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ВРЕМЕ Е  ЗА СЕКС УА ЛНО ОБРА ЗОВАНИЕ!  

КАМПАЊИ И СОЦИЈА ЛНИ МРЕЖИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕС Т 

ЗАС ТАПУВАЊЕ ЗА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНИ ЗА СЕКСУА ЛНО И РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЈЕ И РОДОВА ЕДНАКВОС Т 

ПУБЛИКАЦИИ 

ФИНАНСИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

Л И Ч Н А  К А Р ТА  Н А  Х Е РА  

СЕРВИСИ И ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ НА ДАВАТЕЛИ НА УС ЛУГИ 

ЕДУКАЦИЈА И ОМОЌУВАЊЕ НА МЛАДИ И ЖЕНИ ЗА СЕКСУАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАВА 

СВЕДОШТВА/С Т УДИИ НА С ЛУЧАИ 

УПРАВЕН ОДБОР И ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 



Почитувани читатели,

Зад нас е една од најуспешните години за сексуалните и репродуктивни права за граѓаните 
во Македонија во последната деценија. Со години жестоко се боревме и гласно говоревме 
против ограничувачките политики за репродуктивните права на жените, за дискримина-
цијата на ЛГБТИ лицата и за непристапноста до здравствени услуги за заедниците ранливи 
на ХИВ. Денес овие права полека ги враќаме на „листата“ на основните човекови права кај 
нас, права кои секое демократско општество треба да ги унапредува и штити. 

Изминатата 2018 година донесе голем број победи во застапувањето за сексуалното и 
репродуктивно здравје и за репродуктивните права. Владата го усвои новиот Закон за 
прекинување на бременоста, кој ги брише сите административни пречки на патот до без-
бедно и достоинствено прекинување на бременоста. По години чекање, одобрен е првиот 
Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје кој ќе овозможи подобра импле-
ментација на Националната стратегија (2010 - 2020). Министерството за здравство донесе 
две нови клинички упатства – за постапување со примарна постпартална хеморагија и за 
детекција на ризици во бременоста – со кои ќе се придонесе за поголема заштита на мајки-
те и новороденчињата. Преку превентивната програма за ХИВ беа повторно обезбедени 
финансиски средства за да можат граѓанските организации да продолжат со превенцијата 
меѓу маргинализираните заедници. Општините Штип, Струмица и Куманово усвоија локал-
ни планови за справување и заштита од дискриминација, а Министерството за обра-
зование и наука ја одобри иницијативата на ХЕРА и на Бирото за развој на образованието 
за пилотирање на програма за сеопфатно сексуално образование во основните учи-
лишта. Истанбулската конвенција беше преточена во 4-годишен акциски план и усвоен од 
страна на Владата. Овие промени се несомнено резултат на партнерството меѓу државните 
институции и граѓанскиот сектор што се зацврстуваше во текот на годината. Граѓанските ор-
ганизации се повторно препознаени како важни актери за демократските процеси во држа-
вата, тренд кој веруваме ќе опстојува и понатаму. 

Во 2018 година ја усвоивме нашата нова стратегиска рамка за периодот 2018 - 2022 година, 
во која уште еднаш, преку 4 јасни приоритети и 25 показатели, ја потврдивме својата мисија 
за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје и на социјалната благосостојба 
на сите граѓани, особено на маргинализираните и социјално исклучените лица. 

И годинава продолживме да ги омоќуваме младите за нивните сексуални права. Сè по-
голем е интересот и кај младите, но и во училиштата за вклучување во неформалното сексу-
ално образование. Расте и бројот на волонтери во младинската програма на ХЕРА. Особено 
горди нè прави фактот што имаме над 450 млади едуцирани за сексуално образование и 110 
младински волонтери. Кога сме кај бројките: повеќе од 6 000 клиенти ги користеа услугите 
на ХЕРА за сексуално и репродуктивно здравје и за родово базирано насилство во текот 
на годината, од кои 85 % се лица од ранливите и маргинализираните групи. Социјалното 
претприемништво постепено ни станува уште еден столб во работењето – преку градење на 
капацитетите на младите и маргинализираните, економски ги јакнеме и придонесуваме за 
нивно подобро здравје и социјална благосостојба. 
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Како и да е, сè уште не се добиени сите битки за сексуалните и репродуктивните права. 
Иако е дел од неопходните реформи за пристапување во Европската Унија, Законот за 
недискриминација и натаму е „заглавен“ во Собранието. Законот за прекинување на бре-
меноста само што влезе во собраниска процедура. Политичка волја постои, но веројатно 
недоволно. Затоа, и натаму ќе ги притискаме донесувачите на закони конечно да почне 
да се исправа долгогодишната неправда кон жените и маргинализираните групи! 

На крајот, упатуваме неизмерна благодарност до сите наши членови, млади волонтери, 
партнери и соработници кои нè поддржуваа во сите наши активности и победи во текот 
на годината. Борбата за сексуални и репродуктивни права и натаму продолжува! 

Уживајте во читањето!

Ива Михајловска – претседателка
Бојан Јовановски – извршен директор 

ВРЕМЕ Е ЗА СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ!

Ако сакаме да се здрави, младите мора да се информирани – за своето тело, здравје, 
за сексуалноста! Мора да се оснажени – за да знаат како да ја стекнат својата репро-
дуктивна слобода, како да ја уживаат, па и да ја бранат, ако треба! И својата и туѓата! 
За да можат да се справат со насилството, да ја надраснат родовата матрица, да ги 
баталат бабините деветини. За да можат да зборуваат за задоволството без вина и 
румени образи. 

Ако сакаме да се здрави, треба да знаат што значи ССО. Сеопфатното сексуално 
образование треба да го има во секоја училница, во секој дом. на секоја трпеза. 
Додека растат, истражуваат, созреваат, од што помали нозе, на секој чекор. 

  Глупави прашања нема, но има неточни одговори. Ајде да се погрижиме дека 
слободно ќе креваат рака и дека ќе има кој да им ги одговори прашањата што не ги 
поставуваат дома! Време е за ССО во школо!
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Обезбедување сервиси за сексуално и 
репродуктивно здравје и за родово ба-
зирано насилство, особено за младите 

и за маргинализираните заедници

Унапредување на законите, 
политиките и практиките за 
ХИВ, сексуалното и репро-

дуктивното здравје и за 
родовата рамноправност

Засилување на активизмот 
и на волонтерските актив-
ности во организацијата

Зајакнување на жените од маргина-
лизира-ните заедници, особено на 

Ромките, за остварување на сексуал-
ните, репродуктивните, економските 

и социјалните права

Е Д Н А К О В  П Р И С Т А П  Д О  К В А Л И Т Е Т Н И  У С Л У Г И  З А  С Е К С У А Л Н О  И 
Р Е П Р О Д У К Т И В Н О  З Д Р А В Ј Е ,  Х И В  И  Р О Д О В О  Б А З И Р А Н О  Н А С И Л С Т В О

Д Р Ж А В Н И Т Е  И Н С Т И Т У Ц И И  Р А Б О Т А Т  В О  С О Г Л А С Н О С Т  С О 
Д Е М О К Р А Т С К И Т Е  П Р И Н Ц И П И  З А  З А Ш Т И Т А  И  У Н А П Р Е Д У В А Њ Е  Н А 

С Е К С У А Л Н И Т Е  И  Р Е П Р О Д У К Т И В Н И Т Е  П Р А В А  И  Н А  Р О Д О В А Т А  Е Д Н А К В О С Т

Развивање професионални вештини и 
знаења за сексуално и репродуктивно 
здравје и за родовите аспекти кај дава-

телите на услуги

Градење и одржување 
партнерства со граѓан-
ските организации на 

локално, национално и 
меѓународно ниво

Х Е Р А  E  О Д Р Ж Л И В А  И  П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А  Г Р А Ѓ А Н С К А  О Р Г А Н И З А Ц И Ј А

С И Т Е  Л У Ѓ Е  Г И  П О З Н А В А А Т  И  П Р А К Т И К У В А А Т  С В О И Т Е 
С О Ц И Ј А Л Н И ,  С Е К С У А Л Н И  И  Р Е П Р О Д У К Т И В Н И  П Р А В А

Осигурување континуирана 
и актуелна експертиза, про-

фесионалност и отчет

Обезбедување сеопфатно 
сексуално образование за 

младите

Соработка и зајакну-
вање на капацитетите 

на институциите на 
локално и национално 

ниво

Обезбедување финансиска 
одржливост и стабилност

Зголемување на јавната 
свест за сексуалното и ре-

продуктивното здравје и за 
сексуалните права

ПРИОРИТЕТ 1

ПРИОРИТЕТ 2

ПРИОРИТЕТ 3

ПРИОРИТЕТ 4

МИСИЈА: ХЕРА предводи граѓанска акција и поттикнува општествена промена за остварување 
на сексуалните права и за овозможување подобро образование и услуги за сексуалното и 

репродуктивното здравје, особено за маргинализираните заедници

НАШИ ВРЕДНОСТИ

ЕДНАКВОСТ РАМНОПРАВНОСТ СОЦИЈАЛНА 
ПРАВДА ОМОЌУВАЊЕ МЛАДИНСКО 

УЧЕСТВО РАЗЛИЧНОСТ ФЕМИНИЗАМСЛОБОДА 
НА ИЗБОР

ВИЗИЈА: СИТЕ ЛУЃЕ ЈА УЖИВААТ СВОЈАТА СЕКСУАЛНОСТ СЛОБОДНО И ВО СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА
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ПОВЕЌЕ ЗА ХЕРА НА
www.hera.org.mk
www.facebook.com/hera.macedonia
www.twitter.com/hera_mkd
www.youtube.com/HERAMacedonia

@национално ниво 
• Коалиција „Маргини“
• Платформа за родова еднаквост
• „Глас против насилството“ – Национална мрежа за елиминирање на насилството кон жената и семејното насилство 
• Национален младински совет 
• Мрежа за заштита од дискриминација 
• Македонска платформа за борба против сиромаштијата 
• Y-PEER Македонија 
• Национална мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата
• Платформа за одржливост на програмите за превенција и поддршка на ХИВ 

@меѓународно ниво 
• Меѓународна федерација за планирано родителство (МФПР)
• Мрежа АСТРА (ASTRA Network)
• Женска глобална мрежа за репродуктивни права (Women’s Global Network for Reproductive Rights)
• Меѓународна кампања за правата на жените за безбеден абортус 
• Y-SAFE 
• Y-PEER
• COPASAH – Community of Practitioners on Accountability and Social Action in Health
• ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey 
• Cobatest Network 
• The European HIV Legal Forum (AIDS Action Europe)
• Fundamental Rights Platform
• ILGA Europe

Домаќин-организација на:
• Секретаријатот на Националниот координативен механизам
• Секретаријатот на Регионалниот координативен механизам (до септември 2018 година) 
• Секретаријатот на Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ
• Секретаријатот на Националната мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата (од февруари 2018 година)
• Секретаријатот на Платформата за ХИВ заедно со здружението „Заедно посилни“

ЧЛЕНСТВО И МРЕЖИ

ХЕРА на социјалните мрежи 
Отвораме можности: @otvoramemoznosti 
Нега Плус: @negaplus
Нови приказни од амбулантата: @noviprikazni
Иницијатива на жените од Шуто Оризари: @zenisutoorizari
Прв семеен центар во Град Скопје: @infopsc
Советувалиште за превенција на дроги: @sovetuvalistadrogi
Секси маало: @seksi.maalo
Младинска платформа за сексуално образование: @mladinskaplatformazaSSO
Заокружи 20: @segaimasprotokol

Адреса: ул.„Франклин Рузвелт“ 51а/26 
Тел.: (02) 3290 295

НАШИТЕ СЕРВИСИ

1. Младински центри за сексуално и репродуктивно здравје „Сакам да знам“
Амбуланта Водно – ул. „Елисије Поповски“ бр. 2, тел.: (02) 3176 950
Амбуланта Шуто Оризари – ул. „Шуто Оризари“ б. б., тел.: (02) 2651 955

2. Мобилна амбуланта за советување и тестирање за ХИВ – testiranje@hera.org.mk
3. Прв семеен центар на Град Скопје против насилство 

ул. „Костурски херои“ бр. 50 / (02) 321 5 905 / infopsc@hera.org.mk
4. Советувалиште за помош и поддршка на лица кои живеат со ХИВ – association@strongertogether.mk
5. Бесплатна правна помош и советување – pravo@hera.org.mk
6. Мобилна гинеколошка амбуланта – hera@hera.org.mk

http://www.hera.org.mk/
http://www.facebook.com/hera.macedonia
http://www.twitter.com/hera_mkd
http://www.youtube.com/HERAMacedonia
mailto:testiranje@hera.org.mk
mailto:infopsc@hera.org.mk
mailto:zaedno.posilni@hera.org.mk
mailto:pravo@hera.org.mk
mailto:hera@hera.org.mk
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ЗАСТАПУВАЊЕ
ЗА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНИ ЗА СЕКС УА ЛНО И 
РЕПРОДУК ТИВНО ЗДРАВЈЕ И РОДОВА Е ДНАКВОС Т
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ЗАДНИНА 
- Законот од 2013 година ги ограничува правата на жените за абортус

- Обединетите нации со препораки до Македонија во 2014, 2015 и 2016 година за ревизија 
на рестриктивниот Закон

АКТИВНОСТИ 
- Учество во Работната група на Министерството за здравство за измени на Законот

- Кампања на социјалните мрежи  „Доста чекавме. Нов закон за абортус СЕГА!“ – иницијатива на 12 
НВОи 

- Подготовка на Извештај во сенка за бариерите во пристапот до безбеден абортус, контрацепција и сек-
суално образование пред Комитетот за елиминација на сите форми на насилство врз жената (Комитетот) 

- Учество на 71. седница на Комитетот

- Излагање на Драгана Каровска Чемерска на Претсесијата на Универзалниот периодичен преглед за 
Република Македонија во Женева (декември) за состојбите со сексуалното и репродуктивно здравје 
во Македонија 

РЕЗУЛТАТИ 
- Комитетот со препорака до Македонија да ја забрза измената на Законот за прекинување на 
бременоста и да ги отстрани задолжителното советување, тридневното чекање по советувањето и 
задолжителниот ултразвучен преглед

