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СЛОБОДАТА Е ЦЕЛОСНА КОГА ЈА УЖИВАШ
СВОЈАТА РЕПРОДУКТИВНА СЛОБОДА!
Репродуктивната слобода е едно од лицата на слободата – дел од нејзиниот
мозаик, суштинска компонента на личната и општествената добросостојба.
Без репродуктивна слобода, правата на жените за правна и социјална еднаквост би биле само илузија.
Да се ужива репродуктивна слобода значи да се има целосна контрола над
сопствените одлуки поврзани со своето тело, сексуалното здравје и репродуктивниот живот – без дискриминација, принуда и насилство.
Годината 2019 беше година на пресврт во наративот за репродуктивната
слобода. Трајно обележана со историската победа во која активно учествувавме, и крунисана со стапувањето на сила на новиот Закон за абортус,
што придонесе за суштинско унапредување на родовата рамноправност за
и враќање на женското достоинство. Жената сега може самостојно и слободно да одлучува за својот репродуктивен живот, да ја практикува во целост
својата телесна автономија и да добие загарантиран безбеден пристап до
абортусна грижа. Со ова, нашата земја се стави на глобалната мапа – рамо до
рамо со општествата со либерални репродуктивни политики и легислативи.
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Почитувани,
Зад нас е една од најуспешните години за сексуалното и репродуктивното здравје (СРЗ) и родовата
еднаквост во Македонија во споредба со изминатите десетина години. Извојувавме големи победи
за репродуктивната слобода и сексуалните права на граѓаните. Собранието усвои нов Закон за
абортус, со кој се елиминираа сите административни пречки што го ограничуваа пристапот на
жените до слободен избор за планирање на родителството. По долги години борба за признавање
на сексуалните права на ЛГБТИ лицата, Собранието го усвои Законот за спречување и заштита од
дискриминација, со кој сексуалната ориентација и родовиот идентитет беа признати како основи
за превенција од дискриминација, а новиот Закон се усогласи со правото на ЕУ.
Владата се заложи и за подобрување на содржините за сексуално образование и донесе одлука за
започнување на пилот-проект во четири основни училишта, кој во 2020 година ќе се спроведува
во соработка со Бирото за развој на образованието. Оваа година во Најроби се одбележаа 25
години од одржувањето на Меѓународната конференција за популација и развој, на која за првпат
беа признати потребите на луѓето за личното сексуално и репродуктивно здравје и за права на
глобално ниво. По тој повод Владата усвои листа на национални цели, меѓу кои се и намалувањето
на незадоволените потреби за семејно планирање до 10 %, одржувањето на ниска стапка на ХИВ и
интегрирањето на сексуалното образование како изборен предмет во наставата.
Како организација која директно се грижи за СРЗ на младите и ранливите групи на граѓани и жени,
во текот на годината 7.515 лица добија бесплатни услуги во нашите сервиси, 392 млади добија
едукација за сексуално образование, а 376 даватели на услуги поминаа обуки за планирање на
семејството, родово базирано насилство, советување и тестирање за ХИВ и основен пакет на
СРЗ услуги во услови на кризи. Од оваа година за првпат сите сервиси на ХЕРА финансиски се
поддржуваат од превентивните програми на Министерството за здравство и буџетот на Град
Скопје, што е особено важно за нивната одржливост во иднина.
За сите вработени и волонтери на ХЕРА 2019 беше година на големи успеси и долго паметење. Им
се заблагодаруваме за нивната посветеност и работа.

