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Ky dokument i përcakton prioritetet strategjike të veprimit të organizatës në fushën e
shëndetit seksual dhe riprodhues (SHSR) dhe të barazisë gjinore në Republikën e
Maqedonisë për pesë vitet e ardhshme. Qëllimet dhe detyrat që i vendos korniza
strategjike bazohen mbi vlerat themelore, kapacitetet speci ke dhe cilësitë që i posedon
organizata dhe në përpjekjet globale të Federatës ndërkombëtare për plani kim familjar,
anëtare e plotfuqishme së cilës është HERA, ndërsa në kontekst të gjendjeve dhe trendëve
në ambientin politik dhe social në vend.
Strategjia jonë fokusohet në përmirësimin e gjendjes me të drejtat seksuale dhe
riprodhuese të gjithë qytetarëve, ndërsa veçanërisht të bashkësive të margjinalizuara, të
cilat gjatë dekadës së kaluar ishin të rrezikuara dhe u zmbrapsën seriozisht. Ishim
dëshmitarë të diskriminimit të shpeshtë dhe mosrespektimit të drejtave të njeriut lidhur
me seksualitetin dhe gjininë, e kjo strategji synon kryesisht drejt sigurimit të përgjegjësisë
më të madhe të bartësve të vendimeve dhe institucionet në shtet për mbrojtjen dhe
avancimin e të drejtave seksuale dhe barazisë gjinore. Strategjia i përfshinë edhe s dat
lidhur me qasjen e ku zuar deri te informatat dhe shërbimet në vend, si dhe burimet jo
stabile të nancimit të sektorit civil. Megjithatë, ekzistimi i një sektori dhe aktivizmi civil të
fuqishëm, i cili u fuqizua gjatë viteve të fundit, dhe ndryshimi i pushtetit qendror, i cili
ndodhi pas zgjedhjeve parlamentare në dhjetor të vitit 2016, japin shpresë për ndryshime
edhe në legjislacion dhe politikat qo do të kontribuojnë për përmirësimin e të drejtave
seksuale dhe riprodhuese dhe barazisë gjinore.
Plani strategjik për periudhën 2018-2022 është rezultat i një procesi gjithëpërfshirës të
analizës organizative dhe të situatës gjatë vitit 2017. Përmes intervistave, fokus grupeve
dhe punëtorive të realizuara nga konsulent i jashtëm, u përfshinë një numër i madh i
anëtarëve, vullnetarëve, të punësuarve dhe shfrytëzues të shërbimeve të serviseve të
HERA, por edhe përfaqësues të institucioneve, donatorëve dhe organizatave qytetare
partnere. Po ashtu, organizata realizoi edhe anketë publike reprezentative të mendimit
publik dhe për njohjen e organizatës mes popullatës së përgjithshme, me qëllim që më
mirë t'i përcaktojë strategjitë dhe aktivitetet e veta prioritare. Dëshirojmë t'u
falënderohemi të gjithëve që e përbëjnë HERA dhe që u inkuadruan në këtë proces, për
përkushtimin e tyre dhe për kontributin e tyre thelbësor në zhvillimin e kornizës së re
strategjike.
Strategjia për periudhën 2018-2022 vendos prioritete të qarta për zhvillimin e ardhshëm
të organizatës, përmes të cilave do ta rrite potencialin e vet dhe ndikimin në realizimin e
ndryshimeve afatgjate dhe të qëndrueshme në fushën e të drejtave seksuale dhe
riprodhuese dhe barazinë gjinore në Maqedoni, por edhe në rajon dhe në Evropë.
Ne do ta mobilizojmë aksionin qytetar gjithëpërfshirës me qëllim të realizimit të drejtave
seksuale dhe mundësimin e arsimit më të mirë dhe shërbimeve për shëndet seksual dhe
riprodhues të gjithë qytetarëve, e veçanërisht të bashkësive të margjinalizuara.
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QË I PËRCAKTUAN PRIORITETET
STRATEGJIKE:

QASJA E KUFIZUAR DERI TE
INFORMATAT DHE SHËRBIMET PËR
SHËNDETIN DHE TË DREJTAT
SEKSUALE DHE RIPRODHUESE
Në vend nuk ekziston edukim gjithëpërfshirës
seksual (EGJS) në asnjë nivel në sistemin
arsimor, ndërsa në programet tjera mungojnë
informatat themelore lidhur me HIV,
seksualitetin, gjininë dhe identitetin gjinor.
Fushatat publike për rritjen e vetëdijes
publike për EGJS jo vetëm që ishin të
pamjaftueshme gjatë viteve të kaluara, por
edhe në mënyrë plotësuese i delegjitimon të
drejtat riprodhuese të grave dhe barazinë
gjinore. Qasja deri te shërbimet sociale dhe
shëndetësore për bashkësitë e rrezikuara dhe
të margjinalizuara është e ku zuar, ndërsa
institucionet shtetërore nuk sigurojnë
besueshmëri, e as standarde të mjaftueshme
që t'u përgjigjen nevojave të EGJS të këtyre
grupeve të qytetarëve.

DISKRIMINIMI DHE RESPEKTIMI I
PAMJAFTUESHËM DHE MBROJTJA E
TË DREJTAVE SEKSUALE DHE
RIPRODHUESE
Pabarazia gjinore dhe diskriminimi ndaj
grave, njerëzve me HIV dhe atyre me orientim
të ndryshëm seksual dhe identitet gjinor,
akoma janë prezent në të gjitha nivelet e jetës
shoqërore. Gjendja e keqe ekonomike dhe
papunësia krijuan dallime edhe më të mëdha
shoqërore, ndërsa matrica konzervative
ideologjike-politike e cila është dominuese në
10 vitet e fundit solli deri te polarizimi i madh i
shoqërisë dhe stigmatizimi më i madh i
grupeve të rrezikuara dhe të margjinalizuara.
Te qytetarët ka vetëdije të ulët për të drejtat
personale, ndërsa sistemi për mbrojtje nga
diskriminimi edhe më tej është më pak
funksional.
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NDRYSHIME NË KLIMËN POLITIKE
Me ndryshimet në skenën politike ekziston
paralajmërim për demokratizmin e proceseve
politike. Megjithatë, mbeten s dat lidhur me
partizimin e institucioneve shtetërore dhe me
kapacitetet e dobëta të administratës për
proceset reformuese dhe zbatimin efektiv të
politikave. Një pjesë e madhe e partive
politike nga shumica e re qeveritare në
programet e veta u angazhuan për ndryshime
të politikave dhe ligjeve për avancimin e
seksualitetit dhe shëndetin dhe të drejtat
riprodhuese. Megjithatë, në shoqëri edhe më
tej mbizotëron opozitë e fuqishme ndaj
temave për SHSR, e cila ishte e krijuar në
dekadën e fundit dhe e cila është e
mbështetur me ngritjen e ideologjisë politike
konzervative në nivel regjional dhe global.

SEKTORI DHE AKTIVIZËM I
FUQIZUAR CIVIL
Turbulencat politike gjatë viteve të kaluara
sollën deri te mobilizimi i rritur, solidariteti
dhe bashkëpunimi mes organizatave qytetare,
si dhe deri te zhvillimi i kulturës së aktivizmit
qytetar, që është bazë për ndërtimin e
shoqërisë së fuqishme civile. U përmirësua
fotogra a dhe njohja e organizatave qytetare
edhe pse mosbesimi i qytetarëve ndaj neve,
veçanërisht e krijuar gjatë dekadës së fundit
nga ana e qeverisë së mëparshme, nuk mund
të anashkalohet.