- Нацрт-законот ги брише задолжителното советување и тридневното чекање, десеткратно ги на-
малува казните за лекарите и воведува абортус со апчиња

- Со Нацрт-законот жената одлучува по сопствена волја за прекин на бременоста до 22. недела од 
бременоста

НОВИОТ НАЦРТ-ЗАКОН ЗА АБОРТУС 
СЕ ГРИЖИ ЗА ПРАВАТА И ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕНИТЕ

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Застапување за усвојување на Нацрт-законот во Собранието

- Организирање јавна кампања за придобивките од Законот

9

https://www.facebook.com/hera.macedonia/photos/a.149901396175/10155603728411176/?type=3&theater
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MKD/INT_CEDAW_NGO_MKD_30006_E.pdf
https://hera.org.mk/obrakjanje-pred-cedaw-2018/
https://www.facebook.com/hera.macedonia/photos/pcb.10155842343956176/10155842342906176/?type=3&theater
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6&Lang=En
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ВЛАДАТА ГО УСВОИ АКЦИСКИОТ 
ПЛАН ЗА СРЗ (2018 – 2020)

АКТИВНОСТИ 
- Во 2016 година е спроведена национална процена на ефикасноста на Националната стратегија 
(со поддршка од Министерство за здравство и УНФПА) 

- Во 2017 година се реализирани серија консултации и 2 работилници со разни чинители за 
подготовка на Акциски план 

- Техничка поддршка на Министерството за здравство во процесот на пишување на Акцискиот план 

РЕЗУЛТАТИ 
- Во април 2018 година Владата го усвои Акцискиот план за СРЗ (2018 – 2020) 

- Акцискиот план содржи 9 приоритетни подрачја, со вклучени индикатори и извори на финан-
сирање 

- Бесплатна контрацепција за ранливи групи на жени, воведување на медикаментозен абортус 

- Примена на стандарди за родилишта, отворање на центри за жени жртви на сексуално насилство

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Следење на мерките од Акцискиот план

- Застапување за зголемување на буџетите во превентивните програми на Министерството за здрав-
ство за спроведување на Акцискиот план 

ЗАДНИНА 
- Од усвојувањето на Националната стратегија за СРЗ (2010 – 2020), Македонија е без Национален 
акциски план 

- Акцискиот план овозможува следење на мерките на Стратегијата и нејзина ефикасна имплементација 

- Остварувањето на Целите за одржлив развој за Здравје (Цел 3) и Родова еднаквост (Цел 5) не е 
можно без постоење на национални политики за СРЗ

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/09/Nov-tekst-na-AP-usoglasen-so-Sekretarijat-za-zakonodavstvo-11.09.2018.pdf
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ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХИВ КОИ ГИ   
НУДАТ 15 ЗДРУЖЕНИЈА НИЗ ДРЖАВАТА СЕ ПОДДРЖАНИ 
ОД НАЦИОНАЛНИОТ БУЏЕТ

АКТИВНОСТИ 
- Финансиска поддршка на 3 локални иницијативи на членките на Платформата за ХИВ („Избор“ - Стру-
мица, „Опција“ - Охрид и „ХЕЛП“ – Гостивар) 

- Регионална координација и донаторски настан за здруженија од Југоисточна Европа (Македонија, 
Србија, Косово, Романија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Албанија) во партнерство со 
Фондациите Отворено општество 

- Техничка поддршка на Работна група на Министерството за здравство за развивање законски измени 
и подзаконски акти за одржливо финансирање на ХИВ 

- Застапување на Платформата за ХИВ за одржување на годишниот буџет за ХИВ  наменет за програмите 
за ранливите групи 

- Учество на Платформата за ХИВ во Советот на Владата за соработка и развој на граѓанскиот сектор, 
преку претставник во областа здравство

РЕЗУЛТАТИ 
- 47 милиони денари одвоени во Програмата за заштита на населението за ХИВ во 2018 за превенција 
на ХИВ кај ранливите групи 

- 15 здруженија на граѓани низ државата склучија договори со Министерството за здравство за нудење 
услуги за превенција на ХИВ 

- Македонија препознаена како земја со добра практика на здравствениот сектор во одговорот кон 
ХИВ во Европскиот регион на СЗО

- Акцискиот план за Стратегијата за соработка на владата со граѓанскиот сектор предвидува законски и 
подзаконски измени за одржливост на програмите за ХИВ 

Во рамки на 22. Меѓународна конференција за 
СИДА во јули, нашата Елизабета Божиноска го 

презентираше случајот на Македонија како 
успешна практика на застапување за одржливост 

на програмите за ХИВ за клучните популации.

ЗАДНИНА 
- Донаторската поддршка за програмите за ХИВ заврши на 31 декември 2017 година

- Македонија има ниска стапка на ХИВ, концентрирана кај клучните популации (мажи што имаат секс со мажи, 
сексуални работнички и лица кои инјектираат дрога) кај кои и има потреба од фокусирани интервенции   

- Од 2018 година, Програмата за заштита на населението од ХИВ ги препознава програмите за ХИВ раково-
дени од здруженијата, но сè уште недостига функционален и долгорочен механизам за нивно натамошно 
финансирање 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Следење на одговорот на ХИВ и на спроведувањето на Програмата за 2019 година преку учество во 
националните тела и групи за ХИВ 

- Застапување за да новиот Предлог-закон за здравствена заштита ги препознае здруженијата како  
имплементатори на активности од посебно значење за јавното здравје за одредени групи на население
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http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Akciski plan 2018-2020 usvoen 9 10 2018.pdf
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ПРОГРАМАТА ЗА МАЈКИ И ДЕЦА СО 300 000 ДЕН. 
ЗА НАБАВКА НА МОДЕРНА КОНТРАЦЕПЦИЈА

АКТИВНОСТИ 
- Спроведена е економска анализа за потребните државни инвестиции и заштеди за обезбедување 
модерна контрацепција (во соработка со Институтот за репродуктивно здравје на Источна Европа) 

- Презентација на заклучоци од анализата со релевантни чинители на власта и дефинирање на 
национални приоритети

- Учество во работен тим на Министерството за здравство за планирање на Превентивната 
програма за мајки и деца за 2018 година 

РЕЗУЛТАТИ 
- 300 000 денари одвоени од Превентивната програма на мајки и деца за набавка на модерна кон-
трацепција (орална, спирали, кондоми) за ранливите групи на жени 

- Организирана средба со државните болници за утврдување на критериуми за типовите на кон-
трацепција кои ќе се набавуваат и за начините на нивна дистрибуција

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Следење на мерката за бесплатна контрацепција за ранливите групи на жени 

- Застапување за вклучување на најмалку еден модерен контрацептив на позитивната листа на лекови 

- Техничка поддршка во развивањето на стратегија и на план за дистрибуција на модерна 
контрацепција

ЗАДНИНА 
- Македонија е меѓу земјите со најниска стапка (12,8 %) на употреба на модерна контрацепција во Европа 

- Повеќе од 10 години ниту едно контрацептивно средство не е вклучено во позитивната листа на 
лекови 

- Не постојат национални буџети за бесплатна контрацепција за ранливите групи на жени 

Работна средба „Инвестиција во здравството и заштеда на 
трошоци преку обезбедување модерна контрацепција во 
Македонија“ во пресрет на 26 септември – Меѓународни-
от ден на контрацепција.

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Programa-majki-deca-2018.pdf
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ЗАДНИНА 
- Адолесцентската бременост е двапати поголема од земјите на Европската Унија, а 3,3 % од  
абортусите ги прават девојки помлади од 20 години

- 10 % од младите се жртви на насилство во училиштата

- Училиштата (1,3 %) имаат незначителна улога во едукацијата на младите за СРЗ

- Сеопфатното сексуално образование (ССО) не е интегрирано во формалното образование

АКТИВНОСТИ 
- Формирана е Работна група (18 членови) со Бирото за развој на образованието за подготовка на 
програма и модел за ССО во училиштата

- Работни состаноци за утврдување на компетенциите за ССО и на модел за пилотирање 

- Организирање на конференција „Чук чук, се извинувам што пречам. ССО имате?“

РЕЗУЛТАТИ 
- Подготвени се наставна програма и модел за пилотирање на ССО во 9. одделение

- Изборен предмет, фонд од 36 часа годишно 

- ТЕМИ: Род, Врски и односи, Тело и слика за телото, СРЗ, Сексуалност и сексуално однесување, 
Насилство и Граѓански аспекти

- 90 лица беа присутни на конференцијата со препорака за интегрирање на ССО во образованието 

- Министерството за образование му даде официјална поддршка на Бирото за подготовка на на-
ставни материјали за наставници како предуслов за започнување на пилот-програмата за ССО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СО ПОДДРШКА ЗА 
ПИЛОТИРАЊЕ НА СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Подготовка на наставни материјали (обука на наставници) за пилот-програма во 4 основни училишта

- Организирање кампања за поддршка меѓу родителите за важноста од сеопфатното сексуално 
образованиe
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ДОНЕСЕНИ ЛОКАЛНИ АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ДИСКРИМИНАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЛГБТИ ПРАВАТА 

АКТИВНОСТИ 
- Подготовка на локални акциски планови за заштита од дискриминација 

- Застапување со Интерпарламентарната група и Националната мрежа за хомофобија и 
трансфобија за донесување нов Закон за спречување и заштита од дискриминација

- Медиумски кампањи

- Подготовка на едукативни материјали 

РЕЗУЛТАТИ 
- Усвоени се акциски планови за 2018 година за заштита од дискриминација во општините Штип, 
Струмица и Куманово
- Подготвени се 2 видеа за подигање на јавната свест за дискриминацијата во Штип и Куманово, кои се 
емитувани на локални ТВ-станици 
- Подготвени се брошури за дискриминација (ЛГБТИ и лица со попреченост) од страна на Локалното 
координативно тело во Струмица 
- Организирана е национална медиумска кампања „Не суди кој кого љуби“ (24 Вести, Алсат и Телма, 
социјални медиуми) за подигање на свеста за дискриминацијата врз ЛГБТИ лицата

ЗАДНИНА 
- Сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се препознаени како основ за дискриминација 
во постојниот закон 

- Локалната самоуправа е слабо препознаен механизам во разрешувањето на дискриминацијата, 
особено меѓу ЛГБТИ луѓето

- Постојат координативни тела и протоколи за справување со дискриминацијата во општините 
Куманово, Штип и Струмица 

- Формирана е Интерпарламентарна група за ЛГБТИ правата во Собранието на Македонија 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Застапување за усвојување на Законот за спречување и заштита од дискриминација во Собранието

- Студиска посета во Холандија со пратеници од Интерпарламентарната група 

- Техничка поддршка на локалните координативни тела (програмско и буџетско планирање)

Формирана на 23 февру-
ари 2018 година, Интер-
парламентарната група за 
унапредување на ЛГБТИ 
правата во Собранието е 
составена од 13 пратени-
ци и пратенички од раз-
лични политички партии 
и е прва ваква група во 
регионот.

http://www.stip.gov.mk/index.php/mk/ednakvi-moznosti/3586-2018-09-11-11-08-13
http://strumica.gov.mk/downloads/objavi/akcionen_plan_strumica_hera.pdf
https://www.facebook.com/hera.macedonia/videos/vb.136488251175/540648379680152/?type=2&theater
https://www.facebook.com/hera.macedonia/videos/vb.136488251175/2262630137352750/?type=2&theater
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/LGBT_broshura_web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/Broshura_poprecenost-A4_web.pdf
https://www.facebook.com/hera.macedonia/videos/vb.136488251175/309944416281778/?type=2&theater
https://time.mk/c/144b0c94dc/
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ВЛАДАТА УСВОИ НАЦИОНАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА 

АКТИВНОСТИ 
- Техничка поддршка на Работната група на Министерството за труд и социјална политика за  
 подготовка на Акциски план (2018 – 2023) за имплементација на Истанбулската конвенција

- Развој на Методологија за утврдување на трошоците и на цените на услуги за специјализираните 
сервиси за жени жртви на насилство и на семејно насилство

 – Подготовка на документ за јавни политика за пристапност и достапност на сервисите за родово 
базирано насилство 

РЕЗУЛТАТИ 
- Националниот акциски план (2018 – 2023) за имплементација на Истанбулската конвенција е усво-
ен од Владата на 8 октомври 2018 година 

- Изготвена е Методологија за трошоци и цени на услуги за специјализираните сервиси за родово 
базирано насилство согласно стандардите на Конвенцијата

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Организирање на национална конференција за унапредување на достапноста на 
специјализираните сервиси за семејно насилство и родово базирано насилство и финансиските 
импликации 

- Организирање на јавни трибини во 3 региони во државата за поактивно вклучување на локалната 
самоуправа во воспоставувањето и финансирањето на специјализирани сервиси за родово 
базирано насилство

ЗАДНИНА 
- Конвенцијата за превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство   
(т.н. Истанбулска конвенција) е ратификувана во Собранието во декември 2017 година 

- Недоволен број на специјализирани сервиси за жртви на родово базирано насилство низ целата 
држава согласно стандардите на Конвенцијата 

- Неусогласена законска рамка за ефективна имплементација на Истанбулската конвенција

1 5
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ВЛАДАТА ГО УСВОИ АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА 
РОДОВА ЕДНАКВОСТ (2018 – 2020)

РЕЗУЛТАТИ 
- Новиот Акциски план за родова еднаквост, усвоен од Владата во април 2018 година, сеопфатно ги 
вклучува потребите и правата на жените поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје

- Ревизија на Законот за прекинување на бременоста, вклучување на орална контрацепција на  
позитивната листа на лекови, обуки за семејно планирање и отворање центри за грижа од сексуал-
но насилство 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Следење на спроведувањето на активностите од областа Здравје од Акцискиот план за родова 
еднаквост (2018-2020)

- Застапување со Министерството за здравство за буџетско планирање на активности за сексуално 
и репродуктивно здравје од Акцискиот план (2018-2020) при подготовка на годишните превентивни 
програми за здравјето на мајките и децата 

ЗАДНИНА 
- Потребите за сексуално и репродуктивно здравје на жените не се доволно препознаени во нацио-
налните политики за родова еднаквост