ВИЗИЈА: СИТЕ ЛУЃЕ ЈА УЖИВААТ СВОЈАТА СЕКСУАЛНОСТ СЛОБОДНО И ВО СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА

СТРАТЕГИСКА РАМКА 2016 – 2022

ПРИОРИТЕТ 1
Д Р Ж А В Н И Т Е И Н С Т И Т У Ц И И РА Б О ТАТ В О С О Г Л А С Н О С Т С О
Д Е М О К РАТ С К И Т Е П Р И Н Ц И П И З А З А Ш Т И ТА И У Н А П Р Е Д У В А Њ Е Н А
С Е К С УА Л Н И Т Е И Р Е П Р О Д У К Т И В Н И Т Е П РА В А И Н А Р О Д О В АТА Е Д Н А К В О С Т

Унапредување на законите,
политиките и практиките за
ХИВ, сексуалното и репродуктивното здравје и за
родовата рамноправност

Градење и одржување
партнерства со граѓанските организации на
локално, национално и
меѓународно ниво

Соработка и зајакнување на капацитетите
на институциите на
локално и национално
ниво

ПРИОРИТЕТ 2
С И Т Е Л У Ѓ Е Г И П О З Н А В А АТ И П РА К Т И К У В А АТ С В О И Т Е
СО Ц И Ј А Л Н И , С Е К С УА Л Н И И Р Е П Р О Д У К Т И В Н И П РА В А

Зајакнување на жените од маргинализираните заедници, особено на
Ромките, за остварување на сексуалните, репродуктивните, економските
и социјалните права

Обезбедување сеопфатно
сексуално образование за
младите

Зголемување на јавната
свест за сексуалното и
репродуктивното здравје и
за сексуалните права

ПРИОРИТЕТ 3
Е Д Н А К О В П Р И С ТА 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 УА Л Н О И
Р Е П Р О Д У К Т И В Н О З Д РА В Ј Е , Х И В И Р О Д О В О Б А З И РА Н О Н А С И Л С Т В О

Обезбедување сервиси за сексуално
и репродуктивно здравје и за родово
базирано насилство, особено за младите
и за маргинализираните заедници

Развивање професионални вештини и
знаења за сексуално и репродуктивно
здравје и за родовите аспекти кај
давателите на услуги

ПРИОРИТЕТ 4
Х Е РА E О Д Р Ж Л И В А И П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А Г РА ЃА Н С К А О Р ГА Н И З А Ц И Ј А

Засилување на активизмот
и на волонтерските активности во организацијата

Осигурување континуирана
и актуелна експертиза, професионалност и отчет

Обезбедување финансиска
одржливост и стабилност

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
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РАМНОПРАВНОСТ

СОЦИЈАЛНА
ПРАВДА

ОМОЌУВАЊЕ

МЛАДИНСКО
УЧЕСТВО

РАЗЛИЧНОСТ

СЛОБОДА
НА ИЗБОР

ФЕМИНИЗАМ

ШТО РАБОТИМЕ
РЕПРОДУКТИВНА СЛОБОДА
Силно веруваме дека, за да ја ужива својата репродуктивна слобода, жената мора
слободно да одлучува за своето тело, здравје и живот. Затоа се застапуваме и го браниме
правото на избор на жената за абортус и ја подигаме свеста за репродуктивните права.

КОНТРАЦЕПЦИЈА
Правото на контрацепција е едно од основните човекови права затоа што значи право на
здравје и на здравствена заштита. Затоа се застапуваме за подостапна контрацепција, особено
за младите. Работиме на зајакнување на капацитетите на здравствените работници и обезбедуваме
бесплатна контрацепција за младите и социјалноранливите групи.

ЗДРАВЈЕ НА РОМИТЕ
За да може да се оствари правото на здравје, здравствените услуги мора да бидат достапни
за сите. Затоа работиме на подобрување на политиките за репродуктивно здравје кај Ромите преку
поддршка на „Иницијативата на жени од Шуто Оризари“. Обезбедуваме бесплатни услуги, теренски
ги информираме Ромките за грижа во бременоста и даваме правна помош.

ХИВ
Докажано е и дека доколку владите обезбедат доволно средства за превенција и третман,
ХИВ може да се стави под целосна контрола. Затоа работиме на застапување за државно финансирање на превентивни активности за заедниците кои се најзасегнати од ХИВ. Обезбедуваме
бесплатно ХИВ-тестирање и информирање на граѓаните.

СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Сексуалното образование е клучно за унапредување на информациите и ставовите на младите и за нивната сексуалност и здравје. Затоа работиме на застапување за вклучување на сеопфатното сексуално образование во наставните програми во училиштата. Преку неформалната
програма за сексуално образование спроведуваме врснички едукации за младите.

