставува минимално зголемување од 2,3 % за разлика од минатата година. Вкупно 95 % од приходите се 

собрани од меѓународни фондации, странски влади и агенциите на Обединетите нации. Во 2016 година, приходите 

остварени на национално ниво, вклучувајќи ги државните институции, бизнис-секторот и индивидуалните 

донации и членарини изнесуваат 1.936.549 денари. Град Скопје и во 2016 година останува единствен извор 

на финансирање на организацијата од институции кои се финансираат од Буџетот на Република Македонија. За 

разлика од претходната година, доделените финансиски средства од Град Скопје за 2016 година беa зголемени за 

21 %.

МОБИЛИЗАЦИЈА НА РЕСУРСИ



МОБИЛИЗАЦИЈА НА РЕСУРСИ





ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГИ ЗА СЕКСУАЛНО 
И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН 
ВИД И ОШТЕТЕН СЛУХ

Цел: Целта на ова истражување беше да се направи процена на постојниот систем за пристап до информации и 

услуги за СРЗ за лица со оштетен вид/слух, како и да се идентификуваат потребите за пристап до информации и 

услуги кај овие лица.

Методологија: Во текот на истражувањето беше користен паралелниот модел на поврзување на квалитативните 

и квантитативните методи, како и триангулација заради екстензивна верификација. Во однос на техниките беа 

користени анкетирање на 30 лица вработени во адекватните министерства или сојузи на лица со оштетен вид/

слух, како и полуструктурирани интервјуа за лица со оштетен вид (10) и лица со оштетен слух (10).

Резултати: Најголемиот број од лицата со оштетен слух информациите за СРЗ ги добиваат преку Интернет, бидејќи 

не постојат структурирани програми за СРЗ за лица 

со оштетен вид/слух. Најчести бариери при пристапот 

до сервиси се непознавањето на знаковниот јазик и 

неадекватнот пристап на медицинскиот персонал. 

Изборот на контрацептивно средство најчесто е кондом. 

Како бариери за правење избор на контрацептивно 

средство се забележуваат: недостиг на информации 

за контрацепција; oтежната комуникација (немање на 

комуникација) со гинеколозите; немање на приватност 

поради присуство на толкувач кога се посетува гинеколог.

Одреден процент од испитаниците сметат дека постои 

сексуално насилство врз овие лица и дека тие се почесто 

цел на насилство поради попреченоста.

ИСТРАЖУВАЊА



ИСТРАЖУВАЊА

Препораки

Да се подобри пристапот до сервиси и информации за СРЗ за лицата со оштетен вид/слух; да се осмислат и 

организираат обуки за лицата со оштетен вид/слух за сите аспекти на сеопфатното сексуално образование и 

со нив да се започне уште во рамките на иницијалното образование; да се осмислат и организираат обуки за 

медицинскиот кадар во однос на запознавање на специфицичните карактеристики и работа со лицата со оштетен 

вид/слух; да се развијат материјали за едукација кои ќе бидат пристапни за лицата со оштетен вид/слух (на Брајово 

писмо за слепите, а повеќе илустрирани за лицата со оштетен слух); да се развијат политики/прописи за превенција 

од насилство/сексуално насилство врз лицата со оштетен вид /слух.

Целото истражување е достапно на овој линк. 

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/10/Pristap-do-informacii-za-SRZP-za-LP.pdf


ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ 
МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Цел: Целта на проценката беше да се обезбедат податоци за знаењето, ставовите, капацитетите, практиките и 

потребите на претставниците на локалните механизми за родова еднаквост и недискриминација во пет града 

(Куманово, Штип, Струмица, Тетово и Битола). Посебен фокус во рамките на процената се стави на нивните ставови 

и знаења за родовата еднаквост, за состојбата со луѓето од ЛГБТ заедницата. Процената, исто така, имаше за цел да 

даде слика за начинот на обезбедување бесплатна правна помош во случаи на дискриминација.