- Акцискиот план за родова еднаквост (2013-2016) не вклучува активности за заштита на репродук-
тивните права, пристап до здравствена грижа од сексуално насилство и советување за планирање 
на семејството 

- Потреба од донесување на нов акциски план за родова еднаквост за периодот 2018-2020

АКТИВНОСТИ 
- Организирање консултативни средби со Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, 
Управата за електронско здравство и УНФПА за подготовка на план за активности во областа Здравје 
од Акцискиот план (2018-2020)

- Техничка и експертска поддршка на Националниот координатор за Род во Министерството за здрав-
ство во пишувањето на планот за активности за областа Здравје 
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МЕДИЦИНА БАЗИРАНА ВРЗ ДОКАЗИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
СМРТНОСТА КАЈ МАЈКИТЕ И НОВОРОДЕНЧИЊАТА 

АКТИВНОСТИ 
- Учество и техничка поддршка на работните групи (формирани во соработка со Министерството 
за здравство и УНФПА) за подготовка и адаптација на клинички протоколи за унапредување на 
мајчиното и неонаталното здравје 

- Организирање на работилници за претставување на методологијата на Светската здравствена 
организација за подготовка и адаптација на клинички упатства 

РЕЗУЛТАТИ 
- Усвоено Клиничко упатство за превенција и третман на примарна постпартална хеморагија од 
страна на Владата, во август 2018 година

- Усвоено Клиничко упатство за детекција на ризични состојби во бременоста во декември 2018 
година 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Подготовка и адаптација на Клиничко упатство за хипертензивни нарушувања за време на 
бременоста

- Промоција и следење на спроведувањето на усвоените клинички упатства

ЗАДНИНА 
- Стапката на перинатална смртност во Македонија (13/1 000 раѓања) е речиси двапати поголема 
од просекот во земјите на Европската Унија (7,5/1 000 раѓања)

- Примарната постпартална хеморагија е една од најчестите причини за смрт на родилките во 
светот, вклучително и во Македонија

- Причините за смртност кај новороденчињата најчесто се поврзани со несоодветната грижа и 
справување со компликациите во текот на бременоста и за време на породувањето

http://zdravstvo.gov.mk/upatstvo-za-prevencija-i-tretman-na-primarna-postpartalna-hemoragija/
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/c2f94a44232d40a09a3fd52a416fec43.pdf
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СКОПЈЕ – ДОМАЌИН НА ПРВАТА МИНИСТЕРСКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОДРЖЛИВОСТ НА ПРОГРАМИТЕ 
ЗА ХИВ И ТУБЕРКУЛОЗА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

Нашите Бојан Јовановски и Ана Филиповска ја нагласуваат важноста од политичка и финансиска заложба на владите во 
регионот за обезбедување одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза (Регионална министерска конференција за 
одржливост на одговорот кон ХИВ и туберкулоза во земјите од Југоисточна Европа, мај, Скопје)

ЗАДНИНА 
- Стопирањето на финансиската поддршка од Глобалниот фонд за ХИВ, туберкулоза и маларија 
доведе до прекин на сервисите за превенција на ХИВ во Романија, Србија и Босна и Херцеговина и 
ја загрози одржливоста и ниската стапка на ХИВ-инфекција во регионот

- Основана е Регионална платформа во Југоисточна Европа со годишен план за одржливост на 
програмите за ХИВ и туберкулоза предводена од Секретаријатот на Националниот координативен 
механизам во Македонија

АКТИВНОСТИ 
- Организирана Министерска конференција за здравство од земјите во Југоисточна Европа 
(Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Македонија, Молдавија, Романија, Србија, Црна 
Гора) во мај 2018 година, во Скопје 

- Поднесена апликација за регионално финансирање во Глобалниот фонд од страна на 
Регионалниот координативен механизам составен од владини и невладини претставници

РЕЗУЛТАТИ 
- Дадени се политички и финансиски заложби за одржливост на националните здравствени програ-
ми за ХИВ и туберкулоза од страна на министрите за здравство на 9 земји од Југоисточна Европа 

- Достапни се фондови за регионално финансирање за земјите на Источна Европа и Централна 
Азија, вклучувајќи ја и Македонија 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Застапување за воведување на систем за национално финансирање во земјите на Југоисточна 
Европа кои ги имаат затворено сервисите поради отсуство на државна поддршка 

- Надзор на регионалните активности поврзани со одржливоста на програмите за ХИВ од страна на 
Регионалниот координативен механизам 
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ЕДУКАЦИЈА И 
ОМОЌУВАЊЕ
НА М ЛА ДИ И ЖЕНИ ЗА 
СЕКС УА ЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАВА
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ЗАДНИНА 
- Адолесцентската бременост е двапати поголема од просекот во земјите на  Европската Унија 

- 10 % од учениците се жртви на силеџиство (УНИЦЕФ) 

- Од година во година се зголемува интересот кај младите, но и кај наставниците и родителите за 
спроведување на сексуалното образование

АКТИВНОСТИ 
- Годишна обука за врснички едукатори по сеопфатно сексуално образование (ССО)

- Спроведување на неформалната програма за ССО во училиштата 

- Организирање на викенд-едукации за ССО

- Спроведување на обуки за ССО кај млади кои живеат надвор од Скопје (Битола, Штип, Тетово и Дебар) 

- Доедукација на врсничките едукатори за ССО

РЕЗУЛТАТИ 
- 275 млади добија сертификат за целосно помината програма за ССО (род, СРЗ, граѓански аспекти, 
задоволство, врски и односи, насилство и различност) 

- 209 млади беа опфатени со серија работилници за ССО 

- Сертифицирани нови 22 врснички едукатори за ССО 

- Потпишан Меморандум за соработка со десет основни и средни училиштата за спроведување на 
програмата за ССО 

- 45 млади од албанската заедница беа дел од едукациите за ССО (трипати повеќе од 2017 година)

ВРСНИЧКАТА ЕДУКАЦИЈА – ОДГОВОР НА ПОТРЕБАТА 
ЗА СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Континуирано спроведување на неформалното ССО во училиштата и преку викенд-едукации 

- Обука на нови врснички едукатори 

- Соработка со нови училишта и наставници 

- Зголемување на опфатот на млади од албанската популација 

Нашите ХЕРА Млади знаат дека дружбата и продлабо-
чувањето на знаењата одат рака под рака (Годишен 
состанок, февруари, Битола)
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ХЕРА МЛАДИ – НАША ГОРДОСТ

АКТИВНОСТИ 
- Радиоемисија „Секси маало“

- Подготовка на едукативни видеа

- ХЕРА Млади на „Д фестивал“ – Изложба со придружна програма во „Интимното катче“ 

- Организирање на вечерни кинопроекции во Младинскиот центар „Сакам да знам“

РЕЗУЛТАТИ 
- Во активностите на ХЕРА Млади во 2018 година беа вклучени 110 нови волонтери 

- Реализирани 17 радиоемисии  „Секси маало“

- ХЕРА Млади го одбележа 28 септември – Меѓународниот ден за безбеден и легален абортус со 
видеото „Ако младите се иднината, тогаш тие треба да бидат здрави“ 

- ХЕРА Млади повикаа за подобар пристап до контрацепција и воведување на ССО преку видеото 
„Контрацепција: Џабе е модерна ако не е пристапна (и обратно)“ 

- Продуцирани 4 епизоди од PEER Talks во кои нашите едукаторки зборуваа за задоволството и 
родовиот идеал

ЗАДНИНА 
- ХЕРА Млади е неформална група од 50-ина волонтери и активисти кои работат на подигнување на 
свеста кај младите за нивните права и за сексуалното и репродуктивното здравје 

- ХЕРА Млади е одговор на недостигот од комуникациски канали и настани да се зборува отворено за 
потребите на младите, за сексуалноста и нивните сексуални и репродуктивни права

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Вклучување на нови волонтери

- Организација на настани за информирање за сексуалното и репродуктивното здравје и права 

- Продолжуваме со „Секси маало“ и нови видеа

Секси маало во етерот, секоја 
втора среда на Радио МОФ!  

2 1

https://www.radiomof.mk/emisii/seksi-maalo/
https://www.instagram.com/p/Bkz99PhncaA/
https://www.facebook.com/seksi.maalo/?hc_ref=ARQYjSnt03gl-qbDfAS_WRXUGHKZ6UWNm2ZDRWVw3OHP9tvEotm_susRQxpFAfChW2E&__tn__=kC-R
https://www.youtube.com/watch?v=MyRNz7xnWOc&fbclid=IwAR0DaxK3lEKOLIYHovzXIwyj8UPkERpTKg0AoeMzIwj8Nh8VyYvZ4WDlCso
https://www.youtube.com/watch?v=dH9u0LrWy2M&fbclid=IwAR39m0EBcMFPy5FVMvNASfJKewRLvCF8h4U3_j3Jv5S8aSQ18z7SPHoxXCA
https://www.facebook.com/seksi.maalo/videos/vb.852681951415082/2202200786660460/?type=2&theater
https://www.facebook.com/seksi.maalo/videos/vb.852681951415082/2217360068280590/?type=2&theater
https://www.instagram.com/heramladi/
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ЗАДНИНА 
- Незаконската наплата на услугите кај матичните гинеколози е сериозна пречка во пристапот до 
редовни гинеколошки контроли за жените, особено за бремените 

- Нема механизми за спроведување на мерките од превентивните програми за бремените жени 

- Комитетот за економски, социјални и културни права со препорака до Македонија да им стави 
крај на нелегалните наплати од приватните здравствени установи кои имаат договор со Фондот за 
здравствено осигурување  

АКТИВНОСТИ 
- Теренска параправна помош за здравствени и социјални права

- Медијација со матични гинеколози 

- Доедукација на теренските работнички од Иницијативата на жените од Шуто Оризари 

- Учество во подготовката на Локален акциски план за Шуто Оризари 

- Учество на 71. Конференција на Комитетот за елиминација на сите видови дискриминација врз  
жената (Комитетот) 

- Медиумско застапување за социјалните и здравствените проблеми и потреби на Ромките 

РЕЗУЛТАТИ 
- Преку теренски посети, 1.358 жени и 289 бремени жени добиле едукација за своите репродуктивни 
и здравствени права 

- Регистрирани се 197 случаи на прекршени права

- Реализирани се 18 придружби на клиенти и медијации со здравствени институции

- Подготвено е промотивно видео за работата на Иницијативата на жените од Шуто Оризари 

- Подготвен е Извештај во сенка за пречките во пристапот до услуги за репродуктивно здравје за 
Ромките, во соработка со ЦДРИМ, „Сумнал“, „Амбрела“ и „Надеж“

- Комитетот со препорака до Македонија да ги превенира и елиминира нелегалните наплати во 
јавните здравствени институции, посебно за Ромките 

ИНИЦИЈАТИВА НА ЖЕНИ ОД ШУТО ОРИЗАРИ

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Зајакнување на капацитетите на теренските работнички

- Следење на спроведувањето на превентивните програми и мерки за бремените жени

- Застапување за еднакви можности за вработување на Ромките

Верификација на Картата со оценка од 
заедницата за услуги за репродуктивно 
здравје (декември, Шуто Оризари)

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/MKD/CO/2-4&Lang=En
https://www.facebook.com/zenisutoorizari/
https://www.facebook.com/zenisutoorizari/photos/a.742899592709715/766960626970278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zenisutoorizari/videos/1025005927687118/?__xts__%5b0%5d=68.ARCmBO-Sckr9edax3wmd47ccEh7JS-W8PE3aimpeMudF5HJEx_9ivBI9j3sUQGLQvaXXG
https://www.facebook.com/zenisutoorizari/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MKD/INT_CEDAW_CSS_MKD_32514_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6&Lang=En
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„НЕГА ПЛУС“ ПРЕПОЗНАЕНА КАКО КВАЛИТЕТЕН И 
ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИС ЗА ГРИЖА И НЕГА ВО ДОМОТ

АКТИВНОСТИ 
- Давање услуги за помош и нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови 

- Сертифицирана обука на нови негувателки од ромската заедница 

- Доедукација и зајакнување на животните и професионалните вештини на негувателките на „Нега Плус“

- Промоција на „Нега Плус“ (промотивен материјал, социјални медиуми)

РЕЗУЛТАТИ 
- 30 стари лица ги користеа услугите на „Нега Плус“ во 2018 година

- Обучени 4 нови негувателки од ромската заедница и вклучени во тимот на „Нега Плус“ со  
обезбеден работен ангажман 

- Обезбедено вработување на полно работно време за 2 негувателки 

- 633.915 денари остварен приход од услуги во 2018 година

ЗАДНИНА 
- На пазарот на трудот постои помала понуда – отколку побарувачка – за нега и грижа на стари и 
изнемоштени лица во домашни услови 

- Ромките се меѓу најмаргинализираните во Скопје со висок процент на невработеност

- „Нега Плус“ е социјално претпријатие формирано во 2017 година, кое ангажира невработени 
Ромки за давање услуги на стари лица во домашни услови  

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Проширување на тимот на негувателки на „Нега Плус“

- Идентификување можности на пазарот на трудот за вклучување нова линија на услуги  
во „Нега Плус“

- Вработување на најмалку една нова негувателка во 2019 година

Доделување сертификати на новите негувателки 
од ромската заедница (декември, Скопје)

https://www.facebook.com/negaplus/photos/a.303983970008081/491120147961128/?type=3&theater
https://www.facebook.com/negaplus/?hc_ref=ARSxq1ZqRJnxmVN6ZQDQUjdmRIOk77lbMkQ8zibKnaJ_k0kEpDUaECOmL4U7BEzVFss&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCbqPS1jmgzXMrXyHExRdmTJSUlYXEuxEvxUOwrWchTYv8hMgsYxtnJ1iAYotjCxmaqOfE1OkiQIpcCqQt78DZz5nkS5Ll660Z6nS2IZ5dbmfQ-0O1RwPagvb6Ib1bYIo5GI0CHl0hZ2AHB3f1M5IL7-aXK4ZaKFUwz1z4UxZdd3W77uLbO66u_MWQKKf_i1rY2t5Gg6QZu_REh8AU2vNslipXjBYl74phogDlGmott0dlU6PWU8EfSZQSkMnVc9iJib9nmijKre5jT-wuiIrb1sg-VwbUqQD1zbciFIyGWwgeANrx8Cu0GJtFxu4y8BvDqXowQ_IyjUaXxV0wHyuE&__tn__=kC-R
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ПРИДОНЕСУВАМЕ КОН РАЗВОЈ НА СЕОПФАТЕН 
ЕКОСИСТЕМ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