СЕКСУАЛНОСТ И ПОПРЕЧНОСТ
Сексуалноста е табу-тема – уште повеќе кога станува збор за луѓето со попреченост. Затоа работиме на зајакнување на капацитетите на лицата со попреченост за нивните права за сексуално
и репродуктивно здравје и заштита од насилство. Ги сензибилизираме и обучуваме давателите на
услуги за потребите на лицата со попреченост и нивната сексуалност.

РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ

„Колку почесто се случува, толку поретко се зборува“ важи и за родово базираното насилство. Затоа работиме на застапување за подостапни политики, услуги и стандарди за превенција
и грижa во врска со семејното насилство. Обезбедуваме советување и поддршка на жени и деца
засегнати од насилство во рамки на нашите сервиси.

СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО
Социјалното претприемништво претставува иновативен модел за социјална инклузија и
вработување на лица од ранливите групи. Во последните години работиме на развивање на
капацитетите на организации кои работат со ранливи групи, особено на жените, за отворање на
социјални бизниси. Преку социјалното претпријатие „Нега+“ вработуваме Ромки и обезбедуваме
услуги за грижа на стари лица во домашни услови.

ЗДРАВЈЕ ВО КРИЗИ
Репродуктивното здравје е човеково право, а услугите треба да се достапни и во време на
хуманитарни кризи. Повеќе од 5 години работиме на препознавање на репродуктивното здравје
како основна услуга во политиките за подготовка на здравствениот систем во справувањето со кризи. Спроведуваме обуки за важноста на репродуктивното здравје, особено на жените, во услови на
криза. Преку мобилните сервиси обезбедуваме услуги за мигранти и раселени лица.

ЛГБТИ
Секојдневно ЛГБТИ луѓето живеат опкружени со стигма, дискриминација и насилство од омраза. Затоа, како застапници на сексуалните права, работиме на подобрување на политиките и законите за заштита од дискриминација. Спроведуваме кампањи за подигање на свеста за насилството врз ЛГБТИ лицата и обезбедуваме услуги за нивното сексуално здравје.
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Репродуктивната
слобода загарантирана
во законот за абортус
Во 2013 година, Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ
направи ревизија на Законот за прекинување на бременоста од 1974 година, ограничувајќи ги правата на
жените до слободен избор за абортус. Со вклучување
на административни барања, како задолжително и
пристрасно советување, високи казни за лекарите и
3 дена чекање по советувањето до 10-та недела на
бременоста, се изврши напад врз репродуктивната
слобода на жените. Во многу извештаи на Комитетот
за човекови права на ООН, Комитетот за елиминација
на дискриминација врз жените, но и во оние на ЕУ за
напредокот на Македонија, се алармираше дека административните бариери во законот го ограничуваат
пристапот на жените до легален и безбеден абортус.
Во мај Собранието усвои нов текст за Законот за прекинување на бременоста, со кој беа отстранети сите
административни пречки за слободен избор на абортус. За Законот гласаа и пратенички од опозициската
партија ВМРО-ДПМНЕ, со што се потврди штетноста за
правата на жените од законот донесен во 2013 година.
Новиот закон е пример за родова еднаквост за секое
општество и ја става Македонија како една од најдемократските земји во Европа во однос на пристапот
до грижата за абортус и репродуктивните слободи.
Новиот закон ја поддржува слободната волја на жената за прекин на бременоста до 22-та недела од бременоста и го вклучува медикаментозниот абортус како
алтернатива на хируршкиот метод.