Методологија: За остварување на целта на процената, истражувачите развија листа на де јуре и де факто 

индикатори (дополнително разделени на инпут, аутпут и индикатори за процесот), врз чија основа се направи 

увид во ситуацијата на родовата еднаквост и недискриминацијата, посебно со фокус на сексуалната ориентација 

и родовиот идентитет. Методолошките алатки на истражувањето вклучија: а) десктоп- истражување – прибирање 

секундарни извори на информации, б) интервјуа – теренско истражување за прибирање примарни податоци и 

в) системска и интерпретативна анализа и изготвување финален извештај со заклучоци и препораки за следни 

чекори што би довеле до постигнување на посакуваната состојба во функционирањето и ефикасноста на локалните 

механизми за заштита од дискриминација.

Заклучоци: Главните заклучоци од процената вклучуваат препораки 

за промена на законската рамка, особено на Законот за еднакви 

можности на мажите и жените, во насока на јасно вклучување на родот, 

родовиот идентитет и сексуалната ориентација, и промени на Законот 

за бесплатна правна помош во насока на ревидирање на критериумите 

за доделување на бесплатна правна помош и експлицитно внесување 

на дискриминацијата како правен проблем. Процената ја истакна и 

потребата од зголемување на капацитетите на Народниот правобранител, 

координаторот на еднакви можности и на Министерството за правда за 

справување со дискриминација врз основа на СОРИ, спроведување на 

обуки за сензибилизација за правата на ЛГБТИ и координација помеѓу 

овие механизми при постапувањето.

Документот е достапен на [македонски], [албански] и [англиски] јазик.

ИСТРАЖУВАЊА

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Procenka-na-potrebite-na-lokalnite-mehanizmi_mkd.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Procena-na-potrebite-na-lokalnite-mehanizmi_alb.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Procenka-na-potrebite-na-lokalnite-mehanizmi_eng.pdf


ЧЕТВРТА КАРТА СО ОЦЕНКА ОД  ЗАЕДНИЦАТА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА, 
ПОРОДУВАЊЕТО И ПО ПОРОДУВАЊЕТО МЕЃУ 
РОМКИТЕ ОД ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Цел: Целта на истражувањето е Ромките што живеат во општина Шуто Оризари да ја оценат пристапноста до 

здравствените услуги во текот на бременоста, породувањето 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 (98), матични гинеколози (6) и патронажни сестри (3) 

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 %.

Резултати од четврта карта со оценка од заедницата: Ромкитe од Шуто Оризари, матичните гинеколози и 

патронажните сестри ги даваат следниве оценки за достапноста и пристапот до здравствените услугите во текот 

и по бременоста:

ИСТРАЖУВАЊА



ИСТРАЖУВАЊА

Споредба на наоди од спроведени карти со оценка на заедницата:



ИСТРАЖУВАЊА

Заклучок и препораки: И по четири година од следењето на здравствените услуги кои ги добиваат бремените 

жени од Шуто Оризари, опфатот на бремените Ромки од страна на патронажната служба останува на ниско ниво, а 

обемот и квалитетот на услугите од патронажните сестри бележи постојан тренд на опаѓање. Податоците од терен 

покажуваат дека мерките од Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата не одговараат на 

потребите на бремените жени, ниту пак стигнуваат до крајните кориснички во практика. Иако е забележен тренд 

на подобрување на состојбата со трошоците во текот на бременоста,  во ординациите на матичните гинеколози на 

Ромките сѐ уште незаконски им се наплаќаат дополнителни средства за услугите кои им следуваат бесплатно со 

здравственото осигурување. Неопходно е Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување да 

преземат долгорочни мерки за да обезбедат бесплатни услуги за бремените жени од ранливите групи и да изнајдат 

решенија за целосно спроведување на мерките од превентивните програми кои се наменети за бремените жени. 

Потребно е здравствените власти да го зголемат бројат на вработени патронажни сестри и да обезбедат теренски 

возила, за да ги опфатат сите бремени жени со патронажна служба.