АКТИВНОСТИ 
- Обуки за застапување за развој на локални политики

- Летна школа за социјално претприемништво 

- Менторска поддршка на граѓански организации 

- Учество во Работната група за изработка на Националната стратегија за развој на екосистем за 
социјални претпријатија

- Обука за обучувачи за отворање социјални бизниси

РЕЗУЛТАТИ 
- Зајакнати 20 граѓански организации за застапување, развој на локални политики и развој на социјал-
ни бизнис-планови 

- Формирана мрежа за развој на социјалното претприемништво

- 10 граѓански организации развија социјални бизнис-планови 

- Обучени 14 професионалци за поддршка на граѓански организации за отворање социјални претпријатија

- Составена Мултисекторска група на Град Скопје за развој на локални политики за вработување 
Ром(к)и во социјални претпријатија

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Анализа на локални политики за основање социјални претпријатија и локални мерки за вработу-
вање на Ром(к)и во Град Скопје 

- Анализа на исплатливоста од социјалните претпријатија

- Развој на локална стратегија и акциски план за поддршка на социјални бизниси со цел вработу-
вање на Ром(к)и 

- Доделување грантови за граѓански организации и нивно менторирање за развој на социјални 
претпријатија

ЗАДНИНА 
- Граѓанските организации имаат потреба од дополнително знаење за социјалното претприемништво 

- Не постојат активни мерки за вработување на Ром(к)и на локално ниво 

- Не постојат локални политики за поддршка на граѓански организации за воспоставување на социјални 
претпријатија

Летна школа за социјално 
претприемништво 
(август/септември, Охрид)
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„16 ДЕНА АКТИВИЗАМ“ – МЛАДИТЕ ИМААТ ПОТРЕБА ОД 
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА РОДОВО БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО 

АКТИВНОСТИ 
- Организирање едукативни трибини во 5 средни училишта во Скопје: СУГС „Здравко Цветковски“, 
СУГС „Георги Димитров“, СУГС „Шаиф Јусуф“, СУГС „Арсение Јовков“ и СУГС „Орце Николов“ 

- Одржана јавна дебата „Привремени мерки за заштита од семејно насилство: Добри практики и 
предизвици“

- Учество во емисијата „Топ Тема“ на тема „Заштита на жртвите од семејно насилство“

РЕЗУЛТАТИ 
- 37 претставници на државните институции и граѓанските организации учествуваа во јавната дебата 
од која произлегоа 10-ина препораки за унапредување на привремените мерки за заштита од семејно 
насилство

- 250 средношколци добија информации за интимно партнерско насилство и сексуално насилство 

ЗАДНИНА 
- Според статистиката на Првиот семеен центар, 35 % (96 млади на возраст од 10 до 24 години) се 
соочиле со некаква форма на родово базирано насилство во текот на 2018 година 

- Привремените мерки за заштита од семејно насилство не се применуваат соодветно и не даваат 
соодветен ефект

- „16 дена активизам“ е меѓународна кампања (25 ноември – 10 декември) преку која се подига јав-
ната свест за ставање крај на насилството врз девојчињата и жените низ светот

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Поддршка на кампањата „16 дена активизам“

- Организирање едукативни трибини во средни училишта

- Организирање јавни дебати со разни чинители во општеството и со донесувачи на одлуки 

Преку едукативни трибини со младите до повисока свест за 
насилството врз девојчињата и жените (дел од кампањата „16 
дена активизам против насилство врз жени и девојки“)

2 5
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КАМПАЊИ И 
СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕС Т
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СТАТИСТИКА – СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

ЛОКАЛНИ ТРИБИНИ ЗА ПОГОЛЕМА СВЕСНОСТ ЗА СЕКСУАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАШТИТАТА ОД РОДОВО ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО

Безмалку 300 луѓе беа дел од шесте 
мајски трибини што ги организиравме 
низ земјата за да ја подигнеме свеста 
за теми кои и натаму не се доволно 
застапени во јавниот дискурс! 

Заедно со дебарскиот Центар за 
одржлив развој на заедницата, 
битолскиот Младински културен 
центар и Центарот за едукација и 
развој од Теарце, организиравме 
три локални трибини за сексуалното 
образование и репродуктивното 
здравје, затоа што „информираноста     
е клучна за здравјето на младите“. 

Се одржаа уште три трибини 
насловени „Дискриминација: како 
да ја препознам и што потоа?“ во 
соработка со струмичката „Родова 
перспектива“, кумановскиот Центар за 
рурален развој „Бујрум“ и штипската 
Едукативно-хуманитарна организација 
(ЕХО), затоа што родово заснованото 
насилство е реалност, а механизмите за 
пријавување се неопходни за заштита 
на маргинализираните.

Фејсбук 
(поддржувачи)

Твитер 
(следачи)

Јутјуб 
(прегледи)

1.840

1.855

10.810

36.902

2017

2018

16.463

17.976

https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155382401536176
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155382401536176
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КАМПАЊА ЗА РОДИТЕЛСКО ОТСУСТВО 
„ЗАЧЕКОРИ НАПРЕД, ИЗБОРОТ Е ТВОЈ“

SEXED 1.0

Не можеме да зборуваме за родова рамноправ-
ност доколку родителството ги исклучува же-
ните од пазарот на трудот и ги лишува мажите 
од непроценливата можност да создадат силна 
врска со своите деца. 
Сакајќи да ја подигнеме свеста за придобив-
ките и предизвиците од зачленувањето во 
Европската Унија, поврзани со родителското 
и породилното отсуство, се придруживме кон 
информативната кампања „Зачекори напред! 
Изборот е твој“ и ги споделивме видувањата на 
Мирјана Најчевска, Катарина Ивановска, Ана 
Јовковска и Ангел Гина, кои цврсто стојат на 
ставот дека со системска поддршка, сите роди-
тели би можеле многу полесно да растат и како 
професионалци и како родители. 

Инспирирани од концептот на TED-говорите, а по повод 28 септември – Меѓународниот ден за 
безбеден и легален абортус, решивме да ги отвориме табу-темите јавно и гласно, пред публика, 
со озвучување – оти сами никако нема да се срушат. Така се случи SexEd 1.0 – нашиот прв едука-
тивно-инспиративен настан за сексуалноста и сексуалните права!
Даниела Драгичи, Кетрин Форд, Нил Дата, Мирјана Најчевска, Снежана Матовска, Дороти Бракен 
и Виктор Дамјановски ни раскажаа приказни штo наежуваат, охрабруваат и сплотуваат, зашто 
рестриктивните закони чинат животи, неинформираноста носи сексуално преносливи инфекции, 
врсничкото насилство се памти цел живот, а говорот на омраза, се чини, е најчесто прераскажу-
ваното усно предание – и кај нас и пошироко.
Седум приказни – од Романија, Ирска, Белгија, Холандија и Македонија – потсетуваат дека мора 
да почнеме да зборуваме за да престанеме да се лажеме! 

https://www.youtube.com/watch?v=LbGWJ-5LI-M
https://www.youtube.com/watch?v=9Qx469pEo7M
https://www.youtube.com/watch?v=5Qee7aN259Y
https://www.youtube.com/watch?v=5Qee7aN259Y
https://www.youtube.com/watch?v=pEnjWcDxmmg
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155611447801176
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155611447801176
https://www.youtube.com/watch?v=10Ziflp6uhM
https://www.youtube.com/watch?v=3UkLjjoBBF8
https://www.youtube.com/watch?v=7cbK3n2jJR0
https://www.youtube.com/watch?v=Smh8M22ymfA
https://www.youtube.com/watch?v=uDR-gHe0XTA
https://www.youtube.com/watch?v=rv9kanw2fCc
https://www.youtube.com/watch?v=hjc0z5UvPlk
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ДЕНЕС СО ХИВ СЕ ЖИВЕЕ ДОЛГО И КВАЛИТЕТНО 
ДОКОЛКУ НАВРЕМЕ СЕ ОТКРИЕ!

Во ноември ја одбележавме Европската недела на тестирање за ХИВ и му ја посветивме 
на машкото здравје! Десетина популарни личности и поборници за човековите права 
потсетија дека меѓу наједноставните и најефективните начини на кои секој може да се 
грижи за своето и за здравјето на другите е да користи кондом и да направи ХИВ-тест! 

 

Не заборавија да спомeнат дека на Google Play постои андроид апликацијата Направи 
ХИВ тест која може бесплатно да ја преземе секој што сака да се едуцира за ХИВ и да 

дознае каде сè може да се тестира низ земјата. 

https://www.youtube.com/user/HERAMacedonia/videos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hera.hivtest
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hera.hivtest
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Пристапна ли е здравствената установа ако на влезот 
има само скалила или рампа-скокалница? Ако гине-
кологот е на вториот кат, а лифт нема? Ако гинеко-
лошкиот стол нема хидраулична пумпа, а мамографот 
не може да се намести на различна висина? Ако 
пациентот е единствениот што знае знаковен јазик? 
 
Ги знаеме одговорите на овие прашања, па Меѓуна-
родниот ден на лицата со попреченост го одбележав-
ме со кампања преку која, заедно со Платформата за 
унапредување на сексуалното и репродуктивното 
здравје и права на лицата со попреченост, потсе-
тивме дека правото на здравје ќе биде реалност за 
сите кога здравствените установи ќе бидат пристап-
ни и за лицата со попреченост.

„ПРИСТАПНО ЗА СИТЕ“ НЕ СУДИ КОЈ КОГО ЉУБИ

„Не суди кој кого љуби“ е првата национална кам-
пања против насилство и дискриминација на ЛГБТИ 
луѓето кај нас, во која учествуваат пратеници од 
различни политички партии, инаку членови на Интер-
партиската парламентарна група за унапредување на 
ЛГБТИ правата. Со неа, преку три национални теле-
визии, беа опфатени над 1.400.000 гледачи постари 
од 16 години, а беше и во конкуренција за најдобра 
кампања на Твитер-наградите. 
 
Законите исто така мора да важат за сите, независно 
од тоа кој кого сака. Во напорите да ја промениме 
реалноста, ги здруживме силите со локалните ко-
ординативни тела за заштита од дискриминација во 
Куманово, Струмица и Штип, во кои секој може да 
пријави дискриминација и насилство и врз основа на 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет.   
Затоа што секој (треба да) може да сака кого сака! 

ЧУК, ЧУК, СЕ ИЗВИНУВАМ ШТО ПРЕЧАМ, ССО ИМАТЕ?
Предновогодишната конференција за сеопфатно сек-
суално образование (ССО) се случи бидејќи и ден-де-
нес младите кај нас немаат знаење за своето сексуално 
здравје и права, а училиштата ни оддалеку не успеваат 
да ги одговорат прашањата на децата во врска со сек-
суалноста која е неделив дел од здравјето. 
 Ја организиравме за да ги презентираме предлог-мо-
делот и програмата за воведување на ССО во основ-
ните училишта, што ги развивме заедно со Бирото за 
развој на образованието и Експертската работна група 
во текот на минатата година! Дали нашите долгого-
дишни заложби за вклучување на ССО во образовниот 
систем ќе бидат залудни, ќе зависи од Министерството 
за образование и наука, до кое пративме вреќа ново-
годишни честитки со едно барање: конечно ССО да 
стане достапно за сите кај нас! 

https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155783589256176
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155783589256176
https://hera.org.mk/zapocnuva-kampanjata-ne-sudi-koj-kogo-ljubi/
https://www.youtube.com/watch?v=S80vpX81j3I
https://twitter.com/blokirame/status/1073914040345350145
https://twitter.com/blokirame/status/1073914040345350145
https://www.youtube.com/watch?v=Q8WBuEJx3Vc
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155773454686176
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155773454686176
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ИНИЦИЈАТИВА НА ЖЕНИ 
ОД ШУТО ОРИЗАРИ

Инфо: На терен дејствуваме како параправнички и мониторки и го 
оснажуваме населението во Шуто Оризари во областа на социјал-
ната и здравствената заштита и дискриминацијата. А онлајн ја ин-
формираме пошироката јавност за проблемите со кои секојдневно 
се соочуваат жените од оваа општина.

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВАПравото на здравје мора да биде стварност, за сите! 
Ако ви се повредени правата, 
контактирајте нè на (02) 2 651 955 или на 
inicijativanazeni.sutoorizari@gmail.com 

Жени од Шуто Оризари, со вас сме! Само напред! 
И навистина, супер што постоите!

https://www.facebook.com/pg/zenisutoorizari/
https://www.facebook.com/pg/zenisutoorizari/
https://www.facebook.com/zenisutoorizari/videos/1025005927687118/
mailto:inicijativanazeni.sutoorizari@gmail.com
https://www.facebook.com/zenisutoorizari/videos/1025005927687118/
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ЗАОКРУЖИ 20

Инфо: Наше омилено место за онлајн кампањи против насилство-
то и дискриминацијата на ЛГБТИ луѓето. Последната, „Не суди кој 
кого љуби“, беше национална кампања во која се вклучија прате-
ници од различни политички партии за да ја подигнат свеста за 
овој проблем.