До април 2019 година учествувавме како членка на
работната група на Министерството за здравство за
ревизија на Законот за абортус. Придонесовме во
формулирањето на новото законско решение со кое
во голема мера се заштити репродуктивната слобода
и се овозможи негово усогласување со меѓународните конвенции за човекови права и со препораките
на СЗО за безбеден абортус. На 1 јули, во Женева, за
време на Универзалниот периодичен извештај за Република Северна Македонија, имавме обраќање кон
Советот за човекови права. Беше поздравена заложбата на државата за носењето на нов закон со кој се
унапредуваат правата на жените за слободен избор,
но беше истакната и потребата од имплементација
на новиот закон, особено вклучувањето на медикаментозниот абортус како дел од севкупната грижа за
абортус.
Во мај ХЕРА започна со кампања на социјалните медиуми „Слобода е кога самата одлучуваш“, со цел да ја
подигне свеста и да ја информира јавноста за придобивките за здравјето и правата на жената од новиот
Закон за абортус. Беа подготвени 5 анимирани видеа,
а секое презентираше по една придобивка од новиот
закон. Македонската телевизија исто така се вклучи
во емитување на кампањата на својот сервис, како
кампања од јавен интерес за граѓаните.

„Со новиот закон го враќаме правото на жената сама да одлучува и обезбедуваме безбеден
абортус.“ (Јагода Шахпаска, пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија)
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По многу години,
поддршка од Владата за
сексуално образование
„Одлични вести!!! Не можам да поверувам... На вакво нешто чекам повеќе од 20 години.“

Повеќе години ХЕРА застапува
за вклучување на сеопфатното
сексуално образование (ССО) во
формалното образование во Македонија. Во моментот не постои
посебен предмет за сексуално
образование во наставната програма. Одредени теми од ССО
се вклучени во други наставни
предмети, но тоа не е доволно.
На пример, информации за сексуално преносливите инфекции
(СПИ) се вклучени по предметите
Биологија и Животни вештини.
Сепак, во училиштата не се зборува доволно за информации
поврзани со родовата еднаквост,
дискриминацијата по основ на
сексуалната ориентација, врските и емоционалните аспекти на
сексуалноста. Во 2018 година, Бирото за развој на образованието
(БРО), ХЕРА и експертска група
подготвија неколку образовни
модели за подобрување на содржината за ССО во наставната програма, вклучувајќи и компетенции за наставниците потребни да
предаваат на теми од ССО.
На почетокот на 2019 година,
Министерството за образование ги одобри компетенциите
за наставници за ССО и препо-

рача да се подготви прирачник
за наставници за пилот-проект
во неколку основни училишта.
Во соработка со релевантните
министерства, беше изработен
Акциски план 2019–2021 за пилотирање на ССО, согласно одлуката на Владата за формирање на
работна група. ХЕРА како член на
групата, заедно со БРО, подготви
наставна програма и прирачник
за наставниците. Наставната програма за пилот-проектот ги следи
препораките на УНЕСКО за млади
на возраст од 13 до 15 години и
вклучува 7 компоненти (1. Род, 2.
Врски, 3. Тело и слика за телото,
4. Сексуално и репродуктивно
здравје и ХИВ, 5. Сексуалност, 6.
Насилство, 7. Граѓански аспекти).
Во ноември Владата ја одобри
информацијата од Министерството за образование за спроведување на пилот-програма за
ССО во 9-то одделение во четири училишта – две училишта од
урбани средини, едно училиште
од рурално подрачје и едно училиште од средина со мешан етнички состав.

телите за вклучување на содржини од ССО во наставата, во јуни
ХЕРА спроведе телефонска анкета меѓу 800 испитаници. Резултатите покажаа дека постои голема
прифатливост од родителите за
вклучување на наставни содржини од ССО во рамки на училиштата (од 82 до 96 %). Темите како
превенција од насилство, вклучувајќи сексуално насилство, репродуктивно здравје, ХИВ/СПИ,
пубертет, заштита на правата,
имаат најголема поддршка од родителите како теми за кои младите треба да учат во наставата.
Во декември ХЕРА спроведе и
медиумска кампања „Информацијата значи здравје. Училиштето
е вистинското место за сексуална
писменост“, за да ја подигне свеста на граѓаните за потребата од
вклучување на ССО во училишната настава. На разни локации на
територијата на град Скопје беа
поставени 15 билборди на македонски и албански јазик. Беше
подготвено и видео за ССО, кое
се емитуваше на 2 национални
телевизии и преку социјалните
мрежи.