BURIME JO STABILE TË FINANCIMIT
Gjatë viteve të fundit u zvogëlua numri i
donatorëve ndërkombëtar, të cilët investojnë
në shërbimet sociale dhe shëndetësore, si dhe
në mbështetjen e programeve për SHSR në
vend. Nga ana tjetër, u rritën mundësitë për
qasje më të madhe deri te mjetet nga
Bashkimi Evropian në fushat e inkluzionit
social, të drejtat e njeriut dhe barazinë
gjinore, të cilat në mënyrë indirekte
kontribuojnë për avancimin edhe të SHSR.
Pushteti momental paralajmëroi edhe
mundësi për nancimin nga buxheti shtetëror
të shërbimeve sociale dhe shëndetësore të
siguruara nga organizatat qytetare, por vijon
procesi i vendosjes së procedurave efektive
për nancim nacional. Në vend praktika e
donacioneve private për aktivitetet e
organizatave qytetare akoma është e
pamjaftueshme, si te individët, ashtu edhe te
kompanitë private, ndërsa temat lidhur me
SHSR nuk tojnë mbështetje të gjerë në
opinion gjatë viteve të kaluara.
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MISIONI:
HERA UDHËHEQ AKSION QYTETARE DHE NXITË
NDRYSHIM SHOQËROR PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE
SEKSUALE DHE PËR MUNDËSIMIN E ARSIMIT MË TË
MIRË DHE SHËRBIMEVE PËR SHËNDET SEKSUAL DHE
RIPRODHUES, VEÇANËRISHT PËR BASHKËSITË E
MARGJINALIZUARA

PRIORITETI 1
Institucionet shtetërore
punojnë në pajtim me
parimet demokratike
për mbrojtjen dhe
avancimin e të drejtave
seksuale dhe
riprodhuese dhe për
barazi gjinore

PRIORITETI 2
Të gjithë njerëzit i
njohin dhe i praktikojnë
të drejtat e veta sociale,
seksuale dhe
riprodhuese

VIZIONI:
TË GJITHË NJERËZIT TË LIRË
DHE NË MIRËQENIE SOCIALE E
GËZOJNË SEKSUALITETIN E
VET

PRIORITETI 3
Qasje e barabartë deri
te shërbimet cilësore
shëndet seksual dhe
riprodhues, HIV dhe
dhuna e bazuar në gjini

KORNIZA

PRIORITETI 4
HERA është organizatë
qytetare e
qëndrueshme dhe
profesionale

STRATEGJIKE
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2018
2022

VLERAT TONA
Avancimi i ligjeve,
politikave dhe
praktikave për HIV,
shëndetin seksual
dhe riprodhues dhe
për barazi gjinore
Ndërtimi dhe ruajtja
e partneriteteve me
organizata qytetare
në nivel lokal,
nacional dhe
ndërkombëtar
Bashkëunimi dhe
forcimi i
kapaciteteve të
institucioneve në
nivel lokal dhe
nacional

Fuqizimi i gruas nga
bashkësitë e
margjinalizuara,
veçanërisht romet,
për realizimin e të
drejtave seksuale,
riprodhuese,
ekonomike dhe
sociale
Sigurimi i edukimit
gjithëpërfshirës
seksual për të rinjtë
Rritja e vetëdijes
publike për
shëndetin seksual
dhe riprodhues dhe
për të drejtat
seksuale

Sigurimi i serviseve
për shëndet seksual
dhe riprodhues dhe
për dhunën e bazuar
në gjini, veçanërisht
për të rinjtë dhe për
bashkësitë e
margjinalizuara

Zhvillimi i
shkathtësive dhe
njohurive
profesionale për
shëndet seksuale
dhe riprodhues dhe
për aspektet gjinore
te ofruesit e
shërbimeve

Fuqizimi i aktivizmit
dhe i aktiviteteve
vullnetare në
organizatë

¡ BARAZI
¡ TË DREJTA TË BARABARTA

Sigurimi i
ekspertizës së
vazhdueshme dhe
aktuale,
profesionalizëm dhe
llogaridhënie

¡ DREJTËSI SOCIALE
¡ FEMINIZËM
¡ PJESËMARRJA RINORE
¡ DIVERSITET

Sigurimi i qëndrueshmërisë dhe
stabilitetit nanciar

¡ LIRIA E ZGJEDHJES

VLERAT
NE BESOJMË
se të gjithë njerëzit kanë të drejta të
barabarta dhe se meritojnë kushte të
barabarta për realizimin e të drejtave;

se respektimi i diversitetit
është një nga parimet
themelore për shoqëri të lirë;

në lirinë e zgjedhjes, në mundësinë dhe
të drejtat e secilit të vendos për veten, si
dhe të sjell vendime për të cilat është i
informuar dhe i liruar nga presionet;

se lufta për realizimin e të drejtave dhe
lirive të personave të privuar mund të jetë
e suksesshme vetëm përmes fuqizimit të
tyre, mobilizimit dhe pjesëmarrje aktive;

në drejtësinë sociale si bazë e shoqërisë
inkluzive dhe si bazë për secilin t'i gëzojë
te drejtat dhe liritë e veta pa dallim të
pozitiva të ndryshme të fuqisë së njerëzve;

se aktivizmi paraqet parakusht për zhvillim
demokratik dhe vegël për realizimin e të
drejtave personale dhe të drejtave të tjerëve;

në pjesëmarrjen rinore si model për
ndërtimin e qytetarizmit të fuqishëm dhe
shoqërisë së qëndrueshme demokratike;

në feminizmin si ideologji e cila i bashkon
vlerat tona dhe si lëvizje që angazhohet për
avancimin e të drejtave të identiteteve të
ndryshme seksuale dhe gjinore përmes
tejkalimit të normave gjinore të cilat shpijnë
drejt pabarazisë, padrejtësisë dhe dhunës.
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PRIORITETI 1
INSTITUCIONET SHTETËRORE
PUNOJNË NË PAJTIM ME PARIMET
DEMOKRATIKE PËR MBROJTJEN DHE
AVANCIMIN E TË DREJTAVE
SEKSUALE DHE RIPRODHUESE DHE
TË BARAZISË GJINORE
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QËLLIMI
STRATEGJIK 1.1.

Avancimi i ligjeve, politikave
dhe praktikave për HIV,
shëndeti seksuale dhe
riprodhues dhe për barazinë
gjinore

PSE?

Besojmë se parakusht për respektimin e tërësishëm dhe realizimin e të drejtave të njeriut është
njohja e tyre gjithëpërfshirëse në rregulloret pozitive ligjore. Në dekadën e kaluar Maqedonia
shënoi trend të zmbrapsjes së SHSR, veçanërisht në fushën e barazisë gjinore, të drejtat
riprodhuese të grave dhe të drejtat e bashkësisë LGBTI. U miratuan politika regresive me
prapavijë ideologjike konzervative, të kundërta me kornizën e të drejtave të njeriut dhe me
fakte dhe dëshmi shkencore. Mes tjerash, u miratua ligji ku zues për abort, i dëmshëm për
shëndetin dhe jetën e grave, u zbatuan fusha qeveritare me të cilat prodhoheshin stereotipa
gjinore, u mbajt konkurs publik me të cilin nxitje urrejtje ndaj njerëzve me orientim të
ndryshëm seksual, ndërsa mungonin edhe mekanizma për mbrojtje efektive nga dhuna e
bashkësisë LGBTI. Po ashtu, ishim dëshmitarë të mosrespektimit të vazhdueshëm dhe
mosrealizimin e politikave dhe ligjeve me rëndësi për SHSR dhe të drejtat e njeriut.
Kontracepsioni akoma nuk është përfshirë në nancimin shtetëror si pjesë e pakos së sigurimit
shëndetësor ose në programet parandaluese të Ministrisë së Shëndetësisë. Proceset e miratimit
të ligjeve dhe politikave paraqesin s dë serioze pasi që në vend mungojnë mekanizma me të
cilat garantohet proces i gjerë konsultativ në përgatitjen e tyre. Pas ndërprerjes së mbështetjes
nanciare nga Fondi global, qëndrueshmëria e serviseve të themeluara për parandalimin e HIV,
me të cilat udhëheqin organizatat qytetare është e pasigurt, veçanërisht nëse shteti nuk vendos
rregullore dhe politika adekuate për nancimin e tyre në të ardhmen.

ÇFARË?