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВА Лезбeјките, геј-мажите, бисексуалците и трансродовите 
луѓе се дел од нашето општество. За жал, тие сè уште се 
постојана цел на насилство и не живеат слободно.
#НеСудиКојКогоЉуби
#ПратенициПротивДискриминација
#ЕднакваЗаштита #БезДвојниАршини

Поради ваквите коментари и дејствија полни 
со омраза нема да престанеме да се бориме. Сме 
постеле, постоиме и ќе постоиме и еден ден ќе 
го добиеме тоа што ни е потребно. Вашите 
навреди и омраза ги преработуваме во гориво за 
да ја постигнеме целта.

https://www.facebook.com/SegaImasProtokol/
https://www.facebook.com/watch/?v=199811030948026
https://www.facebook.com/watch/?v=199811030948026
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0zxgBXCdTBefjcmoYG4rB6kom_V1bBpMehaez_S3BsonfDxIZ-Huj28DZDqfCwll9YuiHFXiTx4imCSF1eVnhmDOXqNafIVTYz5Q-bfArZMjJXZ4tL4w96508_cOMJr7OEke_lY6i0BxC9rOk5PzobFA0lBxjkBSM2igYANJm0Z3FGUtVTEho5AczmEEpWPnH0vevBNyUrv91xDBtsosYgWdt5C6TnfBNtB-TqNNROyH5KyEzJo4-uuvyCcY5dbyxQa36GZExubTlP2bDbX86jBLrhjKecQi7Fa9Jh-uiPCenYBDNIWnwFFsbhnXE9W5OLPqzP8K5M1TxO7xXgHFqpnUlYZeg6mPmVhJK&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0zxgBXCdTBefjcmoYG4rB6kom_V1bBpMehaez_S3BsonfDxIZ-Huj28DZDqfCwll9YuiHFXiTx4imCSF1eVnhmDOXqNafIVTYz5Q-bfArZMjJXZ4tL4w96508_cOMJr7OEke_lY6i0BxC9rOk5PzobFA0lBxjkBSM2igYANJm0Z3FGUtVTEho5AczmEEpWPnH0vevBNyUrv91xDBtsosYgWdt5C6TnfBNtB-TqNNROyH5KyEzJo4-uuvyCcY5dbyxQa36GZExubTlP2bDbX86jBLrhjKecQi7Fa9Jh-uiPCenYBDNIWnwFFsbhnXE9W5OLPqzP8K5M1TxO7xXgHFqpnUlYZeg6mPmVhJK&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0zxgBXCdTBefjcmoYG4rB6kom_V1bBpMehaez_S3BsonfDxIZ-Huj28DZDqfCwll9YuiHFXiTx4imCSF1eVnhmDOXqNafIVTYz5Q-bfArZMjJXZ4tL4w96508_cOMJr7OEke_lY6i0BxC9rOk5PzobFA0lBxjkBSM2igYANJm0Z3FGUtVTEho5AczmEEpWPnH0vevBNyUrv91xDBtsosYgWdt5C6TnfBNtB-TqNNROyH5KyEzJo4-uuvyCcY5dbyxQa36GZExubTlP2bDbX86jBLrhjKecQi7Fa9Jh-uiPCenYBDNIWnwFFsbhnXE9W5OLPqzP8K5M1TxO7xXgHFqpnUlYZeg6mPmVhJK&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0zxgBXCdTBefjcmoYG4rB6kom_V1bBpMehaez_S3BsonfDxIZ-Huj28DZDqfCwll9YuiHFXiTx4imCSF1eVnhmDOXqNafIVTYz5Q-bfArZMjJXZ4tL4w96508_cOMJr7OEke_lY6i0BxC9rOk5PzobFA0lBxjkBSM2igYANJm0Z3FGUtVTEho5AczmEEpWPnH0vevBNyUrv91xDBtsosYgWdt5C6TnfBNtB-TqNNROyH5KyEzJo4-uuvyCcY5dbyxQa36GZExubTlP2bDbX86jBLrhjKecQi7Fa9Jh-uiPCenYBDNIWnwFFsbhnXE9W5OLPqzP8K5M1TxO7xXgHFqpnUlYZeg6mPmVhJK&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=199811030948026
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НОВИ ПРИКАЗНИ ОД АМБУЛАНТАТА

Инфо: Електронска платформа за менување на негативните нара-
тиви кон Ромите во здравствените установи 

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВАЗборовите не вредат додека не станат дело. 
Дискриминацијата зависи (и) од тебе.

Добрата комуникација меѓу докторот и пациентот 
е половина дијагноза, како што знаат да се изјаснат 
докторите. Кога станува збор за комуникацијата, 
секако, голема улога, покрај јазикот,имаат и 
заедничката култура и средината која ја делат 
докторот и пациентот, што е особено важно 
и неминовно влијателно во средини каде што 
населението зборува на својот мајчин јазик.

https://www.facebook.com/noviprikazni/
https://www.facebook.com/noviprikazni/videos/vb.616075425235274/2194418250835615/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noviprikazni/videos/vb.616075425235274/2194418250835615/?type=2&theater
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НЕГА ПЛУС 

Инфо: Социјално претпријатие 
за нега и грижа на стари лица во 
домашни услови кое обучува и 
ангажира професионални негу-
вателки од ромската заедница

Помош во домот, дружење и прошетки за 
11.000 денари месечно

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВА

https://www.facebook.com/negaplus/
https://www.facebook.com/negaplus/photos/a.303983970008081/456484614758015/?type=3&theater
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ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Инфо: Прво специјализирано советувалиште за семејно 
насилство, за психолошко советување, поддршка, придружба 
и информации за жени и деца жртви на семејно насилство, 
сторители на семејно насилство, и цели семејства, каде постело, 
постои или има ризик од семејно насилство. 

Јавна дебата „Привремени мерки на заштита 
од семејно насилство“ НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВА

https://www.facebook.com/infopsc/
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155740013716176&__xts__%5B0%5D=68.ARALV_Yj2x3jSHJIolmk_xKImvGTwF4H69yVTb3UrgFV1lOxCOL035oujdKvhIvW4WVL7PGmbDP-pU4hqUqtO_jbk2XMqG2W9OBnOzw4MVH-0UNhR_eyYJkCPLXq0D9r-J1PPiCmk5RrDT2QH5s8MLRHvScMdDILiPvQLX2X0Gso-DQnh1-RSzsim-830NRb4XVwTmOeErzzPCv3G8JTC9KnDTvyfHDOAmUQ5z3LRudMYc6wUwziDKLFCPu-MIiYvXsowMTn8l3ac1YGzYChzA61l4GyLf5MvS4SEst5T0GrX91E8NuOWYsS55bzna9CjuIsEEohpL26y-x00aLuZiWnfPz3gO74NDRYk7KIQz31YdavVkGkE24A1K-U8Rk704AsEgjYpXciv7pgPe8UN5IA08VrYr5cZ6Su50BDPhsURqB1xvKGr3ax4_hoOWsxxMlPc7N3PR7A8lXbNro-nCxQh8Cc5x41ryyWUtpJOSMnKWppugpQ0949Ciiwo3pDPG7vn-GPRYQdV7sHGxnBAIQfWP7E6QtGwPPbLjOEgkj13WVuSg1jUVd_sDzRChlctI1zxrmTN7xo5-vqjtXesQ9rn8AM8i7-BVmbMzApxrtrUiFL5KJkTRLgRc9e&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/hera.macedonia/photos/?tab=album&album_id=10155740013716176&__xts__%5B0%5D=68.ARALV_Yj2x3jSHJIolmk_xKImvGTwF4H69yVTb3UrgFV1lOxCOL035oujdKvhIvW4WVL7PGmbDP-pU4hqUqtO_jbk2XMqG2W9OBnOzw4MVH-0UNhR_eyYJkCPLXq0D9r-J1PPiCmk5RrDT2QH5s8MLRHvScMdDILiPvQLX2X0Gso-DQnh1-RSzsim-830NRb4XVwTmOeErzzPCv3G8JTC9KnDTvyfHDOAmUQ5z3LRudMYc6wUwziDKLFCPu-MIiYvXsowMTn8l3ac1YGzYChzA61l4GyLf5MvS4SEst5T0GrX91E8NuOWYsS55bzna9CjuIsEEohpL26y-x00aLuZiWnfPz3gO74NDRYk7KIQz31YdavVkGkE24A1K-U8Rk704AsEgjYpXciv7pgPe8UN5IA08VrYr5cZ6Su50BDPhsURqB1xvKGr3ax4_hoOWsxxMlPc7N3PR7A8lXbNro-nCxQh8Cc5x41ryyWUtpJOSMnKWppugpQ0949Ciiwo3pDPG7vn-GPRYQdV7sHGxnBAIQfWP7E6QtGwPPbLjOEgkj13WVuSg1jUVd_sDzRChlctI1zxrmTN7xo5-vqjtXesQ9rn8AM8i7-BVmbMzApxrtrUiFL5KJkTRLgRc9e&__tn__=-UC-R
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СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 
ОД ДРОГА ЗА МЛАДИ, РОДИТЕЛИ И 
ПАРТНЕРИ

Инфо: Услуги за советување, поддршка и третман на 
млади, нивните партнери, родители и стручни лица од 
образовниот систем за превенција од употреба на дрога. 

Обука за креатори на политики: Nature, Prevention and 
Treatment of Drug Use Disorders #UNODC #Министерство за 
здравство / Ministria e Shëndetësisë

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВА

https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/photos/a.1479052012117736/2063366213686310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/photos/a.1479052012117736/2063366213686310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/photos/a.1479052012117736/2063366213686310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/posts/2033302270026038
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ОТВОРАМЕ МОЖНОСТИ 

Инфо: Проект за економското јакнење на Ромките преку 
создавање социјални претпријатија и вклучување на 
партнери од локалните власти и невладиниот сектор

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВА#ЛетнатаШкола е во тек. Прекрасна група од ентузијасти, 
обучувачите во полна пареа, а проектниот тим сè поблис-
ку до посакуваниот резултат – граѓански организации со 
сопствени социјални бизниси. Од утре развиваме биз-
нис-планови и тестираме социјални претпријатија.

Корисна летна школа. Со идеи преточени во бизнис-
планови од идните социјални претприемачи 
потпомогнати од врвни експерти за социјално 
претприемништво, благодарение на добрата 
организација на тимот млади девојки: Драгана, 
Васка, Марија и Милена.

https://www.facebook.com/otvoramemoznosti/
https://www.facebook.com/otvoramemoznosti/videos/vb.594483604078514/1793769200721524/?type=2&theater
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СЕКСИ МААЛО

Инфо: Радиоемисија на ХЕРА Млади која која секоја втора среда 
на Радио МОФ ги отвора прашањата за сексуалното и репродук-
тивното здравје, сексуалните права, табуата кои владеат во ова 
општество, дискриминацијата кон одредени групи, како и за сето 
она што на младите не им е јасно, ги збунува или ги прави нервоз-
ни, а е поврзано со сексот и сексуалноста. 

НАЈПРЕГЛЕДАНА ОБЈАВА Во првата епизода на #PEERtalks нашите едукаторки Нина 
и Наталија зборуваат за родовите идеали!

https://www.facebook.com/seksi.maalo/videos/2207336955949568/
https://www.facebook.com/seksi.maalo/videos/2207336955949568/
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СЕРВИСИ И ГРАДЕЊЕ 
КАПАЦИТЕТИ
НА ДАВАТЕ ЛИ НА УС ЛУГИ 

Име на сервисот

Прв семеен центар

МЦ Водно

Гинеколошка амбуланта

Тестирање за ХИВ

Советувалиште за ХИВ 

ВКУПНО

Вид на 
сервисот

Стационарен

Стационарен

Стационарен

Мобилен

Мобилен и 
стационарен
Партнерски*
(Стационарен)

Број на 
клиенти 

Број/процент 
на жени

Број/процент 
на ранливи групи

Број/процент на млади 
на возраст 10 - 24 г.

272

787

1.462 1.316 (90%) 541 (37%)1.097 (75%)

855

2.400

263

6.039 3.189 (52,8 %) 5.238 (86,7%) 2.146 (35,5%)

185 (68%)161 (59%)

560 (71%)450 (57%)

855 (100%)855 (100%)

2.100 (88%)580 (24%)

222 (84%)46 (17%)

84 (31%)

360 (46%)

221 (26%)

890 (37%)

50 (19%)

МЦ Шуто Оризари

СЕРВИСНА СТАТИСТИКА ЗА 2018 г.

*во соработка со Клиниката за инфективни и фебрилни состојби
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МОБИЛНАТА ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА 
СТИГНУВА ДО НАЈРАНЛИВИТЕ ГРУПИ

АКТИВНОСТИ 
- Мобилни гинеколошки услуги за сексуални работнички, жени кои инјектираат дроги, жени од 
рурални средини и жени со попреченост

- Соработка со 7 граѓански организации во Куманово, Тетово, Гостивар, Прилеп, Битола, 
Струмица, Охрид, Делчево и Виница

- Годишна обука за сензибилизација за работа со маргинализирани групи и за освежување на 
знаењата

РЕЗУЛТАТИ 
- Направени 748 ПАП-анализи, гинеколошки и ЕХО-прегледи 

- Поделени 1.935 кондоми, 1 спирала, 28 орални контрацептиви, 26 пилули за итна контрацепција 

- 855 девојки и жени ги користеле услугите на Мобилната гинеколошка амбуланта во 2018 година 
(388 сексуални работнички, 93 жени кои инјектираат дрога, 76 девојки и жени од општа попула-
ција, 276 жени од рурални средини, 15 жени со попреченост и 7 бездомни лица)

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Проширување на работата на Мобилната амбуланта во нови градови и рурални средини 
каде што има недостиг од гинеколози

- Промоција на услугите на Мобилната амбуланта во локалните заедници 

ЗАДНИНА 
- Гинеколошките услуги не се еднакво достапни за жените од маргинализираните заедници 
кои често наидуваат на стигма и осудување

- Ранливите групи, особено жените од руралните средини, многу често немаат пристап до 
гинеколог и соодветна здравствена заштита 
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ЗАДНИНА 
- Постои тренд на зголемување на новодијагностицирани лица со ХИВ во Македонија 

- 52 % од сите случаи се регистрирани во последните 5 години

- 44,5 % од лицата кои живеат со ХИВ во Македонија не се свесни дека се носители на вирусот  
(Студија „Континуум на грижата во врска со ХИВ во Македонија“, Заедно посилни, 2018 година)

АКТИВНОСТИ 
- Мобилно и стационарно тестирање за ХИВ во 11 градови низ земјата во соработка со 14 локал-
ни граѓански организации

- Дистрибуција на кондоми, лубриканти и едукативни материјали

- Одбележување на Европската недела на тестирање за ХИВ 

- Обуки за нови советувачи за тестирање и советување за ХИВ

- Подготовка на едукативни материјали за ХИВ

РЕЗУЛТАТИ 
- Направени се 3.643 тестови за ХИВ, од кои 91 % меѓу популациите ранливи на ХИВ (лицата кои инјек-
тираат дроги, сексуални работници/чки, мажи кои имаат секс со мажи и осудени лица)

- Дистрибуирани се 10.827 кондоми, 5.795 лубриканти и 2.906 едукативни материјали

- Подготвени се 10 кратки видеа за тестирањето за ХИВ како дел од грижата за машкото здравје 

- Развиена мобилната андроид апликација Направи ХИВ-тест достапна на Гугл плеј

- Испечатени и дистрибуирани се 2.500 џебни брошури и 1.500 налепници за важноста на тестирање-
то за ХИВ

- Сертифицирани се 14 советувачи за тестирање за ХИВ меѓу партнерските граѓански организации

ХИВ-ТЕСТИРАЊЕ „НА ДОФАТ“ НА ЛИЦАТА 
ЗАСЕГНАТИ ОД ХИВ

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Воведување на самотестирање за ХИВ во државата

- Подигнување на свеста за важноста на тестирањето за ХИВ 

Тестирањето за ХИВ е брзо,
За да има фајде, треба да биде навремено.