Со цел да се добие подобро разбирање за перцепцијата на роди9

Во Законот за недискриминација,
усвоен во 2009 година, не постоеше специфична формулација за
заштита од дискриминација по
основ на сексуална ориентација и
законот не беше усогласен со правото на ЕУ. Конзервативната влада
на ВМРО-ДПМНЕ, која го донесе
овој закон, беше против вклучување на сексуалната ориентација
и родовиот идентитет како посебни основи за дискриминација. Тие
го користеа популистичкиот наратив во политичките дебати дека
ваквите промени би придонеле
за менување на дефиницијата за
брак како заедница на еден маж
и една жена и дека ќе им овозможи на истополовите заедници да
имаат право на посвојување деца,
спротивно од семејните вредности на државата. Во овие години
нетолеранцијата кон ЛГБТИ заедницата растеше, беа забележани
повеќе напади на ЛГБТИ центарот,
а говорот на омраза и хомофобичните изјави не беа спречени ниту
казнети од структурите на власта.
Во мај 2019 година, по многу борба за подобрување на законската
регулатива, Собранието усвои
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нов текст на Законот за спречување од дискриминација. Сексуалната ориентација и родовиот
идентитет се препознаени како
посебни основи за дискриминација кој ќе овозможи подобра
заштита на правата на ЛГБТИ заедницата во иднина. Со оваа промена во законот, Македонија како
кандидат членка направи усогласување со правото на ЕУ во делот
на недискриминацијата по основ
на сексуалната ориентација.
До април 2019 година, ХЕРА беше
Секретаријат на Интерпарламентарната група за ЛГБТИ правата,
формирана во април 2018 година, која ја сочинуваа 13 пратеници од повеќе политички партии.
Интерпараламентарната група
беше една од главните стратегии на граѓанскиот сектор за застапување околу донесување на
новиот закон за подобра заштита
на правата на ЛГБТИ заедницата,
вклучувајќи медиумско застапување, отворање на дебати во
Собранието и градење на капацитети на пратениците кои поддржуваа вклучување на сексуалната ориентација и родовиот
идентитет како посебни основи
за недискриминација.

Со поддршка на Холандската амбасада, во март ХЕРА организираше студиска посета во Холандија
со седум пратеници од Собранието, претставници од институции и членови на Платформата
за борба против хомофобија и
трансфобија, со цел учење од
искуството на оваа земја во спроведување механизми во политиките и законите за заштита и унапредување на правата на ЛГБТИ
лицата. Пратениците имаа можност да учат од разни политички
искуства од Холандија, како една
од земјите што е лидер во ЕУ за
правата на ЛГБТИ заедницата, и
како тие искуства во иднина би
ги применувале за да се подобруваат континуирано статусот и
правата на заедницата по усвојување на новиот закон.
Како дел од организацискиот
одбор, на 29 јуни, во боите на
виножитото блесна првата #ПарадаНаГордоста. Скопје конечно се стави на светската мапа на
градови кои позитивно ја одбележуваат визијата за граѓанска
еднаквост и солидарност. Настанот беше одбележан со масовен
марш кој започна од Собранието,
а заврши со музички перформанс
и активистички повици за акција
во Градскиот парк.

Унапредување на
партнерството за
финансиска одржливост
за ХИВ-превенција меѓу
клучните популации
Македонија e земја со ниска стапка на ХИВ, која е концентрирана
кај клучните популации засегнати од ХИВ. По прекинот на меѓународната донаторска поддршка,
од 2018 година Министерството
за здравство целосно ја презеде
одговорноста за финансирањето на програмите за превенција
на ХИВ помеѓу ранливите групи
и клучните популации засегнати
од ХИВ. Иако Владата предвидува
законски и подзаконски измени
за одржливост на програмите за
ХИВ во своите стратешки документи, сè уште не постои функционален и одржлив механизам
за финансирање на сервисите за
ХИВ и СРЗ кои се нудат од здруженијата или организациите раководени од самите заедници.
Во текот на 2019 година, со поддршка од Алијансата за јавно
здравје и Фондацијата Отворено општество Македонија, продолживме со партнерството со
граѓанските организации и организациите на заедниците во следење на националниот одговор
кон ХИВ, но и соработувавме со
претставници од Парламентот