HERA në vazhdimësi do të iniciojë dhe do të marre pjesë aktive në të gjitha proceset e
përgatitjes së ligjeve dhe politikave lidhur me SHSR, veçanërisht për HIV, abortin, barazinë
gjinore dhe jo diskriminimin, njëlloj së nivel nacional ashtu edhe në atë lokal. Do të kërkojmë
edhe zbatimin konsekuent të ligjeve dhe politikave të miratuara nga ana e institucioneve
shtetërore. Do të realizojmë aktivitete për avokim, duke e ofruar ekspertizën tonë, por edhe
argumente të cilat janë të bazuara në hulumtime dhe në dëshmi. Në mënyrë paralele, do të
vazhdojmë të angazhohemi për rritjen e transparencës së pushtetit qendror dhe atij lokal gjatë
miratimit dhe implementimit të politikave, dhe atë përmes ndjekjes së buxhetit, grumbullimit t
dëshmive nga terreni për efektet të politikave mbi shfrytëzuesit përfundimtar, si dhe përmes
shfrytëzimit të konventave për të drejtat e njeriut në aktivitetet për avokim ndërkombëtar dhe
nacional.

DERI NË
VITIN 2022

Gjatë dhjetë viteve të ardhshme HERA në mënyrë të drejtpërdrejtë do të kontribuojë drejt
miratimit të rreth 15 zgjidhjeve ligjore, politikave, rregulloreve ose praktikave të mira nga ana e
institucioneve nga pushteti qendror dhe lokal. Ligjet dhe politikat e miratuara do të
mundësojnë arritjen e barazisë ligjore, garancisë dhe mbrojtjes së të drejtave seksuale dhe
riprodhuese të gjithë qytetarëve, ndërsa para së gjithash të grave dhe të bashkësive të
margjinalizuara.
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QËLLIMI
STRATEGJIK.2.

Ndërtimi dhe ruajtja e
partneriteteve me organizatat
qytetare në nivel lokal, nacional
dhe ndërkombëtar

PSE?

Besojmë se vetëm me veprim të përbashkët dhe të koordinuar me organizatat qytetare mund
të krijohet fuqi e mjaftueshme shoqërore dhe ndikim për realizimin e ndryshimeve thelbësore
në shoqëri. Në periudhën e kaluar u zhvilluan solidariteti dhe bashkëpunimi i fuqishëm në
sektorin civil për avokim të përbashkët të çështjeve me interes të drejtave të njeriut. Ishim
krijues ose morëm pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në aktivitetet e rrjeteve të ndryshme
joformale që ta bllokojmë miratimin e ligjeve të dëmshme ose që të bëjmë ndryshime në
politikat me interes të SHSR. Përmes bashkëpunimit të ndërsjellë i fuqizuam shkathtësitë
personale për avokim, por i zhvillojmë edhe kapacitetet e organizatave partnere. Njëkohësisht,
profesionalizmi ynë dhe inkuadrimi në iniciativat në nivele rajonal dhe evropian kontribuan për
inkuadrimin tonë më aktiv në proceset e avancimit të SHSR në nivel global, por edhe në
ndjekjen e trendëve ndërkombëtar dhe gjendjeve me seksualitetin dhe të drejtat riprodhuese.

ÇFARË?

Gjatë pesë viteve të ardhshme do të vazhdojmë me bashkëpunimin me organizatat qytetare,
iniciativat joformale, aktivitetet dhe liderët në bashkësitë në suaza të iniciativave për avancimin
e ligjeve dhe politikave për SHSR dhe barazi gjinore. Fokusi do të vendoset mbi vazhdimin e
punës në platformat tashmë të vendosura dhe rrjetet në fusha të ndryshme të SHSER dhe të
drejtat: barazia gjinore dhe eliminimi i dhunë mbi gratë, çështjet rinore dhe EGJS,
qëndrueshmëria e programeve për HIV për grupet e margjinalizuara, realizimi i të drejtave
seksuale të personave me aftësi të ku zuara dhe mbrojtja nga diskriminimi i bashkësisë së
LGBTI. Do të inkuadrohemi edhe në rrjetet dhe platformat e reja joformale. Do të punojmë në
ndërtimin e kapaciteteve të grupeve dhe organizatave të formuara nga bashkësitë e njerëzve
që jetojnë me HIV, punëtorët seksual, bashkësia LGBTI, njerëzit që përdorin droga, personat me
aftësi të ku zuara dhe romet në drejtim të realizimit të drejtave të tyre të njeriut.

DERI NË
VITIN 2022

Në pesë vitet e ardhshme në mënyrë aktive do të bashkëpunojmë me rreth 25 shoqata qytetare
dhe grupe joformale, të cilat do të inkuadrohen në aksionet tona publike për mbështetje dhe
avancimin e SHSR dhe barazinë gjinore. Do ta rritim edhe numrin e individëve që do t'i
promovojnë vlerat për SHSR dhe për të drejtat seksuale, gjatë së cikës rreth 250 aktivistë do të
inkuadrohen në aktivitetet publike të HERA për ndryshimet politike dhe sociale.

KORNIZA STRATEGJIKE
2018 – 2022

11

QËLLIMI
STRATEGJIK 1.3.

Bashkëpunimi dhe ndërtimi i
kapaciteteve të institucioneve
në nivel lokal dhe nacional

PSE?

Fitimi i mbështetjes dhe inkuadrimi aktiv i përfaqësuesve të emëruar nga institucionet
qeveritare, deputetët dhe këshillat e vetëqeverisjeve lokale, janë segment i rëndësishëm në
avancimin e politikave për të drejtat e njeriut, si dhe në sigurimin e qëndrueshmërisë së tyre
dhe mbrojtjes në një shoqëri demokratike. Për fat të keq, në suaza të institucioneve në nivel
qendror dhe lokal mungojnë kapacitetet dhe njohuritë të cilat do t'u mundësojnë krijueseve të
politikave të miratojnë politika të informuara dhe relevante me për tim më të madh për
qytetarët dhe në pajtim me kornizën e të drejtave të njeriut. Po ashtu, gjatë viteve të kaluara
shumë prej institucioneve qeveritare nuk ishin të hapura për bashkëpunim me organizatat
qytetare.

ÇFARË?

HERA do të punojë për informim më të mirë dhe zhvillimin e kapaciteteve të deputetëve, si dhe
të përfaqësuesve të pushtetit qendror dhe lokal, që të mundësojë diskutime të hapura dhe
aksione nga fusha e SHSR dhe barazia gjinore në pesë vitet e ardhshme. HERA do të ndërtojë
partneritete, në mënyrë aktive do të bashkëpunojë dhe do të hapë dialog me miratuesit e
vendimeve, me krijuesit e politikave në institucionet dhe me nëpunësit administrativ, që në
mënyrë të drejtpërdrejtë do të mund të ndikojnë drejt avancimit të ligjeve, politikave dhe
praktikave nga fusha e SHSR.

DERI NË
VITIN 2022

Në dhjetë vitet e ardhshme do të inkuadrohemi dhe do t'i ndërtojmë kapacitetet e rreth 60
përfaqësuesve të Parlamentit, këshillave lokale dhe të pushtetit ekzekutiv në nivele qendror
dhe lokal si promotorë tanë dhe si mbështetës së SHSR dhe barazisë gjinore me qëllim të
ndikimit më të madh mbi politikat dhe proceset e vendimmarrjes.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 2.1.

Fuqizimi i grave nga bashkësitë
e margjinalizuara, e veçanërisht
romet, për realizimin e të
drejtave seksuale, riprodhuese,
ekonomike dhe sociale

PSE?