Целиот текст од истражувањето може да го прочитате тука 

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/cetvrta-karta-web.pdf




ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

ПУБЛИКАЦИИ

Во отсуство на Сеопфатно сексуално образование 
(ССО) како програма во формалното образование, 
волонтерите на ХЕРА се зафатија со мисијата да ги 
направат достапни основните поими и информации 
од оваа област. Како и самата програма за ССО, 
овој своевиден речник на Сеопфатното сексуално 
образование опфаќа дел од 7-те компоненти на ССО: 
род, сексуално и репродуктивно здравје, граѓански 
аспекти, задоволство, насилство, врски и односи и 
различност.

Иако за секоја буква има збор, ова издание покрива 
само мал дел од зборовите кои се поврзани со 
сексуалноста.

До следното проширено издание, ССО Азбуката може 
да ја прочитате тука.

Оваа брошура е наменета за сите даватели на услуги 
(здравствени работници, социјални работници, 
психолози, полиција), хуманитарни организации 
и волонтери кои се вклучени во справувањето со 
хуманитарни кризи.

Целта е да се информираат давателите на услуги како 
да се препознае сексуалното и родово насилство, 
кои се различните типови на насилство, како да им 
се пристапи на жртвите, и најважно – како да им се 
помогне.

Брошурата е достапна на македонски јазик, албански 
јазик и англиски јазик.

Оваа брошура е подготвена во соработка со работната 
група за подготовка на стандардна оперативна 
процедура за родово базирано насилство во кризни 
состојби, со поддршка на канцеларијата на УНФПА во 
Скопје.

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/recnik-SSO-print.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/Broshura_rodova_nasilstvo_A5_MKD_WEB.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/Broshura_rodova_nasilstvo_A5_ALB_WEB.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/Broshura_rodova_nasilstvo_A5_ALB_WEB.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/Broshura_rodova_nasilstvo_A5_ANG_WEB.pdf


Што е туберкулоза, кои се знаците, како да се заштитите 
и како да се излекувате? Оваа брошура дава кратки 
и јасни одговори на овие прашања. На крајот од 
брошурата ќе ја најдете и листата на ромски здравствени 
медијатори кај кои може да се обратите доколку имате 
дополнителни прашања или ви е потребен некаков вид 
на помош или поддршка.

Прочитајте ја брошурата овде.

Брошурата за пренатална заштита е наменета за сите 
жени, бремени и родилки. Целта е да се информираат 
за своите права поврзани со здравствената заштита во 
текот на бременоста и по неа.

Од начините на кои може да ги остварат тие права, 
преку упатства и совети за посети кај гинекологот и 
здрава бременост, до каде може да се побара помош и 
совети за остварување на здравствените права.

Брошурата е достапна на овој линк.

ПУБЛИКАЦИИ

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/Brosura-Tuberkuloza-za-web.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Broshura-za-prenatalna-zashtita_WEB.pdf


ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Збирка текстови од еднодневното Советување за 
образование за сексуално и репродуктивно здравје, 
кое се одржа на Филозофскиот факултет во Скопје, 
на 28 октомври 2016 година. Покрај професорите кои 
доаѓаат од катедрите на Филозофскиот факултет, на 
советувањето гостуваа и колеги од Медицинскиот 
факултет, Правниот факултет од Тетово, Институтот 
за македонска литература, а тука беше и истакнатиот 
проф. Александар Штулхофер од Катедрата за 
сексологија, Оддел за социологија при Филозофскиот 
факултет во Загреб. Главната цел на Советувањето беше 
да се започне стручна дискусија за можните предности 
и предизвици од едно образование за сексуално и 
репродуктивно здравје.

Целата збирка може да ја најдете на македонски јазик 
тука.

Во овој број на Билтенот за семејно планирање, 
правиме анализи на три важни закони за заштита на 
човековите права на жените и на маргинализираните 
групи. Се осврнуваме на потребата од измени на 
Законот на прекинување на бременоста и враќање на 
правата што жените во Македонија ги стекнаа пред 
40 години.  Зборуваме и за предизвиците со кои се 
соочува Законот за превенција, спречување и заштита 
од семејно насилство, за потребата од експлицитна 
заштита од дискриминација на ЛГБТИ лицата и, на крај, 
правиме анализа на членот 205 од Кривичниот законик.