и Министерството за здравство
преку телата за креирање на политики во областа на здравството. ХЕРА и „Заедно посилни“ и во
2019 година беа Секретаријат на
Платформата за ХИВ сочинета од
15 здруженија кои активно работат на програми за ХИВ меѓу
клучните популации, чија цел е
осигурување на одржливост на
услугите за ХИВ наменети за геј
и други мажи што имаат секс со
мажи, сексуални работнички,
луѓе што инјектираат дрога, луѓе
што живеат со ХИВ и други маргинализирани групи. ХЕРА беше
техничката поддршка на Работната група за развивање законски измени и подзаконски акти
за одржливо финансирање на
ХИВ на Министерството за здравство формирана во 2018 година.
Преку Работната група беа изготвени решенија за препознавање
на здруженија како даватели
на услуги од областа на јавното
здравје помеѓу ранливите групи во новиот предлог-закон за
здравствена заштита.

Продолжија и координативните
средби со членовите на меѓупартиската парламентарна група за
ХИВ и СРЗ и учествувавме во Националната комисија за ХИВ при
создавањето нови програми и
мерки. Бевме и дел од Советот на
Владата за соработка и развој на
граѓанскиот сектор како граѓански претставник од областа на
здравството.
Како резултат на нашите залагања и партнерството со граѓанските организации и државните институции, во програма
за заштита на населението од
ХИВ-инфекција за 2020 година
Владата ќе одвои 44,2 милиони
денари за ХИВ и СРЗ услуги кои
ќе ги спроведуваат здруженијата
меѓу клучните групи изложени
на најголем ризик, што ќе придонесе за поголема одржливост
на програмите за превенција од
ХИВ во иднина.
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Подобрување на достапноста
и пристапот до услуги за
родово засновано насилство

Национална конференција „Финансиските
импликации за обезбедување достапни
и пристапни специјализирани сервиси
за жртви на родово засновано и семејно
насилство“, Скопје, 28 јуни 2019 г.

Во државата не постои доволен
број специјализирани сервиси за
жени изложени на насилство, а
поддршката за жртвите на семејно насилство историски се обезбедува од страна на женските
организации коишто често се соочуваат со проблеми во финансирањето на услугите. Истанбулската конвенција и Акцискиот
план 2018–2023 на Владата предвидува воведување сервиси соодветни за сите форми на родово
засновано насилство и во согласност со потребите на жените, но и
преземање на обврската за одржливо финансирање на сервисите од буџетот на државата.
Како техничка поддршка на Министерството за труд и социјална
политика, ззаедно со релевантните институции и граѓанските
организации, и со поддршка од
UN Women, ХЕРА во 2019 година работеше на економски анализи за да се унапреди финансирањето на специјализирани
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сервиси за жените засегнати од
насилство. За таа цел се изработи „Методологија за утврдување
на трошоците за специјализираните услуги за жени жртви на
насилство и на семејно насилство“. Беше направена процена
за потребните државни буџети за
раководење со шест специјализирани сервиси со кои би се исполниле минималните стандарди
за функционирање на секој сервис за заштита од родово засновано насилство. Според оваа методологија, Владата и локалната
самоуправа треба да обезбедуваат околу 70 милиони денари
годишно за непречена работа
на сите специјализирани услуги
планирани во Акцискиот план.
Методологијата беше изработена во соработка со Здружението
на млади правници, Кризниот
центар „Надеж“, Организацијата
на жени на Град Скопје, Националната мрежа против насилство
врз жените и семејно насилство,
Женски форум – Тетово, Нацио-

налниот сојуз за родова рамноправност и ЕХО од Штип.
Во рамките на проектот се изготви и документот „Кои се инвестициите и минималните стандарди
за заштита од родово засновано
и семејно насилство?“, којшто
прави преглед на финансиските
импликации за воспоставување и
одржување на специјализирани
сервиси за заштита на жртвите на
родово заснованото насилство и
на жртвите на семејно насилство.
Преку мултисекторски пристап и
со вклученост на Министерството за здравство, беа подготвени и
Стандарди и процедури за работа на Кризниот центар за жртви
на сексуално насилство, а дополнително беа обучени вкупно 18
професионалци како даватели
на услуги за родово засновано
насилство и семејно насилство
за специјализираните сервиси во
иднина.