Besojmë se është i pamundur ndryshimi në gjendjen me të drejtat e grave nga grupet e
margjinalizuara pa fuqizimin e vetë grave, që të mund të avokohen dhe të marrin pjesë në
vendimet që drejtpërdrejtë e prekin jetën e tyre. Procesi i fuqizimit paraqet intervenim
gjithëpërfshirës jo vetëm në drejtim të informimit të bartësve të drejtës së dhënë, por edhe të
ndërtimit të shkathtësive të domosdoshme dhe resurse për realizimin e drejtave personale.
Gëzimi dhe respektimi i të drejtave sociale dhe ekonomike të grave të margjinalizuara
drejtpërdrejtë ndikojnë edhe mbi avancimin e drejtave seksuale dhe riprodhuese. Shkalla e ulët
e arsimit dhe shkalla e lartë e papunësisë, si dhe diskriminimi me të cilin vazhdimisht
ballafaqohen romet, janë pjesë e s dave kryesore për arritjen e drejtësisë sociale në shoqërinë
tonë. Gratë me aftësi të ku zuara nuk kanë qasje adekuate deri te shërbimet dhe deri te arsimi,
duke përfshirë edhe SHSR. Po ashtu, gratë që kanë përjetuar dhunë familjare kanë vështirësi që
të inkuadrohen në tregun e punës dhe nuk janë fuqizuar sa duhet që ta ndërpresin rrethin e
dhunës në rrethin familjar. Të gjitha këto grupe të grave janë viktima të diskriminimit të
serishëm dhe të shumë shtë, që në vete do të thotë shkelje e të drejtave seksuale dhe
riprodhuese dhe pamundësia që të arrihet mirëqenia sociale dhe jeta cilësore.

ÇFARË?

HERA në pesë vitet e ardhshme do të mbështesë iniciativa për avokim të grupeve të
margjinalizuara të grave për realizimin e të drejtave të tyre seksuale, sociale dhe ekonomike
përmes ndërtimit të partneriteteve dhe zhvillimit të programeve të veçanta për fuqizim. Do ta
mbështesim edhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale me të cilat do të kontribuojmë për
përfshirje më të madhe të grave nga bashkësitë e margjinalizuara në tregun e punës. Do të
vazhdojmë me mbështetjen e “Iniciativave të grave rome në Shuto Orizari” me qëllim të
ndërtimit të vazhdueshëm të kapaciteteve të tyre si para juriste dhe monitoruese të
shërbimeve në bashkësi, por edhe fuqizimi i tyre si aktiviste për ndryshime të politikave dhe të
praktikave.

DERI NË
VITIN 2022

Në pesë vitet e ardhshme do të inkuadrohemi ose do të mbështesim rreth 10 iniciativa të grave
nga bashkësitë e margjinalizuara, iniciativa të pavarura ose iniciativa t koalicioneve të
organizatave, për avokim të drejtave të tyre sociale, seksuale dhe ekonomike. Do të zhvillojmë
edhe programe për fuqizim ekonomik, juridik ose social të rreth 50 grave nga bashkësitë e
margjinalizuara, para së gjithash timi i shkathtësive dhe resurseve për inkluzion social,
kryesisht në tregun e punës.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 2.2.

Sigurimi i edukimit
gjithëpërfshirës seksual për të
rinjtë

PSE?

Si organizatë, besojmë se çdo njeri i ri, pa përjashtim, duhet të ketë qasje deri te informatat nga
edukimi gjithëpërfshirës seksual (EGJS). Për ne, EGJS është aspekt kryesor në ndërtimin e
shoqërisë ku të rinjtë kujdesen dhe ndërmarrin përgjegjësi për SHSR e tyre, kënaqen në
seksualitetin e tyre, i sjellin vendimet të tyre të informuara dhe të vetëdijshme, të liruar nga
presionet, paragjykimet dhe urrejtja dhe i njohin diversitetet. Në Maqedoni, të rinjtë edhe më
tej ballafaqohen me qasje të ku zuar deri te informatat për SHSR të tyre dhe të drejtat. Në
shkollë akoma nuk ekziston zgjidhje e qëndrueshme sistemore, me të cilën të rinjtë do të mund
të mësojnë në të gjithat temat nga EGJS. Përkundrazi, të rinjtë mësojnë nga librat shkollor plot
me paragjykime dhe me informata të vjetra dhe të gabuara. Kuadri arsimor nuk është i
përgatitur që t'i mësojnë të rinjtë për EGJS, ndërsa në të njëjtën kohë të rinjtë ballafaqohen me
sistemin arsimor, i cili i tabuizon temat lidhur me SHSR e tyre, me HIV dhe me seksualitetin në
përgjithësi. Përdorimi i kontracepsionit modern te të rinjtë është në nivelin më të lartë në
krahasim me vendet tjera evropiane, ekziston rritje e infektimeve seksualisht të
transmetueshme dhe të shtatzënisë minore gjatë viteve të fundit, e veçanërisht të homofobisë
dhe të transfobisë. Brengos fakti edhe i trendëve të dhunës në shkolla.

ÇFARË?

Në mungesë të kornizës institucionale në sistemin arsimor, si organizatë do të vazhdojmë me
sigurimin e EGJS joformal, duke përdorur qasje inovative për edukim dhe duke bashkëpunuar
me shkollat dhe organizatat që punojnë me të rinjtë. Do të ndërtojmë partneritete edhe me
organizatat me qëllim të sigurimit të EGJS edhe për të rinjtë që janë jashtë shkollave. Do të
vazhdojmë t'i avancojmë programin tonë mësimor dhe veglat për ndjekje dhe matje të
efekteve nga EGJS, duke realizuar vlerësime dhe hulumtime të vazhdueshme. Në bashkëpunim
me organizatat rinore, ekspertët dhe aktivistët, do të vazhdojmë të avokojmë për EGJS në
arsimin formal, që bazohet në njohuritë shkencore dhe të drejtave të njeriut dhe që i merre
parasysh kapacitetet zhvillimore të fëmijëve. Do të punojmë në ndërtimin e kapaciteteve të
shkollave dhe të kuadrit të tyre për sigurimin më e kas të EGJS në të ardhmen. Do të punojmë
edhe në zgjerimin e aktiviteteve tona jashtë Shkupit dhe ndaj personave nga bashkësitë tjera
etnike, veçanërisht asaj shqiptare.

DERI NË
VITIN 2022

Në pesë vitet e ardhshme HERA do të vendos bazë prej 100 edukatorëve moshatar rinor për
EGJS. Po ashtu, do të trajnohen rreth 90 edukatorë moshatar për EGJS mes arsimtarëve ose
kuadrit tjetër profesional (punëtorë social, psikologë), i cili punon me të rinjtë në institucione.
Pritet që edhe rreth 1.300 të rinj ta kalojnë programin e tërësishëm për EGJS, derisa më shumë
se 2.000 të rinj nga popullata kyçe të prekur nga HIV do të përfshihen përmes punëtorive
individuale ose seri për disa tema të EGJS.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 2.3.

Rritja e vetëdijes publike për
shëndetin seksual dhe
riprodhues dhe për të drejtat
seksuale

PSE?

Rritja e informimit e opinionit të gjerë lidhur me SHSR është hap i rëndësishëm për ta kuptuar
më mirë dhe respektimin e seksualitetit dhe të drejtave riprodhuese. Ndryshimi i vetëdijes
publike është proces afatgjatë që varet nga më shumë faktorë. Njëkohësisht, mendimi publik
është aleat i rëndësishëm në ndryshimin e shoqërisë drejt demokratizimit më të madh dhe
vlerësimit të drejtave të njeriut. Si organizatë që punon në fushën e SHSR, fushë e cila në vete
ka qenë dhe akoma është e tabuizuar në shoqërinë tonë, jemi të vetëdijshëm se temat në të
cilat punonim gjatë viteve të fundit u bënë të njohura për pjesën më të madhe të qytetarëve.
Shkaku kryesor për këtë është propaganda kundër shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe
riprodhuese, që ishte në linjë me politikat shtetërore me të cilat shtypen mendimet dhe
shprehja e lirë; numër i madh i mediave tradicionale dhe elektronike u shndërruan në vegla për
përhapjen e urrejtjes, jo tolerancës, diskriminimit dhe informatave të pasakta, ndërsa nuk kishte
shumë hapësirë për promovimin e vlerave pozitive për SHSR. Shembull konkret është fushata
“Zgjedh jetë, ke të drejtë për zgjedhje”, e nancuar nga Qeveria. Krahas asaj se HERA gjatë
viteve të fundit i shfrytëzonte ato pak media, arriti të bëhet edhe vetë medium për promovimin
dhe edukimin për SHSR dhe për të drejtat seksuale.