Со ова издание на Билтенот сакаме да понудиме 
стручни анализи и решенија на овие Закони, кои идните 
донесувачи на одлуки и парламентарци би ги земале 
предвид, со цел подобрување на законите, политиките 
и благосостојбата на граѓаните. 

Билтенот на македонски јазик може да го прочитате 
тука. Верзијата на албански е достапна на овој линк.

ПУБЛИКАЦИИ

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/Konsultacii-za-obrazovanie-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Bilten-za-semejno-planiranje-br-6-WEB-MK.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Bilten-za-semejno-planiranje-br-6-WEB-AL.pdf


Пред вас е Билтенот за семејно планирање бр. 5. 
Концептот на ова издание е малку поинаков, имајќи 
ги предвид општествените и политичките околности. 
Ова издание на Билтенот за семејно планирање го 
наменуваме за политичките партии во Република 
Македонија, со цел да ја истакнеме важноста од 
приоретизирање на здравствените, економските и 
социјалните потреби на жените и маргинализираните 
заедници во политичките програми на партиите во 
екот на подготовките за овозможување регуларни и 
фер избори.

На македонски јазик билтенот е достапен тука, за 
албанската јазична верзија кликнете тука.

ПУБЛИКАЦИИ

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/parlamentarci-print-br-5-web-MK-print.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/parlamentarci-print-br-5-web-AL-print.pdf


ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

Родовата еднаквост во Агендата за одржлив развој 2030 
(АОР) е прашање на кое му се дава големо значење. 
Целите за одржлив развој (ЦОР) ги третираат родовите 
прашања на сензитивен начин и градат очекувања дека 
родовата еднаквост ќе се смета за приоритет во новата 
глобална политика за одржлив развој на државите. На 
национално ниво Република Македонија стратегиски 
пристапува кон овозможување на родовата еднаквост 
низ низа значајни мерки за развој на политиките, 
одразени најмногу во Стратегијата за родова еднаквост 
2013 – 2020 (СРЕ) и Националниот акциски план 
2013 – 2016 (НАП). Целта на ова истражување е да се 
процени поврзаноста на ЦОР со родовата еднаквост 
во Република Македонија преку преиспитување на 
пристапот и анализа на националните стратегиски 
документи, односно СРЕ и НАП.

Анализата на македонски е достапна тука, на албански 
тука, а на англиски тука.

ПУБЛИКАЦИИ

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/POST_2016_MK_PRINT.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/POST_2016_ALB_PRINT.pdf
http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/POST_2016_Ang.pdf




ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА ГО 
ДОВЕДУВА ВО ОПАСНОСТ ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕНИТЕ

Н. Н. е 35-годишна жена од ромска етничка припадност која се наоѓа во социјален ризик. Откако нејзиниот матичен 

гинеколог во Гостивар констатирал дека во 13-та гестациска недела имала спонтан абортус, итно ја препратил во 

Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, со препорака плодот да се отстрани. Од лекарот 

кој ја прегледал во Клиника и го констатирал истото, клиентката добила препорака да дојде по два дена, бидејќи 

случајот не бил ургентен, но и дека во моментот на прегледот немало соодветен тим за да ја изврши интервенцијата. 

Во клиниката овој случај не бил третиран како итен, иако жената веќе неколку дена го носела мртвиот плод во 

себе. Лекарот при составувањето на медицинскиот извештај за извршениот преглед, изразил свест за итноста 

на случајот и препорачал: „Во случај на крварење или болки пациентката да се јави веднаш во Клиниката за 

гинекологија и акушерство“. Сепак, ја одложил интервенцијата и го занемарил фактот дека кај пациентката веќе се 

евидентирани болки и дека поради болките била препратена од матичниот гинеколог во Скопје.