и .

Направи ХИВ тест

Дознај каде може да направиш ХИВ тест:
Младински центар Сакам да знам - 02/3176 950
www.hera.org.mk; hivtest@hera.org.mk
бесплатна мобилна апликација Направи ХИВ тест

https://hera.org.mk/evropska-nedela-hiv-testiranje-2018/
https://www.facebook.com/hera.macedonia/videos/vb.136488251175/887618028028445/?type=2&theater
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2019/01/HIV_Prashanja-i-odgovori.pdf
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ЕДИНСТВЕНИ И НАШИ – МЛАДИНСКИ ЦЕНТРИ 
„САКАМ ДА ЗНАМ“

АКТИВНОСТИ 
- Тестирање за ХИВ и сексуално преносливи инфекции (СПИ): дерматолошки и гинеколошки прегледи, 
ЕХО-дијагностика, ПАП-тест, советувања и делење бесплатна контрацепција и услуги од социјален 
работник и психолог

- Соработка со граѓански организации кои работат со маргинализирани групи и лица ранливи од ХИВ

- Годишна обука за давателите на услуги и за лицата за контакт од граѓанските организации за 
освежување на знаењата и подобро вмрежување

- Организирање на хуманитарен божиќен базар за прибирање на донации за младинските центри 

РЕЗУЛТАТИ 
- 2.249 клиенти ги користеа услугите на младинските центри во 2018 година, од кои 83 % беа припад-
ници на ранливи или маргинализирани групи 

- Обезбедени се вкупно 8.536 услуги 

- Поделени се 8 спирали, 3.875 кондоми, 148 орални контрацептиви и 11 пилули за итна контрацепција

 – Направени се 309 тестирања за СПИ (кламидија, гонореја, сифилис, трихомонас) и 54 ПАП-тестови

- 639 млади и 45 родители учествувале на едукативни работилници за СРЗ организирани од страна на 
младинските центри

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Воведување на пилот-програма за ХПВ-тестирање кај машката популација

- Подобра промоција на младинските центри 

ЗАДНИНА 
- Младинските центри „Сакам да знам“ на ХЕРА во Водно и Шуто Оризари повеќе од 12 години се един-
ствени во земјата кои им нудат бесплатни и доверливи услуги за СРЗ на младите и ранливите групи

- Десетте советувалишта за СРЗ, раководени од центрите за јавно здравје, не се функционални, 
недостигаат кадар и материјали и не обезбедуваат медицински услуги за СРЗ 

https://www.facebook.com/events/436601693542567/
https://hera.org.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%98%D0%B5-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
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НА МЛАДИТЕ ВО СКОПЈЕ ИМ ТРЕБА ПОДДРШКА 
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА УПОТРЕБА НА ДРОГИ 

АКТИВНОСТИ 
- Обезбедување услуги за советување на млади и родители за превенција на употреба на дроги (во 
рамки на младинските центри „Сакам да знам“ во Водно и Шуто Оризари)

- Организирање на обуки за наставници и стручни соработници во средните училишта 

- Промоција на советувалиштата преку социјални медиуми и печатени материјали (летоци/постери) 

РЕЗУЛТАТИ 
- Во 2018 година вкупно 389 клиенти (283 млади и 106 родители) добија советување и психо-со-
цијална поддршка, а беше обезбедена 421 услуга

- 18 наставници и 18 психолози од стручните служби на средните училишта во Скопје се стекнаа со 
нови знаења и вештини за рана интервенција и превенција на употребата на дроги кај младите

- Дистрибуирани се 100 постери и 3 000 летоци (македонски и албански) за промоција на советува-
лиштето во средните училишта и во Општината Шуто Оризари 

- Опфатени се 47 000 корисници преку Фејсбук-страницата на Советувалиштата 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Промоција на двете советувалишта за превенција на употреба на дроги

- Обуки за стручни служби и за наставници од средните училишта во Скопје

- Организирање на едукации во училиштата, со фокус на Шуто Оризари

ЗАДНИНА 
- Програмите за намалување на штетите од употреба на дроги не се достапни за лицата под 18 години 
согласно законската регулатива

- 780 средношколци на 15-годишна возраст користат марихуана, 340 користат екстази, 240 пробале 
кокаин, 180 хероин, а 160 од нив користеле хероин со инјектирање (Институт за јавно здравје)

- Појавата на нови психотропни супстанции особено цели кон младата популација

https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/photos/a.1479052012117736/2063366213686310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/
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ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР

АКТИВНОСТИ 
- Едукативни работилници за насилство за студенти на Филозофскиот факултет и Факултетот за 
безбедност („Насилство во интимни врски“ и „Семејно насилство“) 

- Локални трибини за промоција на Првиот семеен центар во Куманово, Велес и Гостивар 

- Обука за родово базирано насилство за 14 даватели на услугите во Првиот семеен центар 

- Годишен состанок за подобрување на тимската работа на Првиот семеен центар 

РЕЗУЛТАТИ 
- Во 2017 година 272 клиенти добиле услуги за психо-социјално советување, поддршка и третман за 
справување со семејното насилство, што е за 23 % повеќе од 2017 година 

- Дадени се 1.353 услуги на 106 жртви на семејно насилство, 89 деца и 41 сторител на насилство

- Потпишани се Меморандуми за соработка со Центрите за социјална работа во Велес и Охрид 

- Зголемена е достапноста на услугите на Првиот семеен центар за клиенти надвор од Скопје (20 % 
од клиентите се од други градови на Македонија)

- Проширен е тимот на даватели на услуги со социјален работник и 3 нови психотерапевти

- Поради зголемениот број на клиенти, од март 2018 година е воведено двосменско работење на ПСЦ

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Континуирана промоција на Првиот семеен центар 

- Јакнење на капацитетите на тимот на даватели на услуги во Центарот (обуки, интервизија, 
годишен состанок за тимско работење)

ЗАДНИНА 
- Од 2016 до 2018 година биле извршени 34 убиства врз жени, од кои 28 се фемициди

- Првиот семеен центар е единствениот сервис во земјата кој работи на холистички пристап во 
справување со семејното насилство (жени и деца жртви на насилство и сторители на насилство)
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ПРАВНА ПОМОШ ВО МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР 
„САКАМ ДА ЗНАМ“ – ШУТО ОРИЗАРИ

АКТИВНОСТИ 
- Обезбедување на бесплатна правна помош

- Едукација на Ромите за нивните права

- Обуки на тимот на параправници од Иницијативата на жени од Шуто Оризари

- Континуирани интервенции до Народниот правобранител и други релевантни институции и тела 
за разрешување на повредите на правата 

- Учество во Мрежата за заштита од дискриминација

РЕЗУЛТАТИ 
- Во 2018 година обезбедени се правни услуги на 143 клиенти за повредени социјални права и на 26 
клиенти за повредени здравствени права

- Изготвени се 22 тужби до судските и управните органи, 15 жалби до второстепени управни органи и 
подготвени се 43 други правни акти за полесна комуникација на клиентите со државните и судските 
органи

- На 78 Ромки им беше обезбедена бесплатна правна помош во областа на социјалната заштита, 14 
Ромки остварија право на здравствено осигурување (вклучително и за нивните деца) и 7 Ромки ост-
варија право на алиментација преку судска постапка

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Континуирано обезбедување на правна помош за населението во Шуто Оризари

- Едукација на населението за неговите социјални и здравствени права

ЗАДНИНА 
- Од 2012 година се обезбедува бесплатна правна помош за Ромите, а особено за Ромките, во 
рамки на Младинскиот центар „Сакам да знам“ во Шуто Оризари

- Најчестите проблеми со кои се соочуваат Ромите се од областа на социјалните и семејните 
права, здравствените права и дискриминацијата

4 5
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ПРЕКУ КРЕАТИВЕН ПРИСТАП ДО ПОГОЛЕМА ДОВЕРБА 
МЕЃУ ПАЦИЕНТИТЕ РОМИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

Една од низата акредитирани обуки за здравствените 
работници за подобро разбирање на ромската култура 
и традиција

ЗАДНИНА 
- Ромите секојдневно се соочуваат со дискриминација во здравството поради својата етничка при-
падност

- Здравствените работници имаат негативни ставови и предрасуди кон Ромите

- Лошата комуникација меѓу здравствените работници и пациентите ги зголемува негативните 
наративи за Ромите

АКТИВНОСТИ 
- Одржување форум-театарски претстави за да се долови дел од секојдневјето на Ромите во 
амбулантите 

- Организирање акредитирани обуки за здравствени работници за подобро разбирање на ромската 
култура и традиција 

- Објавување на ТВ-стории со позитивни приказни за односот доктор – пациент Ром 

- Континуирано објавување на медиумски содржини на веб-платформата „Нови приказни од 
амбулантата“ 

РЕЗУЛТАТИ 
- 200 пациенти и здравствени работници присуствуваа на форум-театарските претстави и предлагаа 
поприфатливи однесувања и третман на Ромите во здравствените институции

- 171 здравствен работник од Скопје, Штип и Битола ги поминаа акредитираните обуки на Центарот за 
семејна медицина за ромската култура, традиција и комуникациски вештини

- 16 новинари и студенти по новинарство учествуваа на работилница за медиумско известување

- објавени се 2 видеоприлога, 16 стории, 6 фотостории и 3 стрипови за актуализирање на потребата од 
промена на негативните наративи кон Ромите во здравствениот систем 

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Обуки на здравствени работници за комуникациски вештини и ромска култура 

- Континуирано објавување на видеа и стории на традиционалните и социјалните медиуми

- Организирање на филмска вечер, форум-театри и креативни работилници за промена на 
негативниот наратив кон Ромите во здравствениот систем

https://www.facebook.com/noviprikazni/
https://www.facebook.com/noviprikazni/
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ИНФОРМИРАНИ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЗА ПОДОБРО 
СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА ЖЕНИТЕ 
И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

АКТИВНОСТИ 
- Обуки за даватели на услуги за (1) родово базирано насилство, (2) семејно планирање, (3) 
сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ) во кризни состојби, (4) сексуалност и лица со попреченост, 
во соработка со Центарот за семејна медицина

- Бременост и кризни состојби: учество на симулациска вежба за одговор во кризи во соработка со 
Црвениот крст 

- Ресурсна веб-страница за СРЗ во кризи

- Подготовка на едукативни материјали

РЕЗУЛТАТИ 
- Обучени се 320 даватели на услуги за родово базирано насилство, 167 за семејно планирање, 26 за 
СРЗ во кризни состојби и 129 даватели на услуги за СРЗ и лица со попреченост

- Подготвен е прирачник за сензибилизација на здравствени работници за СРЗ на лицата со попреченост

- Отворена е веб-страница за минималниот пакет на услуги за СРЗ во кризи

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Нови обуки за здравствени работници за родово базирано насилство и СРЗ во кризи

- Зајакнување на капацитетите на здравствените работници за работа со лица со попреченост и нив-
ното СРЗ 

- Обуки на тимови за брза помош за подобро препознавање на СРЗ во услови на криза

- Промоција на веб-страница за минималниот пакет на услуги за СРЗ во кризи

ЗАДНИНА 
- Недостиг на знаења и вештини кај семејните лекари за советување за планирање на семејството 

- Одговорот кон родово базираното насилство во здравствениот систем е недоволен 

- Репродуктивното здравје на жените е особено ранливо во услови на хуманитарни кризи 

- Здравствените работници немаат доволно информации за сексуалноста и лицата со попреченост

Обука во Маврово за даватели на 
услуги за СРЗ во услови на криза

https://www.youtube.com/watch?v=q_q7r3hu_nk
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/prirachnik_mkd_preview.pdf
http://www.srzvokriza.mk/
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ФОРМИРАНИ 8 МЕЃУСЕКТОРСКИ ТИМОВИ НА ЛОКАЛНО 
НИВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО 

АКТИВНОСТИ 
- Развивање на практични прирачници за идентификување и упатување на случаи на насилство врз 
деца 

- Организирање на 4 дополнителни обуки за меѓусекторско постапување за случаи на насилство врз 
децата во Велес, Охрид, Куманово и Гевгелија 

- Формирање 4 нови локални меѓусекторски тима 

- Следење и поддршка на пилот-меѓусекторските тимови во Скопје, Битола, Штип и Гостивар, 
формирани во 2017 година

РЕЗУЛТАТИ 
- Подготвени и испечатени се 2 практични прирачници за здравствени работници и за стручни служби 
во училиштата, за препознавање и упатување на случаи на насилство врз деца

- Обучени се 41 професионалец за работа со деца жртви на насилство, односно за меѓусекторско по-
стапување при процесирање на случаите на насилство врз деца

- Воспоставени се 4 нови меѓусекторски тима во Гевгелија, Охрид, Куманово и Велес

- 4 пилот-меѓусекторски тима од Скопје, Битола, Штип и Гостивар процесирале 8 случаи на деца жртви на 
насилство со примена на меѓусекторска работа и со техничката поддршка добиена во рамки на проектот

ИДНИ ЧЕКОРИ 
- Дистрибуција на практичните прирачници до средни и основни училишта и до здравствени 
работници кои работат со деца (педијатри, матични лекари и гинеколози)

- Следење на работата на сите меѓусекторски тимови и давање континуирана поддршка на професио-
налците 

- Заложба за формирање на меѓусекторски тимови во сите градови на државата (30)

ЗАДНИНА 
- Системот на детска заштита нема изградено механизми за постапување со деца кои се жртви на 
насилство

- Слаба координација меѓу професионалците од клучните секторите во давањето на ефективна зашти-
та на децата жртви на насилство

- Здравствените и образовните институции недоволно ги препознаваат разните форми на насилство 
врз децата, а отсуствува и пријавувањето и упатувањето во соодветните институции

- Секое второ дете е физички казнувано, 30% од средношколците изјавиле дека биле запоставени во 
домот, а во центрите за социјална работа биле регистрирани над 90 деца жртви на повеќе форми на 
насилство (студија на УНИЦЕФ за насилство врз деца, 2017 година)

Ги градиме капацитетите на давателите на услуги 
за превенција на употребата на дроги
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ПУБЛИКАЦИИ
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Сексуалното образование во Европа и Централна 
Азија: Република Македонија

Прирачник за постапување на здравствените 
работници во процесот на заштита на децата од 
злоупотреба и занемарување

До каде сме со сеопфатното сексуално образование кај нас? Како 
младите во Македонија се информираат за сексуалното и репродук-
тивното здравје? Какви чекори се досега направени за воведување на 
сексуалното образование во нашето образование? А низ Европа? Што 
вели праксата, дали сексуалното образование е навистина толку важно 
за здравјето и добросостојбата на децата и младите? 