ÇFARË?

HERA do të punojë në informimin e opinionit përmes krijimit të përmbajtjeve të vazhdueshme
dhe të kapshme në mediat e reja. Edhe më tej do t'i përdorim pro let tona në rrjetet sociale që
t'i informojmë qytetarët, t'i dëgjojmë nevojat e tyre dhe të debatojmë për çështjet që na prekin.
Përmes evenimenteve të hapura, fushatat mediale dhe takimet publike do të punojmë në
ndryshimin e matricës konzervative e cila akoma është veçori e mendimit publik, kur ala është
për të drejtat seksuale dhe riprodhuese në Maqedoni. Do ta rritim edhe bashkëpunimin me
punëtorët medial me qëllim që të nxitim interesim më të madh te mediat për temat tona.
Vullnetarizmi dhe aktivizmi do të mbeten vlerat kryesore, ndërsa vullnetarët tanë edhe
aktivistët promovues kryesor të organizatës për SHSR.

DERI NË
VITIN 2022

Në pesë vitet e ardhshme HERA do të përfshijë 12.000 shfrytëzues përmes distribuimit të
materialeve edukative, lajmeve dhe organizimin e fushatave për ngritjen e vetëdijes publike për
SHSR, në të gjitha kanalet e veta të komunikimit. Rreth 70% të aktiviteteve komunikuese do të
realizohen përmes mediave sociale.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 3.1.

Sigurimi i serviseve për
shëndetin seksual dhe
riprodhues dhe për dhunën
bazuar në gjini, veçanërisht për
të rinjtë dhe për bashkësitë e
margjinalizuara

PSE?

Prioritetin kryesor që e vendosëm që nga vetë llimi është se secili ka të drejtë për qasje deri te
shërbimet për mbrojtje të SHSR të vet dhe se të rinjtë dhe grupet e përjashtuara sociale do të
jenë në fokus të serviseve që i sigurojmë. Serviset tona stacionare dhe mobile, të cilat ekzistojnë
më shumë se 10 vjet, janë të bazuara në modelin e serviseve miqësore, të bazuara në të drejtat
dhe të përshtatura ndaj nevojave të klientëve, ndërsa besueshmëria është e garantuar.
Qytetarët në Maqedoni, e veçanërisht të rinjtë dhe bashkësitë e margjinalizuara, akoma
përballen me qasjen e ku zuar deri te shërbimet për parandalimin e HIV dhe për SHSR, ndërsa
mungojnë edhe shërbimet speci ke për mbrojtje të SHSR dhe të shëndetit të mashkullit. Pjesa
më e madhe e shërbimeve për popullatën kryesore të prekur nga HIV (meshkuj që kanë seks
me meshkuj – MSM, njerëzit me HIV, punëtorët/punëtoret seksuale dhe personat që injektojnë
drogë) sigurohen përmes sektorit civil dhe përmes programeve që janë vendosur me investime
të Fondit Global. Ekziston nevoja nga zgjerimi dhe mbindërtimi i programeve për parandalim të
HIV dhe të infektimeve seksualisht të transmetueshme mes MSM në vend, me fokus të veçantë
të rritjes së shërbimeve për testim për HIV, si dhe të hapjes së serviseve speci ke për SHSR dhe
për shëndetin e mashkullit. Po ashtu, Ministria e Shëndetësisë akoma nuk ka zhvilluar dhe
miratuar mekanizma të veçantë dhe rregullore për nancim të organizatave qytetare që ofrojnë
shërbime për parandalim dhe promovim shëndetësor, që paraqet s dë për qëndrueshmërinë
edhe të serviseve tona pas largimit të Fondit Global. Në Maqedoni nuk ka servise të
mjaftueshme të specializuara për mbrojtje nga dhuna e bazuar në gjini në pajtim me
standardet e Konventës së Stambollit, ndërsa s dë më e madhe është edhe nancimi shtetëror i
serviseve për mbrojtje të viktimave nga dhuna familjare dhe dhuna e bazuar në gjini.

ÇFARË?

HERA do të vazhdojë të sigurojë servise të drejtpërdrejta për HIV, SHSR dhe për dhunën e
bazuar në gjini për të rinjtë dhe për bashkësitë e margjinalizuara, duke përfshirë edhe ato që
janë prekur nga kriza humanitare. Në vazhdimësi do të punojmë në avokim për mbështetje
nanciare të serviseve tona nga pushteti qendror dje ai lokal, me qëllim të qëndrueshmërisë së
tyre nanciare, ndërsa do të mobilizojmë mjete edhe përmes sektorit privat. Me qëllim të
vendosjes së shërbimeve të reja jashtë nga serviset tona, do të ndërtojmë partneritete me
institucionet shtetërore; bashkëpunimi me Këshillimoren për HIV si servis partner i HERA me
Klinikën për sëmundje infektive do të vazhdojë edhe më tej.

DERI NË
VITIN 2022

Në pesë vitet e ardhshme rreth 15.000 klientë do të jenë shfrytëzues të serviseve tona dhe do
të sigurohen rreth 72.000 shërbime, prej të cilave rreth 2.000 do të jenë shërbime për dhunën
familjare dhe dhunën e bazuar në gjini. Me vazhdimin e bashkëpunimit me Klinikën për
sëmundje infektive dhe ndërtimin e partneriteteve me institucionet shtetërore, do të
mundësohen 17.000 shërbime plotësuese shëndetësore dhe sociale. HERA do të arrijë që të
integrojë së paku pako minimale të shërbimeve nga serviset e veta ekzistuese në suaza të
nancimit shtetëror, me çka do të mundësohet qëndrueshmëria e tyre deri në vitin 2022.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 3.2.

Zhvillimi i shkathtësive
profesionale dhe njohurive për
shëndetin seksual dhe
riprodhues dhe për aspektet
gjinore te ofruesit e shërbimeve

PSE?

Edukimi dhe qasja profesionale e ofruesve të shërbimeve në fushën e SHSR, HIV dhe dhunën e
bazuar në gjini, para së gjithash drejt bashkësive të margjinalizuara, janë pjesë e vlerave tona
me qëllim të vendosjes së serviseve cilësore dhe të standardizuara. Në Maqedoni, institucionet
shëndetësore akoma nuk janë adaptuar për nevojat e bashkësive të margjinalizuara,
besueshmëria është s dë e madhe, ndërsa ofruesit e shërbimeve nuk janë sensibilizuar sa
duhet për punë me këto grupe. Stigma dhe diskriminimi ndaj romëve, njerëzit me HIV dhe ata
që janë ekspozuar ndaj rrezikut më të madhe prej HIV edhe më tej janë prezent në sektorin
shëndetësor. Kujdes i pamjaftueshëm i kushtohet edhe ndërtimit të njohurive të reja dhe
shkathtësive në edukimin e vazhdueshëm të punëtorëve shëndetësor dhe social. Krahas qasjes
së ku zuar deri te serviset për këshillim për kontracepsionin, të rinjtë në vend aspak nuk kanë
qasje deri te kontracepsioni pa pagesë. Në mbrojtjen shëndetësore primare ekziston trend i
pagesave joligjore për shërbimet gjinekologjike, që veçanërisht ndikon mbi bashkësitë e varfra
dhe sjell deri te kujdesi më i vogël i grave gjatë shtatzënisë. Udhëzimet ekzistuese të klinikës që
trajtojnë aspekte të ndryshme të SHSR nuk janë adaptuar në kontekstin lokal, nevojat e
pacientëve dhe mundësitë e shtetit, e as që ekziston model në shtet që i de non proceset e
përgatitjes, zbatimit dhe revizion i protokolleve në sistemin shëndetësor.

ÇFARË?