Загрижена за своето здравје, но и за двете деца кои ги оставила кај соседите во Гостивар, Н. изјави: „Отидов кај 

матичниот да земам упат за во Клиника. Тој ми потврди дека бебето е мртво. Тројца лекари ми потврдија дека 

бебето е мртво. Ме прегледаа и ми рекоа: немаш болки, немаш крварење, ќе дојдеш во среда. Колку е нормално, 

јас од Гостивар да дојдам по два дена, колку ми е гарантиран животот, може да добијам труење и да умрам. Па јас 

имам деца...“

Дури по два дена поминати во силни болки и лоши услови за живеење, по три часа поминати во болничката 

чекалница на денот утврден за преглед, со придружба на претставнички од ХЕРА, клиентката конечно беше примена 

во Одделот за итни случаи на Клиниката за гинекологија и акушерство. По извршениот преглед, болничкиот тим 

без да ја информира за интервенцијата која врз неа ќе се врши, како и за евентуалните штетни последици кои 

настанале како резултат на чекањето, од неа побараа да потпише бланко документ за согласност за вршење 

медицинска интервенција. Откако клиентката, немајќи друг избор со оглед на итноста, го потпиша документот, 

и откако изминаа уште неколку часа, мртвиот плод беше отстранет, а таа беше задржана на болничко лекување. 

Со оглед на тоа што пациентката не добила соодветно медицинско објаснување за причините зошто е оставена 

да чека, единствено објаснување е несоодветна примена на Законот за прекинување на бременоста. Периодот за 

чекање од моментот на констатирањето на спонтаниот абортус до моментот на извршување на интервенцијата за 

отстранување на плодот, упатува на тоа дека лекарите, постапувајќи по Законот за прекинување на бременоста, 

избегнуваат да ја применуваат одредбата која се однесува на итните случаи, како исклучок од редовната процедура 

за прекинување на бременоста.

СВЕДОШТВА/СТУДИИ НА СЛУЧАЈ



РИЗИЧНИ БРЕМЕНОСТИ ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ

Во октомври 2016, при една од редовните смени на Мобилната гинеколошка амбуланта во Транзитниот центар 

Винојуг, констатирано е дека има четири бремени жени, од кои три имаат ризична бременост. Локалниот 

координатор за сексуално и репродуктивно здравје од Винојуг информираше дека станува збор за две трудници 

кои имаат повеќе царски реза (една со три царски реза, втора со шест царски реза) и една трудница која исто така 

е со ризична бременост бидејќи е дијабетичар. Тимот од Мобилната амбуланта кој е присутен секоја недела во 

Транзитниот центар, редовно ја следи нивната бременост според протоколот за антенатална грижа на бремени 

жени, државјанки на Македонија. По информацијата дека има мигрантки кои се со ризична бременост, стапивме 

во контакт со социјален работник и гинеколози од ГАК за понатамошно препраќање и породување на овие 

жени. Интервенирано е трудниците да ги направат навремено сите микробиолошки брисеви и крвна слика и 

дополнително да им биде одредена крвна група. Гинекологот и акушерката одржаа советувања за контрацепција (и 

подврзување при породување), како заштита на нивното здравје, но ниту една од нив не го сака тоа. Дополнително 

(тим за заштита од родово базирано насилство од МЗ и ХЕРА) излезе на терен да спроведе процена за случај да 

не се работи за родово базирано насилство и доколку одлука жените ја носат под притисок од сопруг или член 

на семејство. Разговарано е со патронажна сестра која е во Винојуг и констатирано е дека, сепак, одлуката не е 

под присила и станува збор за избор на самите жени. На крајот на декември, една од ризичните бремени жени 

(со три царски резови), согласно препораката, е транспортирана од страна на Црвен крст на ГАК во Скопје, каде 

е задржана и породена. Ризичната бремена со шест царски реза се вратила во Ирак (според информација од 

Транзитниот центар), а третата, која е дијабетичар, е под надзор од тимот во МА Винојуг. Социјален работник од 

ГАК, кој води евиденција и помага во случаите со мигрантките, постојано и понатаму е во контакт со нас за сè што се 

јавува како потреба и соработка во насока на навремена и квалитетна услуга за антенатална грижа и породување 

на овие жени.