Пекиншката декларација и
Платформа за акција за
родова еднаквост – Пекинг +25
Пекиншката декларација и Платформа за акција за родова еднаквост од 1995 година е најамбициозен патоказ за зајакнување на жените и девојките насекаде во
светот. Во 2020 година ќе изминат вкупно 25 години
откога со оваа декларација и планот за акција се поставија стратешки цели и акции за постигнување на родовата еднаквост во вкупно 12 клучни области.
Оваа година учествуваме на регионалниот состанок за
следење на напредокот на Пекиншката декларација
и Платформа за акција за родова еднаквост (Пекинг
+25), што се одржа во Скопјe, во организација на UN
Women и Министерството за труд и социјална политика. На настанот учествуваа владини претставници одговорни за спроведување на јавните политики за родова еднаквост, граѓански организации, претставници
од академската сфера и експерти од Западен Балкан и
Турција. ХЕРА беше организација-домаќин од страна
на граѓанскиот сектор и даде свој придонес во препознавање на напредокот и главните предизвици врзани
за остварувањето на сексуалните и репродуктивните
права на жените како дел од корпусот на права поврзани со родовата еднаквост.

По овој настан присуствувавме и на Регионалниот форум на граѓански организации Пекинг +25 којшто се
одржа на 28 октомври во Женева, а на кој учествуваа
околу 410 претставници/чки од 285 организации од
45 земји. Вкупно 44 граѓански организации, меѓу кои
и ХЕРА, потпишаа Изјава на форумот во која главниот
заклучок е дека сè уште сме далеку од остварување
на целите на Пекиншката декларација, а со тоа и воспоставување на родова еднаквост во светот. Со оваа
изјава се апелира до сите влади потписнички на Декларацијата сериозно да се заложат за унапредување
во неколку клучни области. Во текот на форумот беше
подготвена листа на факти врзани за супрегионите,
вклучително и регионот на Западен Балкан и Турција.
На 29 и 30 октомври, во Палатата на нациите во Женева, се одржа и регионалниот состанок за следење на
напредокот на Пекиншката декларација и Платформа
за акција за родова еднаквост, на кој програмската директорка на ХЕРА беше дел од државната делегација
заедно со претставничките на Министерството за труд
и социјална политика.

Регионален состанок Пекинг +25, 29 - 30 октомври 2019 година,
Палатата на нациите, Женева
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Најроби самит –
25 години од Акциската програма
на Меѓународната конференција
за население и развој
Меѓу 12 и 14 ноември, во Кенија,
се одржа Најроби самитот со цел
итно мобилизирање на политичката волја потребна за конечно
спроведување на Програмата за
акција на Меѓународната конференција за население и развој. На
Самитот се одбележа 25-годишнината од оваа конференција,
на која беше усвоена Акциската
програма за репродуктивното
здравје и зајакнување на жените.
ХЕРА беше дел од државната делегација на Самитот и активно се
вклучи во две сесии посветени на
репродуктивната слобода. Притоа беа споделени искуствата од
граѓанскиот активизам против
законот од 2013 година, со којшто
сериозно беа уназадени репродуктивните права на девојките
и жените во Македонија. Како
организација-домаќин на Секретаријатот на Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ и СРЗ во
рамките на Самитот, заедно со неколку пратенички учествувавме
и на Парламентарниот форум за
здравје, права и развој на Најроби самитот. ХЕРА се приклучи на
Глобалната кампања #IMarchFor
и беше потписник на Глобалната

декларација за абортус, бидејќи
безбедниот абортус е од клучно
значење за остварување на заложбите на Меѓународната конференција за население и развој
од 1994 година.
Во пресрет на Самитот, Владата
ги усвои националните заложби
за Меѓународната конференција
за население и развој, чие усвојување доаѓа како резултат на широкиот партиципативен процес
во организација на УНФПА и ХЕРА
заедно со претставниците на Владата, Собранието, младите луѓе,

граѓанските организации кои работат на унапредување на СРЗ и
социјална инклузија на ранливите
групи. Како организација која со
години работи на унапредувањето на СРЗ, права и писменост за
сите, особено се радуваме што во
фокусот на државните политики
се ставаат пристапот до контрацептивната и абортусната грижа,
воведувањето на сеопфатното
сексуално образование, како и
унапредувањето на здравствената заштита на мајките и новороденчињата.