Në pesë vitet e ardhshme do të orientohemi drejt vendosjes së modeleve të reja të trajnimit,
por edhe drejt zgjerimit të programeve ekzistuese për trajnim për ofruesit e shërbimeve në
sektorin shëndetësor dhe social. Në partneritet me institucionet shtetërore dhe organizatat
ndërkombëtare, do të punojmë në përmirësimin e udhëzimeve ekzistuese klinike dhe
standardet për SHSR, HIV dhe për dhunën e bazuar në gjini. Do ta përmirësojmë edhe qasjen
deri te kontracepsioni pa pagesë për të rinjtë. Duke i shfrytëzuar mekanizmat juridik dhe
strategjitë për ndjekjen e cilësisë së shërbimeve në bashkësi, bashkë me anëtarët e bashkësive
të margjinalizuara dhe organizata qytetare do të përkushtohemi edhe në tejkalimin e barrierave
dhe diskriminimin, me të cilat veçanërisht ballafaqohen romët, grupet nën rrezik prej HIV dhe
personat LGBTI gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore dhe sociale.

DERI NË
VITIN 2022

Rreth 2.000 punëtorë shëndetësor dhe social do t'i zgjerojnë njohuritë dhe shkathtësitë e veta
në tema të ndryshme me interes për SHSR dhe dhunën e bazuar në gjini, ndërsa po ashtu do të
zvogëlohet edhe diskriminimi mes punëtorëve shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve në bazë të
HIV statusit, orientimit seksual, identitetin gjinor, përkatësinë etnike ose ndaj kategorisë tjetër
të rrezikuar sociale. Në bashkëpunim me organizatat shtetërore dhe ndërkombëtare, HERA do
të marre pjesë në përgatitjen e së paku 10 udhëzimeve të reja klinike ose doracakëve për
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për SGSR, HIV dhe dhunën e bazuar në gjini.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 4.1.

Forcimi i aktivizmit dhe i
aktiviteteve vullnetare në
organizatë

PSE?

Aktivizmi dhe vullnetarizmi rinor janë një nga vlerat më të rëndësishme të HERA. Por,
shpërngulja e vazhdueshme e të rinjve nga vendi dhe shkalla e lartë e papunësisë rinore në
dekadën e kaluar nga vendi janë trendët kryesor sociologjik që dukshëm ndikojnë mbi
kontekstin në të cilin punojmë. Jemi të vetëdijshëm për s dat lidhur me aktivitetin më të vogël
të anëtarësisë gjatë viteve të kaluara dhe me largimin e vazhdueshëm të vullnetarëve të ri, por
edhe më tej besojmë se vetëm me anëtarësim të fuqishëm dhe vullnetarë aktiv mund ta ruajmë
aktivizmin dhe të jemi shtytës të ndryshimeve të mëdha shoqërore. Si organizatë, e marrim
parasysh edhe faktin se aktivitetet tona më së shumti janë të përqendruara në Shkup,
gjegjësisht se nuk jemi mjaft prezent në mjediset tjera, duke përfshirë edhe në regjionet me
popullatë kryesisht shqiptare, që rezulton me mosnjohjen me misionin dhe vlerat tona jashtë
nga kryeqyteti. Ekziston edhe bashkëpunim i pamjaftueshëm me organizatat në nivel lokal,
para së gjithash në qytetet më të vogla dhe mjediset rurale, për promovimin e EGJS si një nga
prioritetet tona strategjike.

ÇFARË?

Gjatë pesë viteve të ardhshme do të fokusohemi në rritjen e bazës së vullnetarëve të ri, para së
gjithash duke e shfrytëzuar modelin e edukimit gjithëpërfshirës seksual. Do të punojmë në
rekrutimin e vullnetarëve nga rajonet jashtë kryeqytetit dhe nga mjediset kryesisht me
popullatë shqiptare. Kriteret dhe procedurat për anëtarësim do të përmirësohen dhe do të
fuqizohen modelet e komunikimit për përfshirje më të madhe të anëtarëve në aktivitetet e
organizatës. Do të punojmë edhe në avancimin e strategjive për inkuadrim më të madh të
aktivistëve për avokim më efektiv për të drejtat seksuale dhe riprodhuese dhe për barazinë
gjinore.

DERI NË
VITIN 2022

HERA do të zhvillojë bazë të rreth 250 vullnetarëve aktiv të cilët do të përfshihen në aktivitetet
organizative për edukim gjithëpërfshirës seksual dhe për avokim për të drejtat seksuale dhe
riprodhuese dhe barazi gjinore. Po ashtu, së paku 70% të anëtarëve do të përfshihen në mënyrë
të drejtpërdrejtë në zbatimin e aktiviteteve. Ueb faqja e HERA vazhdimisht do të plotësohet me
përmbajtje në gjuhën shqipe, me qëllim të afrimit të punës së organizatës deri te pjesëtarët e
bashkësisë shqiptare, kryesisht deri te të rinjtë.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 4.2.

Sigurimi i vazhdueshëm dhe
ekspertiza aktuale,
profesionalizmi dhe
llogaridhënia

PSE?

Profesionalizmi dhe ekspertiza paraqesin dy vendime kryesore sipas të cilave njihet HERA dhe e
vlerësuar lart nga partnerët, institucionet shtetërore dhe nga donatorët. Gjatë viteve të kaluara
zhvilluam kapacitete për avokim të argumentuar dhe analizë për mbrojtjen dhe avancimin e
SHSR dhe të drejtave seksuale dhe riprodhuese. Këto karakteristika, bashkë me llogaridhënien,
janë edhe elemente kyçe të çdo organizate qytetare mirë të vendosur, e cila mund të japë
kontribut efektiv për SHSR dhe për barazinë gjinore në vend. Kjo veçanërisht është e
rëndësishme nëse merret parasysh se në nivel nacional nuk zbatohen hulumtime dhe studime
gjithëpërfshirëse dhe të vazhdueshme në fushën e SHSR dhe të drejtat të cilat do të mund të
shërbenin si bazë për miratimin e vendimeve relevante të bazuara në dëshmi dhe në trendët
ekzistues.

ÇFARË?

HERA do të punojë në mbindërtimin e vazhdueshëm të njohurive të punësuarve dhe do ta
transferojë ekspertizën e saj përmes pjesëmarrjes në evenimente nacionale dhe
ndërkombëtare. Do të punojë në azhurnimin e politikave të brendshme për avancimin e
operacionalizimit të organizatës. HERA do të vazhdojë me praktikën e llogaridhënies publike
për punën e kryer, duke promovuar raporte gjithëpërfshirëse dhe lehtë të kapshme për punën
e vet dhe për nancat që i shfrytëzon.

DERI NË
VITIN 2022

HERA do të marre pjesë në rreth 50 evenimente (konferenca, trajnime, seminare) me karakter
nacional dhe ndërkombëtar për promovimin e SHSR dhe të barazisë gjinore. Do të përpilohen
politika të reja për praktikumin më të mirë të vlerave tona dhe për rritjen e e kasitetit operativ
dhe nanciar. Informatat për punën programore vjetore, të ardhurat dhe shpenzimet gjithmonë
do të jenë të kapshme në www.hera.org.mk.
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QËLLIMI
STRATEGJIK 4.3.

Sigurimi i qëndrueshmërisë
nanciare dhe stabilitetit

PSE?