СВЕДОШТВА/СТУДИИ НА СЛУЧАЈ



КОГА ДРЖАВАТА ЗАТАЈУВА – МЛАДИНСКИТЕ ЦЕНТРИ 
И ЗДРАВСТВЕНИТЕ МЕДИЈАТОРИ СЕ РЕШЕНИЕТО

T. A. (33) е Ромка од Шуто Оризари, мајка на пет деца. Живеe во импровизирана куќарка заедно со нејзиниот сопруг 

и децата. Нивната социо-економска состојба е многу тешка и лоша бидејќи единствен начин на прехранување е 

собирање на храна и облека по контејнери и продажба на пластични шишиња. 

Во Младинскиот центар ,,Сакам да знам“ – Шуто Оризари се обрати со цел да добие бесплатен гинеколошки 

преглед и да се советува за можните опции за контрацепција. По направен гинеколошки преглед и СПИ тестирања 

од гинекологот, утврдено беше дека најдобро средство за заштита од непланирана бременост за Т. А. е спирала. 

Потоа беше договорен термин за нејзино бесплатно аплицирање.

Од наша страна беше изработен план како да ѝ се помогне, со цел надминување на социјалниот ризик. По 

реализирани неколку посети во семејството, утврдивме дека две од нејзините деца немаат извод од матичната 

книга на родените. Во соработка со Ромските здравствени медијатори, децата се запишаа во матичната книга 

за евиденција на родените и беа обезбедени потребните документи. Целосната документација за остварување 

на правото на социјална парична помош со наша придружба беше поднесена во Центарот за социјални работи 

во Шуто Оризари. По неколку месеци Т. А. го оствари правото на социјална парична помош и оттогаш наваму, 

редовно доаѓа и ги користи услугите на Младинскиот центар ,,Сакам да знам“ од Шуто Оризари. 

СВЕДОШТВА/СТУДИИ НА СЛУЧАЈ



ЗНАЈ, УСЛУГИТЕ ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА СЕ 
БЕСПЛАТНИ!

Б. Б. е 29-годишна жена од Шуто Оризари која нема лична документација и поради тоа не може да оствари 

здравствено осигурување. Кога се обрати во Младинскиот центар на ХЕРА во Шуто Оризари, веќе беше во одмината 

бременост. Првото породување го извршила на Клиника, каде услугата ѝ била наплатена целосно, во висина од 

500 евра. Со оглед на тоа што е материјално необезбедена, следните две породувања ги имала дома, без никаква 

лекарска грижа. 

Но во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2016 година, донесена од Владата на РМ, 

предвидени се бесплатни здравствени услуги во текот на бременоста и бесплатно породување за здравствено 

неосигурени бремени. Откако Б. Б. ја доби оваа информација од параправничките во Младинскиот центар, одлучи 

четвртото породување да го изврши во болница. 

„И покрај предвидената мерка согласно Програмата, како параправнички наидовме на тешкотии при нејзиното 

остварување. Клиентката ја придружувавме до Клиника, со цел да се обезбеди остварување на ова право. 

Меѓутоа, дури ни на самиот шалтер за информации не нè упатија каде да се оствари бесплатно породување и да 

се добијат услуги во текот на бременоста и дали воопшто постои таква можност. Откако нè препратија во собата за 

итни случаи, нè пречека сестрата и ни рече дека прегледот ќе биде наплатен 500 денари, како ‘приватен’ преглед, 

со оглед на тоа што жената нема здравствено осигурување. Откако ја информиравме медицинската сестра за 

активната мерка на Владата, и откако таа се консултираше со надлежните од Клиниката, прегледот беше извршен 

целосно бесплатно, за 2 недели на клиентката ѝ закажаа ЦТГ преглед, а по ова уште неколкупати таа бесплатно ги 

доби услугите од Клиниката.“

По извршеното породување, од страна на медицинските сестри клиентката била информирана дека породувањето 

ќе мора да се наплати „приватно“, по што таа реагирала, и без наша помош, овој пат, успеала да се избори за своето 

право на бесплатно породување.
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(ЗА ЕДНА) УКРАДЕНА МЛАДОСТ