Одговорите ќе ги најдете во Целосната процена на состојбите со сексу-
алното образование што кон крајот на 2016 и почетокот на 2017 година 
ја спроведе германскиот Сојузен центар за здравствена едукација 
(БЗгА), во тесна соработка со Европската мрежа на Меѓународната 
федерација за планирано родителство (МФПР ЕН). Со неа беа опфатени 
25 земји во Европа и Централна Азија, меѓу кои и нашата. 

Достапен е и краток преглед на состојбата со сексуалното образование 
кај нас, како и фактографија за состојбите во сите 25 земји од Европски-
от Регион на Светската здравствена организација.

Заштитата на децата од злоупотреба и занемарување е невозможна 
без здравствените работници и установи. Препознавајќи ја нивната 
улога како суштински важна, Прирачникот за постапување на здрав-
ствените работници во процесот на заштита на децата од злоупотре-
ба и занемарување настојува да им ја олесни работата во процесите 
на препознавање на ризиците, знаците и последиците од злоупотре-
бата и занемарувањето, но и да им даде јасни упатства за постапу-
вање во случај на сомнение или можна злоупотреба и занемарување 
на дете.

Практичен прирачник за превенција и 
интервенција при насилство, злоупотреба и 
занемарување во училиштата 
Насилството е проблем со кој сè почесто се соочуваат и децата и 
возрасните, а последиците од него ги чувствуваат сите – и оние кои 
трпат насилство, и оние кои насилно се однесуваат, но и оние кои 
присуствуваат на настаните во кои има насилство.
Сакајќи да ги помогнеме напорите за намалување на насилството 
во училишната средина, каде што децата поминуваат голем дел од 
времето, изготвивме Практичен прирачник за превенција и интер-
венција при насилство, злоупотреба и занемарување во училиштата. 
Го замисливме како водич со сеопфатни информации, практични 
насоки и тематски соодветни вежби за сите кои имаат обврска или 
работат со цел да ги заштитат децата од насилство, особено во вос-
питно-образовните установи. 

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/BZgA_Country_Report_MK.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/BZgA_Country_Report_MK.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/BZgA_Factsheets_MK.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/BZgA_Factsheets_MK.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/BZgA_Factsheets_Regional_Overview_MK.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/priracnik-rabotnici-print.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/priracnik-rabotnici-print.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/priracnik-rabotnici-print.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/priracnik-nastavnici-print.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/priracnik-nastavnici-print.pdf
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ХИВ: Колку прашања, толку одговори

Брошура за ЛГБТИ луѓето: „Да се информираме, 
наместо да дискриминираме“

Брошура за луѓето со попреченост: „Зошто е важно 
да зборуваме за недискриминација и човекови 
права?“

Сеприсутните стигма и неинформираност за ХИВ и ден-денес потвр-
дуваат дека постои потреба од неуморно подигање на свеста за ми-
товите околу ХИВ, но и за придобивките од навременото тестирање. 

Токму затоа, ја изготвивме брошурата „Прашања и одговори за ХИВ“, 
со надеж дека некои прашања конечно ќе излезат од мода, а тести-
рањето за ХИВ ќе стане почеста практика.

За македонските граѓани, хомосексуалците се една од најмалку 
прифатливите групи сограѓани. ЛГБТИ луѓето се соочуваат со 
дискриминација на работното место, при користењето на правата 
од социјалната заштита и при пријавување случаи во полициска 
станица. Меѓу 114 документирани случаи од 2015 година 
наваму, има голем број случаи на насилство, говор на омраза, 
дискриминација во образованието, па дури и при влез во кафуле.

Па, пред да дискриминираме, редно е да се информираме, нели?

Истоимената брошура за правата на ЛГБТИ луѓето ја изготви 
Локалното координативно тело за заштита од дискриминација во 
Општина Струмица, со наша поддршка, сакајќи да и ги отвори очите 
и на пошироката јавност за правата на ЛГБТИ луѓето и на самата 
ЛГБТИ заедница за механизмите на пријавување дискриминација и 
насилство. 

Локалното координативно тело за заштита од дискриминација во 
Општина Струмица, со наша поддршка, ја изготви брошурата за 
правата на лицата со попреченост „Зошто е важно да зборуваме 
за недискриминација и човекови права?“ со цел да ги информира 
луѓето со попреченост за нивните права, но и за механизмите што 
им стојат на располагање секојпат кога правата им се повредени, 
односно секогаш кога наидуваат на физички бариери, општествено 
конструирани предрасуди и несоодветна комуникација. 

Попреченоста е во општеството, а не е карактеристика на личноста. 

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2019/01/HIV_Prashanja-i-odgovori.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/LGBT_broshura_web.pdf
https://www.facebook.com/lktzd
https://www.facebook.com/lktzd
https://www.facebook.com/lktzd
https://www.facebook.com/lktzd
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/Broshura_poprecenost-A4_web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/Broshura_poprecenost-A4_web.pdf


Г О Д И Ш Е Н  И З В Е Ш Т А Ј  2 0 1 85 2

Прирачник за сензибилизација на семејни лекари 
за СРЗ на лицата со попреченост 

Весник на жените од Шуто Оризари бр. 2

Карта со оцена од заедницата #6

Разните бариери не им дозволуваат на луѓето со попреченост да се 
грижат самостојно за себе, со што директно им го загрозуваат здравјето. 
Една од најдлабоко вкоренетите бариери е убедувањето дека овие луѓе 
не се сексуални битија и дека немаат потреба од интимност, сексуални 
односи и редовни прегледи и консултации за своето сексуално и репро-
дуктивно здравје.

Токму за ова се зборува во Прирачникот за сензибилизација на семеј-
ните лекари, кој го замисливме како корисно четиво и за самите луѓе со 
попреченост и за лекарите кои (би требало да) имаат најдобар увид во 
состојбата на своите пациенти.

Прирачникот е достапен и на албански јазик.

Како бременоста влијае врз здравјето на малолетната личност? Што 
презема локалната власт во Шуто Оризари за да ја намали стапката 
на малолетничка бременост, која изнесува дури 20 % меѓу бремени-
те Ромки? Со какви предизвици на терен се соочуваат параправнич-
ките и мониторките на Иницијативата на жени од Шуто Оризари? 

Ова се само дел од содржините во вториот број на Весникот на 
жените од Шуто Оризари, преку кој Иницијативата на жени од Шуто 
Оризари настојува да ги информира надлежните за актуелните 
предизвици околу репродуктивното здравје и права на Ромките, но 
и да ги поттикне да преземат мерки за нивно унапредување. Докол-
ку сакате да добиете подобра слика за репродуктивното здравје и 
права на Ромките, пролистајте го и првиот број.

По шест години следење на пристапот и квалитетот на здравствена-
та заштита во текот на бременоста и по породувањето кај Ромките 
во Шуто Оризари, наодите од Картата со оцена од заедницата 
укажуваат дека во 2018 година пристапот до услуги за репродуктив-
но здравје е подобрен, но дека употребата на средства за модерна 
контрацепција меѓу ромското население и посетеноста на Ромките 
од страна на патронажната служба се недоволни. Незаконската на-
плата и натаму е еден од најголемите предизвици со кои се соочува 
оваа популација.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/prirachnik_mkd_preview.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/prirachnik_mkd_preview.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/prirachnik_alb_preview.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/Vesnik-na-zhenite-od-Shuto-Orizari-br.2.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/Vesnik-na-zhenite-od-Shuto-Orizari-br.2.pdf
https://hera.org.mk/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D1%80-1/
Картата со оцена од заедницата
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СВЕДОШТВА/
СТУДИИ НА СЛУЧАИ
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Како бремените жени без документација го остваруваат 
правото на бесплатна и безбедна бременост и породување?

Мерлина е 21-годишна бремена жена од Скопје. Дојде во Младинскиот центар „Сакам 
да знам“ заедно со свекрвата и побара помош од параправничките. Беше во четвртиот 
месец од бременоста, а воедно и немаше лична документација. Параправничките ја 
информираа за актуелната мерка за упис во евиденцијата за матична книга на родените 
и ја препратија кај ромските здравствени медијатори. Ја информиравме за Програмата 
за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2018 година, за мерката бесплатни 
анализи во текот на бременоста и бесплатно породување за бремените жени кои немаат 
документи и за Ромките. Ја препративме до Клиниката за гинекологија и акушерство за 
да може да го искористи ова право. Мерлина веднаш ја запишаа во Управата за водење 
на матични книги, но во Клиниката не ја примија и не ја прегледаа со образложение дека 
мора да донесе потврда од Министерството за правда и да докаже дека е државјанин 
на Македонија. Единствено и дадоа испечатено известување без печат и потпис, во 
кое бараат потврда од Министерството за труд и социјална политика дека е лице без 
документи. Истото известување стоеше пред шалтерите за наплата на Клиниката. Мерлина 
не можеше самостојно да го искористи своето право, па повторно дојде кај нас. Веднаш 
се ангажиравме да и помогнеме. Заедно со неа се упативме до Центарот за социјални 
работи во Чаир, каде што ни рекоа дека не можат да издадат потврди за лица без никаква 
документација и нè упатија до полициската станица Чаир за тие да ја издадат оваа 
потврда. Бевме и до полициската станица и до Управата за водење на матични книги при 
Министерството за правда, но никаде не ја добивме соодветната потврда. Веднаш потоа 
пративме барање за информација од јавен карактер до Министерствата за труд и социјална 
политика и за здравство. Советник од Кабинетот на Министерството за труд и социјална 
политика нè покани да го образложиме проблемот на Мерлина. Откако го приложивме 
известувањето од Клиниката, претставникот ни кажа дека не е потребно да се издаде 
таква потврда и дека мерката за бесплатни анализи на овие лица им следува согласно 
Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца.

И Министерството за здравство ни одговори дека не е потребна никаква потврда за лицата 
без лична документација. Откако ги прибравме сите овие информации, се упативме до  
Клиниката, каде што параправничките имаа средба со правната служба и беше увиден 
недостиг на механизам во спроведувањето на мерката наменета за бремените жени без 
документи за идентификација. Веднаш беше тргнато известувањето. Мерлина ги доби 
бесплатно сите услуги и бесплатно се породи на истата клиника. 
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З. Р. е Ромка која живее во Шуто Оризари. Има 48 години и девет деца, од кои 
четири се малолетни. Таа повеќе од пет години била корисничка на постојана 
парична помош согласно Законот за социјална заштита. Тоа биле единствените 
приходи во нејзиното многудетно семејство. Нејзиниот сопруг не работи и 
нема никакви дополнителни примања. З. Р. се обрати за правна помош во 
Младинскиот центар „Сакам да знам“ во Шуто Оризари поради тоа што од 
Центарот за социјални работи добила решение со кое и се укинува правото 
на постојана парична помош и усно ја упатуваат да се пријави во Центарот за 
вработување на Град Скопје како активна барателка на работа. Во наведеното 
решение, Центарот за социјална работа констатира дека лицето З. Р. е 
работоспособна, согласно лекарското уверение, и наведува дека проблемите 
со нејзината здравствена состојба не се од траен карактер. Во самото решение 
дополнително беа наведени податоци (име и презиме) од друго лице, па првично 
сметавме дека е направена техничка грешка при одлучувањето. Веднаш ја 
контактиравме службеничката која го водеше случајот на З. Р., која нè извести 
дека има грешка во изготвувањето, но дека тоа Решение сепак се однесува за 
нашата клиентка. Бидејќи имавме многу малку време за поднесување жалба 
до Министерството за труд и социјална политика, веднаш, во придружба 
на правната советничка, се консултиравме со нејзиниот матичен лекар и 
направивме копии од нејзиното медицинско досие. Имено, З. Р. боледува од 
дијабетес тип 2, има преживеано два инфаркта и има добиено мислење од 
специјалист-невропсихијатар за тешка депресија и задолжително секојдневно 
пиење на терапија. Освен овие констатирани здравствени проблеми, лицето З. Р. 
има и тешкотии во движењето, со чести отоци на нозете поради несоодветното 
лекување на дијабетесот. 

По комплетирање на документацијата, веднаш поднесовме жалба до 
Министерството за труд и социјална политика и баравме ургентно постапување. 
За еден месец, З. Р. доби решение од Министерството со кое жалбата и се 
усвојува и му се наложи на Центарот за социјална работа во Шуто Оризари да 
и го признае правото на постојана парична помош. Во меѓувреме поднесовме 
и барање за одобрување на детски додаток согласно Законот за заштита на 
правата на децата, кое исто така беше одобрено. Денес З. Р. има редовен месечен 
приход и полесно се справува со сиромаштијата.