Stabiliteti nanciar do të jetë kyç për organizatën që të sigurohemi se kemi kapacitete për
zgjerimin e programeve tona, që të mundësojmë vazhdimësi të shërbimeve që i sigurojmë, por
edhe për sigurimin e mundësive për avancimin e politikave dhe të ligjeve për të drejtat
seksuale dhe riprodhuese dhe për barazinë gjinore. Gjatë viteve të fundit ekziston trend i
zvogëlimit të mbështetjes nanciare nga donatorët e jashtëm për tema lidhur me SHSR, që
paraqet s dë serioze për qëndrueshmërinë nanciare të organizatës nëse merret parasysh fakti
se 95% nga të ardhurat janë nga grante ndërkombëtare. Nga ana tjetër, edhe krahas zvogëlimit
të fondeve nga Komisioni Evropian, shfrytëzimi i tyre mbetet i ulët. Megjithatë, gjatë viteve të
kaluara, të ardhurat e organizatës u rritën më së shumti për shkak të zgjerimit të strategjive
tona për mobilizimin e resurseve në fushat tjera, siç është barazia gjinore dhe ekonomia, të cilat
në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikojnë edhe mbi SHSR. Mjetet që siguroheshin për organizatat
qytetare nga Qeveria dhe nga institucionet shtetërore gjatë dekadës së fundit në vazhdimësi u
anashkaluan. Po ashtu, institucionet shtetërore akoma nuk kanë modalitete të vendosura për
nancimin e shoqatave të qytetarëve, mënyrat e ndarjes së mjeteve janë jo transparente,
ndërsa nuk ekzistojnë as standarde për marrëveshje sociale përmes të cilave organizatat do të
mund të tojnë mjete për sigurimin e shërbimeve sociale, veçanërisht për bashkësitë e
rrezikuara. Gjatë viteve të fundit u hap diskutim i gjerë për ndërmarrjet sociale si mundësi për
organizatat qytetare që të realizojnë të ardhura, por rregulloret ekzistuese janë të pavolitshme.
Donacionet nga sektori privat për organizatat qytetare, po ashtu, janë të pamjaftueshme edhe
pse HERA zhvilloi praktika të mira të bashkëpunimit me disa nga kompanitë private në të
kaluarën.

ÇFARË?

HERA do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të organizatës që të arrihet diversitet në
burimet e nancimit. Veçanërisht do të orientohemi drejt mobilizimit të resurseve nga pushteti
lokal dhe qendror. Gjatë kësaj, do të punojmë në vendosjen e mekanizmave për marrëveshje
sociale mes shtetit dhe organizatave qytetare, me qëllim të sigurimit të qëndrueshmërisë
nanciare të serviseve, veçanërisht për HIV dhe dhunën e bazuar në gjini. Do ta vazhdojmë
edhe avancojmë bashkëpunimin me donatorët ndërkombëtar, veçanërisht në raport me
mundësitë nanciare që i ofrojnë fondet e IPA. Do të vazhdojmë edhe me zhvillimin e
ndërmarrjes sociale për kujdes të personave të moshuar “Kujdesi plus”, si mundësi për
gjenerimin e të ardhurave personale, i nevojshëm për realizimin e misionit tonë dhe qëllimeve
të hartuara.

DERI NË
VITIN 2022

HERA së paku do ta ruajë nivelin e të ardhurave nga vitet paraprake, me çka do të sigurohet
stabilitet nanciar dhe mundësi optimale për zbatimin e planit strategjik për periudhën 20182022. Gjatë pesë viteve të ardhshme është plani kuar të sigurohen rreth 2 milionë dollarë,
ndërsa të ardhurat e tuara nga fondet shtetërore do të rriten së paku për 20%. Po ashtu, do të
rriten edhe donacionet nga sektori privat, si dhe të ardhurat personale nga ndërmarrja sociale
“Kujdesi plus”.
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STRATEGJITË
PËR IMPLEMENTIM
PRIORITETI
STRATEGJIKЕТ

INSTITUCIONET SHTETËRORE PUNOJNË NË PAJTIM ME PARIMET
DEMOKRATIKE PËR MBROJTJE DHE AVANCIMIN E TË DREJTAVE
SEKSUALE DHE RIPRODHUESE DHE TË BARAZISË GJINORE

QËLLIMET
STRATEGJIKE

Avancimi i ligjeve, politikave
dhe praktikave për HIV,
shëndeti seksual dhe
riprodhues dhe barazia gjinore

Ndërtimi dhe ruajtja e
partneriteteve me organizatat
qytetare në nivel lokal, nacional
dhe ndërkombëtar

Bashkëpunimi dhe ndërtimi i
kapaciteteve të institucioneve
në nivel lokal dhe nacional

INDIKATORËT

15 iniciativa të suksesshme për
ndryshimin e ligjeve, politikave
dhe praktikave për HIV, SHSR
dhe barazi gjinore në nivel
qendror dhe lokal drejt të cilave
HERA ka kontribuar përmes
aktiviteteve për avokim

25 shoqata qytetare dhe grupe
joformale janë drejtpërdrejt të
kyçura në aksionet tona publike
për mbështetje dhe avancimin
e SHSR dhe barazisë gjinore

60 përfaqësues të Parlamentit
dhe të institucioneve shtetërore
në nivel qendror dhe lokal kanë
kapacitete të ndërtuara ose
kanë inkuadruar si promovues
tanë dhe mbështetës të SHSR
dhe barazisë gjinore

STRATEGJITË PËR
IMPLEMENTIM
(AKTIVITETET
PRIORITARE)

GRUPET
QËLLIMORE

250 aktivistë janë inkuadruar në
iniciativa të organizatës për
avokim dhe ngritjen e vetëdijes
publike

Pjesëmarrje aktive dhe ofrimi i
ekspertizës në përgatitjen e
ligjeve dhe politikave

Avancimi i bashkëpunimit
strategjik për avokim me rrjetet
e vendosura

Informimi dhe ndërtimi i
kapaciteteve të përfaqësuesve
të pushtetit qendror dhe lokal

Avokim për llogaridhënie më të
madhe dhe transparencë të
pushtetit

Inkuadrimi në krijimin e rrjeteve
të reja me interes për SHSR dhe
për barazinë gjinore

Vendosja e partneritetit,
bashkëpunimit dhe dialogut të
hapur me institucionet
shtetërore

Shfrytëzimi i të dhënave të
bazuara në dëshmi për avokim
përmes zbatimit të
hulumtimeve dhe grumbullimit
të dhënave nga terreni

Ndërtimi i kapaciteteve të
organizatave të formuara nga
bashkësitë e margjinalizuara
dhe të rrezikuara për avokim
dhe aktivizëm

Krijues të politikave dhe
vendimmarrësve në nivel
qendror dhe lokal

Shoqata rinore dhe të grave dhe
organizata për të drejtat e
njeriut

Nëpunësit shtetëror në nivel
lokal dhe qendror që mund të
ndikojnë mbi ndryshimet e
politikave

Personat nga bashkësitë e
rrezikuara për HIV

MBULIMI

Shkup dhe komunat më të
mëdha në Maqedoni

Komunat më të mëdha në
Maqedoni

Të gjitha komunat në Maqedoni
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STRATEGJITË
PËR IMPLEMENTIM
PRIORITETI
STRATEGJIKЕТ

TË GJITHË NJERËZIT I NJOHIN DHE I PRAKTIKOJNË TË DREJTAT E
VETA SOCIALE, SEKSUALE DHE RIPRODHUESE

QËLLIMET
STRATEGJIKE

Fuqizimi i grave nga bashkësitë
e margjinalizuara, e veçanërisht
të romeve, për realizimin e të
drejtave seksuale, riprodhuese
dhe sociale

Sigurimi i edukimit
gjithëpërfshirës seksual për të
rinjtë

Rritja e vetëdijes publike për
shëndetin seksual dhe
riprodhues dhe për të drejtat
seksuale

INDIKATORËT

Mbështetja e dhënë për 10
iniciativa të grave nga bashkësitë
e margjinalizuara, iniciativa
individuale ose iniciativa të
koalicioneve të organizatave, për
avokim të drejtave të tyre sociale,
seksuale dhe ekonomike

1.250 të rinj kanë kaluar
program të plotë për EGJS

Përmes kanaleve të
komunikimit është siguruar
përfshirje me informata dhe
mesazhe për SHSR dhe për
barazinë gjinore te 12.000.000
shfrytëzues

1.600 të rinj janë përfshirë
përmes punëtorive të veçanta
ose seri punëtorish për disa
nga tema e EGJS

70% prej aktiviteteve
komunikuese realizohen
përmes mediave sociale

Zhvillimi i programeve të
veçanta për fuqizim social,
juridik dhe ekonomik të grave

Sigurimi i drejtpërdrejtë i EGJS
joformal në bashkëpunim me
shkollat dhe organizatat

Organizimi i evenimenteve të
hapura, fushatave për ngritjen e
vetëdijes

Mbështetja dhe zhvillimi i
modeleve të ndërmarrjeve
sociale

Avancimi i programit tonë
mësimor për EGJS

Krijimi i vazhdueshëm i
përmbajtjeve në mediat e reja

Mbështetja për formimin e
bërthamave aktiviste të
grupeve të margjinalizuara të
grave