Б. Т. е девојка на 18-годишна возраст, средношколка, која во Прв семеен центар самостојно побара помош како 

жртва на силување. Сторителот на ова кривично дело бил нејзин врсник, кој не е пријавен ниту осуден. Овој настан 

предизвикал тешки трауми кај младата девојка, особено поради фактот што долг период го криела и самата се 

справувала со него. Под закана за нејзината безбедност, како и нејзиниот углед, не се осмелила да го пријави 

сторителот, и од истиот изгубила секаква трага за кратко време. Една година по ова трауматично доживување, 

Б. Т. влегува во врска со 20 години постар партнер кој врши насилство врз неа. Не можејќи да најде излез од 

ситуацијата, заедно со нејзината мајка, бара помош во Прв семеен центар. 

Б. Т. започна со советување за надминување на траумите од сексуална злоупотреба, по што се премина на процес 

со психотерапија за справување со насилството кое го трпи од сегашниот партнер. Поради нејзината ранлива 

состојба, во советувањето без вклучени и други членови на семејството, со кои се формираше силна социјална 

мрежа на поддршка. Во овој процес советување добија нејзината мајка, сестрата и таткото. 

Во текот на советувањето, подолг период интензивно се работеше на доживеаното силување, по што Б. Т. се стекна 

со одредено ниво на самодоверба и одговорност за себе и сопственото тело. Тоа беше доволно да продолжи 

со советување како жртва на партнерско насилство, со што на повисоко ниво се зајакнати нејзините механизми 

за справување со ситуацијата и напуштање на кругот на насилство. Најзначаен механизам во овој процес беше 

вклучувањето на нејзините родители и на сестра ѝ во самото советување, кои сега формираат цврста социјална 

мрежа на поддршка, за Б. Т. да продолжи со враќање на својот живот и својата самопочит. Процесот на советување 

сè уште трае, во форма на едномесечни проверки и поддршка, кои се насочени кон охрабрување на Б. Т. да ги 

пријави двајцата сторители, и тие да бидат процесирани за сторените кривични дела.  
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ВАЖНОСТА НА РОМСКИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
МЕДИЈАТОРИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРАВА НА РОМИТЕ

Во системот на градската болница „Св. Наум Охридски“ во Скопје, на еден од клиентите на ромскиот здравствен 

медијатор од Шуто Оризари му била поднесена тужба поради наплаќање на партиципација од износот што е 

пресметан како за неосигурено лице, иако лицето било со здравствено осигурување. Клиентот кој бил здравствено 

осигурен побарал помош од здравствениот медијатор и медијаторот го насочил да земе потврда со износот што 

треба да се плати. Имено, износот бил околу 13.000 денари, како за лице без здравствено осигурување.

Со оглед на овие согледувања, медијаторот сфати дека се работи за некоја грешка бидејќи целиот хируршки зафат 

на пациентот бил пресметан приватно без здравствено осигурување. Медијаторот веднаш заедно со клиентот се 

упатиле кон Управата на истата болница со цел да им ја укажат нивната грешка и да ја поправат со цел лицето да не 

го плати износот кој не е должен да го плати, меѓутоа приложените потврди дека лицето е примател на социјална 

парична помош  и потврдата од ФЗОМ за активен статус на осигурено лице, лицето вработено во Управата на 

болницата ги одбил со образложение дека нивниот електронски систем не може да го коригира износот што 

треба да се плати, потенцирајќи им дека, доколку износот не се плати во рок од 30 дена, ќе биде поведена судска 

постапка.

Иако медијаторот се двоумеше дали во суштина се работи за грешка или се работи за манипулација на осигуреното 

лице, не се откажа од барањето решенија за да се намали износот. По низата чекори, одење напред-назад помеѓу 

различни истанции од Управата на болницата, и многу инсистирање и укажување на фактите, како и заканата за 

покренување на судска постапка од страна на клиентот за манипулација,  грешката во системот беше поправена 

и по неколку минути беше издаден нов износ за наплата од 900 денари. Клиентот го подмири износот и случајот 

беше успешно решен.
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