Што кога правото на здравје е „заглавено“ 
во административните лавиринти?
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Гинеколошка ординација „на тркала“ 
која менува животни приказни

Мобилната гинеколошка амбуланта опслужува жени од ранливи групи, 
првенствено жени од рурални средини и од групите засегнати од ХИВ, 
кои имаат намален или отежнат пристап до гинеколошки услуги во 
својата заедница. Најголем дел од клиентките се сексуални работнички, 
кои се соочуваат со голема стигматизација и осудување во јавниот 
здравствен систем, поради што имаат голема корист од услугите на 
Мобилната гинеколошка амбуланта.

Бесплатните гинеколошки прегледи, советувања и тестирања ги 
користат голем број на сексуални работнички во повеќе градови 
низ Македонија, вклучително и во Прилеп. Една од нив е и младата 
Ромка С. А., 21-годишна сексуална работничка. Доаѓајќи за првпат во 
Мобилната амбуланта, С. А. ја раскажа својата тешка животна приказна, 
предизвиците да се биде самохрана мајка на две деца и сексуална 
работничка. Освен двете родени деца, оваа млада  жена направила 
шест абортуси и ја посети Мобилната амбуланта со молба за помош.

По добиеното советување и завршениот преглед, на С. А. и 
беше посочено дека постои можност да и се стави спирала, како 
најефективен метод на контрацепција во нејзиниот случај, кој трајно 
ќе ги спречи идните непланирани бремености. С. А. беше пријатно 
изненадена од можноста да ја добие бесплатно оваа услуга; по 
направеното советување и прегледи од страна на медицинскиот тим и 
беше аплицирана спирала. 

Набргу потоа, С. А. повторно ја посети Мобилната амбуланта заради 
контрола. Беше констатирано дека спиралата е одлично прифатена, 
а веднаш се почувствува и промена во нејзиното однесување и 
расположение. Благодарение на помошта обезбедена од тимот во 
медицинската амбуланта, животот на С. А. сега е променет – на подобро. 

`

`

`
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Еден студен ноемвриски ден, во Младинскиот центар „Сакам да знам“ дојде С. Џ. 
и побара помош од социјалната работничка. С. Џ. е невработен маж на возраст 
од 59 години, самец кој живее во импровизирано живеалиште во дворот на 
својот брат. Се прехранува со питање. Има пречки во менталниот развој и тешко 
се изразува. Неколку години добивал постојана парична помош, која секнала 
пред година и пол. Не знаеше да објасни зошто. Неколкупати се обраќал за 
помош во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Град Скопје во 
Шуто Оризари, кај социјалната работничка која го водела неговиот случај, но 
бесполезно. Веднаш се ангажиравме да му помогнеме. Го проверивме неговото 
здравствено осигурување – и тоа беше прекинато. 

По неколку дена, заедно со клиентот се упативме во Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на Град Скопје – Шуто Оризари и се сретнавме 
со социјалната работничка која го води неговиот случај. Таа објасни дека  
С. Џ. добивал постојана парична помош, но му престанала бидејќи не се јавил 
на контролен преглед во јуни 2017 година, а за тоа е потребен образец М3 
пополнет од неговиот матичен лекар кој чини 1.300 денари. Најдовме начин 
како да го покриеме овој трошок, а пред да се упатиме кај неговиот матичен 
лекар, С. Џ. требаше да се стекне со здравствено осигурување. Затоа, веднаш 
се упативме во Управата за јавни приходи, каде што добивме потврда дека 
клиентот нема прилив на средства на трансакциската сметка. Со сите потребни 
документи се упативме во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
каде што клиентот веднаш беше регистриран во системот, со што се здоби со 
здравствено осигурување.

Трошка надеж и топлина во 
студен зимски ден
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Во случај на позитивен тест, потребна е 
сеопфатна тимска грижа

По направениот тест во просториите на Младинскиот центар „Сакам да знам“ – Водно, 
на Бојан му беше откриен сифилис. Бојан беше детално информиран за начинот на 
пренесување, за ризиците за здравјето за него и за сексуалниот партнер, како и за 
третманот кој треба да следува за да се намалат штетните последици. Одговорно 
ги следеше упатствата што му ги даде нашиот дерматовенеролог и ги направи сите 
дополнителни испитувања, за да се види во која етапа е  развојот на оваа сексуално 
пренослива инфекција. Сифилисот е сексуално пренослива инфекција која се развива 
во четири етапи – она што се појавува како безболна раничка на кожата може да 
предизвика сериозни нарушувања на невролошкиот систем. Кај Бојан инфекцијата 
беше во прв стадиум, па се презедоа итни мерки за превенција на натамошниот развој. 
Клиентот редовно ја примаше препишаната терапија и редовно правеше контроли во 
просториите на Младинскиот центар во договор со дерматовенерологот. И покрај сè, 
на последното испитување, оваа инфекција покажа пораст во втора етапа. На клиентот 
му беше сменета терапијата и му беа направени дополнителни испитувања; му беше 
дадена и психо-социјална поддршка и советување од страна на психолог, со цел 
полесно да го надмине овој период и помотивирано да се справи со инфекцијата. 

„Да не сте вие како тим, да не ме потсетувате и да не ми давате поддршка во редовното 
земање на терапијата, досега сигурно ќе се откажев и ќе бев во многу полош стадиум. 
Верувам, како што верував и досега, дека ќе се излечам – со ваша поддршка и со 
упорност!“
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Ф. М. е Ромка со физичка попреченост на возраст од 60 години. Откако 
претрпела физичко насилство и била избркана од заедничкиот дом од 
страна на сопругот, се обратила во полициска станица и во здравствена 
установа, а по неколку недели и до Центарот за социјална работа. Од ниту 
една институција не добила целосни информации за мерките на заштита 
или соодветни упатувања, ниту, пак, биле преземени ефективни и конкретни 
мерки за стореното насилство и за спречување на идно насилство. и било 
понудено да биде згрижена во засолниште за жртви на семејно насилство, но 
таа сакала да се врати во домот и барала поддршка од институциите да и го 
овозможат тоа. Институциите одговориле дека таа може да се врати, а доколку 
се случи насилство, да пријави и да чека да биде повикана на суд, бидејќи 
во меѓувреме нејзиниот сопруг покренал бракоразводна постапка. Во вакви 
околности, таа речиси три месеци живее кај членови на нејзиното семејство, 
без неопходните лични работи. Во Првиот семеен центар дојде во состојба на 
безизлезност и очај. 

Ф. М. веднаш започна со индивидуални средби со советувач за да излезе од 
ваквата кризна состојба, а потоа и беа обезбедени и поддршка и придружба 
до надлежните институции. Освен тоа, и беше дадена бесплатна правна 
помош во соработка со други граѓански организации. Потоа беа преземени 
мерки за заштита и од Центарот за социјална работа и од полицијата, при што 
сторителот, исплашен од можните последици од неговото гонење, ја повлече 
тужбата за развод, а клиентката се врати дома. Најзначајно е што насилството 
не се повторува. Таа продолжи да работи со советувач, првично за да ги 
надмине негативните мисли за себе и преживеаната траума, а потоа и за да се 
зајакне преку учење ефективни стратегии за справување и зголемување на 
социјалната поддршка во заедницата.

Од кругот на насилството полесно се 
излегува со поддршка
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ФИНАНСИРАЊЕ И 
МЕНАЏМЕНТ
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ПРИХОДИ

- Во 2018 година е остварен вкупен приход од 37.895.997,00 денари.

- Трикратно се зголемени приходите од државните институции и локалната самоуправа (10.087.166,00 ден.)

- 71 % од приходите се остварени од грантови и донации од меѓународни организации

- Зголемени се приходите од социјалното претпријатие за нега на стари лица „Нега Плус“ (686.445,00 ден)

ВНАТРЕШНИ РЕГУЛАТИВИ

УПРАВУВАЧКИ СТРУКТУРИ

- На 9 мај Собранието на ХЕРА ја усвои новата Стратегиска рамка (2018 - 2022)

- Изгласани се промени во Статутот на организацијата со цел нејзино непречено функционирање и правно 
усогласување 

- Направени се измени во целите и дејностите, обврските на директорите, во врска со судирот на интереси, 
престанокот на членството, изборот и времетраењето на мандатите на членовите на Управниот одбор

- Воспоставен е софтвер за подобро финансиско управување и следење 

- Развиена е нова комуникациска стратегија за подобра надворешна комуникација и видливост на организацијата

- 5 членови на Управниот одбор, 60 % жени, 20 % млади до 24 години 

- 109 членови на Собранието, 65 % жени

- 27 вработени во Извршната канцеларија, 70 % жени

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/06/Strategiska-ramka-2018-2022_MK.pdf
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ДОНАТОРИ И ПРИХОДИ

Име на донаторот Опис на донаторот Висина на приходи/МКД

Фондација Отворено општество – 
Македонија
(Open Society Foundation Macedonia)

Меѓународни фондации/НВОи 9.860.404,00

Швајцарска агенција за соработка 
и развој (Swiss agency for Develop-
ment and Cooperation) 

Билатерални/
Странски влади 1.219.972,00

Меѓународна федерација за 
планирано родителство
(International Planned Parenthood 
Federation) 

Меѓународни фондации/НВОи 6.446.478,00

Глобален фонд за борба против 
ХИВ/СИДА, туберкулоза и 
маларија (Global Fund to fight HIV/
AIDS, Tuberculosis and Malaria) 

Меѓународни фондации/НВОи 2.440.242,00

The Kvinna till Kvinna Foundation Меѓународни фондации/НВОи 122.746,00

Фотографи без граници Меѓународни фондации/НВОи 55.229,00

UN Women Мултилатерални организации 2.225.532,00

UNICEF Мултилатерални организации 1.074.940,00

UNFPA Мултилатерални организации 3.472.951,00

Фондација Балканска мрежа за 
развој на граѓанското општество 
– БЦСДН

Локална/
Национална НВО 4.969,00

Ипсос Приватен сектор 44.280,00

Комерцијална банка Приватен сектор 180.000,00

Министерство за здравство Државни институции 7.718.761,00

Град Скопје Општински институции 2.368.405,00

Членарина 20.500,00

Индивидуални донации 9.099,00

Надоместок од клиенти (сопствени 
приходи) 686.445,00

Други приходи 35.522,00
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ТРОШОЦИ ПО СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ 

ЗАСТАПУВАЊЕ 21.706.842,00 ден. 

ЗАЈАКНУВАЊЕ 12.230.808,00 ден. 

УСЛУГИ 4.555.357,00 ден.

ОДРЖЛИВОСТ 3.399.547,00 ден.

8%

11%

29%

52%
ЗАСТАПУВАЊЕ

ЗАЈАКНУВАЊЕ

УСЛУГИ

ОДРЖЛИВОСТ
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Фондација Отворено општество – Македонија
(Open Society Foundation Macedonia) Меѓународни фондации/НВОи 9.860.404,00

Швајцарска агенција за соработка и развој (Swiss agency for Development and Cooperation)  Била-
терални/
Странски влади  1.219.972,00

Меѓународна федерација за планирано родителство
(International Planned Parenthood Federation)  Меѓународни фондации/НВОи 6.446.478,00
Глобален фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Global Fund to fight HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria)  Меѓународни фондации/НВОи 2.440.242,00
The Kvinna till Kvinna Foundation  Меѓународни фондации/НВОи 122.746,00
Фотографи без граници  Меѓународни фондации/НВОи  55.229,00
UN Women  Мултилатерални организации 2.225.532,00
UNICEF  Мултилатерални организации 1.074.940,00
UNFPA  Мултилатерални организации  3.472.951,00
Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество – БЦСДН  Локална/
Национална НВО 4.969,00
Ипсос  Приватен сектор 44.280,00
Комерцијална банка  Приватен сектор  180.000,00
Министерство за здравство  Државни институции 7.718.761,00
Град Скопје  Општински институции  2.368.405,00
 Членарина 20.500,00
 Индивидуални донации 9.099,00
 Надоместок од клиенти (сопствени приходи)  686.445,00
 Други приходи  35.522,00
 

УПРАВЕН ОДБОР

Ива Михајловска претседателка 

Кристијан Ангелески секретар

Виктор Дамјановски претставник на младите 

 Катерина Спасовска

Драгана Дрндаревска

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Бојан Јовановски извршен директор

Елизабета Божиноска програмска директорка 

Милош Стојановиќ административен и финансиски директор

Дамјан Николов административен асистент

Мери Богоромова административна асистентка

Весна Матевска програмска раководителка

Кристина Плечиќ Беќарова програмска раководителка

Драгана Каровска Чемерска програмска раководителка

Јована Ананиевска програмска раководителка

Светлана Војновска проектна координаторка

Мухамед Ајваз проектен координатор

Александар Самарџиев проектен координатор

Весна Илиевска Утевска проектна координаторка

Елена Петровска проектна координаторка

Росана Јаневска правна советничка и проектна координаторка

Воислав Иванов проектен координатор

Маја Балшиќевска проектна координаторка

Ана Филиповска генерална секретарка на Националниот координативен механизам

Мери Цветковска координаторка на младинската група на ХЕРА

Андријана Папиќ Манчева координаторка за комуникации

Мартин Нацевски проектен асистент

Марија Ангеловски социјална претприемачка

Васка Цветаноска Панова проектна асистентка

Милена Папакоч финансиска асистентка

Биљана Властимирова финансиска асистентка/сметководителка



Г О Д И Ш Е Н  И З В Е Ш Т А Ј  2 0 1 8 6 5

СЕРВИСИ

Марија Драгојловиќ координаторка на Младинскиот центар „Сакам да знам“ – Водно

Николина Николовска социјална работничка во Младинскиот центар „Сакам да знам“ – 
Шуто Оризари

Даниела Симовска социјална работничка во Младинскиот центар „Сакам да знам“ – 
Шуто Оризари

Ана Аврамоска Нушкова правна советничка во Младинскиот центар „Сакам да знам“ – Шуто 
Оризари

Фросина Ивановска координаторка во Првиот семеен центар на Град Скопје

Валентина Павлеска социјална работничка во Првиот семеен центар на Град Скопје

Салија Бекир параправничка и координаторка на сервисот за параправна помош

Јордан Крстевски возач

Лозан Каранџиски возач

Љупчо Синадиновски возач
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