Ndërtimi i kapaciteteve të
kuadrit mësimor në shkollat
dhe institucionet për aplikimin
e EGJS

Forcimi i bashkëpunimit me
mediat dhe ndërtimi i
kapaciteteve të tyre

Ndërtimi i kapaciteteve të
romeve për sigurimin e
ndihmës para juridike dhe
monitorim të shërbimeve në
bashkësi

Zgjerimi i aktiviteteve për EGJS
jashtë Shkupit

Inkuadrimi i vullnetarëve të ri si
promovues medial i të drejtave
seksuale

Romet, personat me aftësi të
ku zuara, gratë e papunësuara

Të rinjtë e inkuadruar në arsim

Mediat dhe punëtorët medial

Të rinjtë nga bashkësia etnike
shqiptare

Vullnetarët e rinj

50 gra nga bashkësitë e
margjinalizuara, para së gjithash
romet, posedojnë shkathtësi dhe
resurse për inkluzion social dhe
fuqizim ekonomik

STRATEGJITË PËR
IMPLEMENTIM
(AKTIVITETET
PRIORITARE)

GRUPET
QËLLIMORE

105 të rinj të trajnuar për
edukatorë moshatar për EGJS

Grupet e rrezikuara të rinjve
Vullnetarë të rinj

MBULIMI

Shkup

Mjedise rurale dhe urbane

Shkup dhe qytetet më të
mëdha
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STRATEGJITË
PËR IMPLEMENTIM
PRIORITETI
STRATEGJIKЕТ

QASJA E BARABARTË DERI TE SHËRBIMET CILËSORE PËR
SHËNDET SEKSUAL DHE RIPRODHUES DHE PËR DHUNËN E
BAZUAR NË GJINI

QËLLIMET
STRATEGJIKE

Sigurimi i serviseve për shëndet seksual dhe
riprodhues dhe për dhunën e bazuar në gjini,
veçanërisht për të rinjtë dhe për bashkësitë e
margjinalizuara

Zhvillimi i shkathtësive profesionale dhe njohurive
për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe për
aspektet gjinore te ofruesit e shërbimeve

INDIKATORËT

15.000 klientë janë shfrytëzues të shërbimeve të
serviseve tona

2000 punëtorë shëndetësor dhe social të trajnuar n[
tema të[ ndryshme me interes për SHSR dhe
dhunën e bazuar në gjini

Janë siguruar 72.000 shërbime për SHSR, HIV dhe
për dhunën e bazuar në gjini
Janë mundësuar 17.000 shërbime për HIV dhe
SHSR në suaza të institucioneve shëndetësore, me
të cilat organizata ka nënshkruar memorandum
për bashkëpunim

STRATEGJITË PËR
IMPLEMENTIM
(AKTIVITETET
PRIORITARE)

Sigurimi i serviseve të drejtpërdrejta për të rinjtë
dhe për bashkësitë e margjinalizuara, duke
përfshirë edhe ata që janë prekur nga kriza
humanitare
Përmirësimi i qasjes deri te shërbimet për grupet
e margjinalizuara dhe të ato të rrezikuara sociale
Avokimi për mbështetje të serviseve nga pushteti
qendror dhe lokal, duke përfshirë edhe sektorin
privat
Partneritet me institucione shtetërore për
mundësimin e shërbimeve për HIV, EGJS dhe për
dhunën e bazuar në gjini

GRUPET
QËLLIMORE

10 udhëzime të reja klinike ose doracak për
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për SHSR, HIV
dhe dhunën e bazuar në gjini ku organizata ka
kontribuar në mënyrë aktive

Vendosja e modeleve të reja të trajnimit
Mënjanimi i barrierave dhe i diskriminimit me të
cilat ballafaqohen romët, grupet nën rrezik prej HIV
dhe personat LGBTI gjatë shfrytëzimit të
shërbimeve
Bashkëpunimi me institucionet shtetërore për
zhvillimin e udhëzimeve klinike, doracakëve dhe
standardeve
Përmirësimi i qasjes deri te shërbimet për
kontracepsion dhe për dhunën e bazuar në gjini

Të rinjtë

Punëtorët shëndetësor

Personat që janë nën rrezik më të Madh nga HIV

Punëtorët social

Grupet e rrezikuara (romët, personat me aftësi të
ku zuara)

Institucionet shtetërore që sigurojnë shërbime
sociale dhe shëndetësore

Institucionet shtetërore që sigurojnë shërbime

MBULIMI

Shkup, komuna Qendër dhe komuna e Shuto
Orizarit

Komunat më të mëdha në territorin e Republikës së
Maqedonisë
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STRATEGJITË
PËR IMPLEMENTIM
PRIORITETI
STRATEGJIKЕТ

HERA ËSHTË ORGANIZATË QYTETARE E QËNDRUESHME DHE
PROFESIONALE

QËLLIMET
STRATEGJIKE

Fuqizimi i aktivizmit dhe i
aktiviteteve vullnetare në
organizatë

Sigurimi i ekspertizës së
vazhdueshme dhe aktuale,
profesionalizëm dhe
llogaridhënie

Sigurimi i qëndrueshmërisë dhe
stabilitetit nanciar

INDIKATORËT

Ka zhvilluar bazë të 240
vullnetarëve të inkuadruar në
aktivitetet e HERA për EGJS dhe
avokim për të drejtat seksuale
dhe barazinë gjinore

Të punësuarit kanë marrë pjesë
në 50 trajnime për përmirësimin
e njohurive të tyre në fushën e
SHSR dhe barazinë gjinore,
duke përfshirë edhe shkathtësi
për menaxhim dhe lidership

Të ardhura të gjeneruara prej
125 milionë denarë nga burime
ndërkombëtare, mjete
buxhetore të R. Maqedonisë
dhe donacione individuale dhe
anëtarësim për implementimin
e strategjisë

70% të anëtarëve të organizatës
janë inkuadruar drejtpërdrejtë
në implementimin e
aktiviteteve të organizatës
Mbindërtimi i vazhdueshëm i
ueb faqes së HERA me
përmbajtje në gjuhën shqipe

STRATEGJITË PËR
IMPLEMENTIM
(AKTIVITETET
PRIORITARE)

GRUPET
QËLLIMORE

Zgjerimi i bazës të vullnetarëve
të rinj, para së gjithash përmes
modelit të EGJS

Informatat për punën
programore vjetore, të ardhurat
dhe shpenzimet e organizatës
publikohen në
www.hera.org.mk

Së paku 20% të ardhurave të
gjeneruara janë siguruar nga
mjete buxhetore (nga niveli
qendror dhe lokal) i R.
Maqedonisë

Mbindërtimi i vazhdueshëm i
njohurive të punësuarve

Mobilizimi i resurseve nga
pushteti lokal dhe qendror
Vendosja e mekanizmave të
qëndrueshëm për marrëveshje
sociale mes shtetit dhe
organizatave qytetare

Përmirësimi i kritereve dhe të
procedurave për anëtarësim

Azhurnimi i politikave të
brendshme dhe rregulloreve
për avancim të punës operative
të organizatës, duke përfshirë
edhe nancimin dhe
shpenzimin

Përmirësimi i komunikimit me
anëtarët e organizatës

Përmirësimi i dukshmërisë dhe
brendimi i organizatës

Vullnetarët e organizatës

Këshilli drejtues

Donatorët ndërkombëtar

Anëtarët e organizatës

Të punësuarit në organizatë

Sektori privat

Rekrutimi i vullnetarëve jashtë
kryeqytetit

Përmirësimi i kapaciteteve për
mobilizim të resurseve nga BE
Zhvillimi i ndërmarrjes sociale
“Kujdesi plus”

Vendimmarrësit në nivel
qendror dhe lokal

MBULIMI

Shkup, mjediset urbane dhe
rurale

Shkup

Shkup dhe komunat më të
mëdha në Maqedoni
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