„Јас марширам против стигмата, дискриминацијата и за слободно општество, каде
сексуалната различност се почитува, а репродуктивната слобода е загарантирана.
Токму затоа јас марширам“.
#IMarchCampaign, Елизабета Божиноска, програмска директорка
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Системски промени во начинот
на плаќање на репродуктивната
здравствена заштита
на примарно ниво
Незаконската наплата кај матичните гинеколози и недоволниот
број гинеколошки амбуланти
на примарно ниво сериозно го
ограничуваат пристапот до репродуктивната грижа меѓу сиромашните и маргинализираните
жени. Затоа, во соработка со Фондот за здравствено осигурување,
и со поддршка од Фондацијата
Отворено општество - Македонија, уште во 2018 година инициравме консултативен процес за
подобрување на политиките за
плаќање на услугите за репродуктивно здравје.
Во 2019 година ја објавивме Анализата на состојбите со здравствената заштита поврзана со
репродуктивното здравје во Македонија, со фокус кон човечките
ресурси. Анализата беше изработена со вклученост на повеќе
засегнати страни, со цел да се
донесат информирани решенија
кои се базирани врз докази. Врз
основа на наодите, консултативната група подготви Предлог-модалитети и насоки за системски
решенија за намалување на бари-

ерите во пристапот до здравствена заштита за репродуктивното
здравје на жените во Република
Македонија – Фокус кон човечките ресурси во здравството, кон
кои државата би требало да се
движи со цел да се постигне системскорешение на проблемите,
подобрување на индикаторите
на долг рок и одржливо отстранување на постојните пречки.
Со цел реализирање на системски
промени во начинот на плаќање
на репродуктивната здравствена
заштита на примарно ниво, со
поддршка на Фондацијата Отворено општество - Македонија,
во мај 2019 година беше формирана консултативно-експертска
група за анализа и предлог-модалитети за промена во начинот
на плаќање на специјалистите
гинеколози-акушери за услугите
за репродуктивно здравје, со фокус на антенаталната заштита. Во
работната група учествуваа претставници од Фондот, Министерството за здравство, ХЕРА, Здружението на приватни гинеколози
и од Институтот за мајки и деца.

Преку консултативниот процес
беше изработена компаративна
студија за начинот на плаќање на
примарната здравствена заштита
во земјите од регионот со слични
здравствени системи на нашиот
– Словенија, Хрватска, Србија. За
дел од членовите ХЕРА организира студиска посета во Љубљана
во септември, со цел учење од искуството на Словенија и нивниот
модел за наплаќање на услуги во
примарната здравствена заштита. Соработката резултираше со
развој и промовирање на модел
за плаќање во примарната здравствена заштита, во кој сегашниот
модел на капитација ќе биде реформиран во комбиниран модел
на плаќање – фиксен дел по капитација и варијабилен дел кој ќе ги
вреднува услугите кои матичниот
лекар ќе ги спроведува. Соработката ќе продолжи и следната година со изготвување на соодветни протоколи и шифрарници, кои
ќе го следат спроведувањето на
реформите во примарната здравствена заштита.
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„Иницијативата на жени од Шуто
Оризари“ секогаш на терен

Информирање на Ромките за
здравствените и социјалните
права
Ромките во континуитет имаат
највисока стапка на доенeчка
смртност (10,2 на 1000 раѓања)
во споредба со другите етнички
заедници во Македонија. Иако
услугите кај матичен гинеколог
се бесплатни, на 82 % од Ромките
кои живеат во Шуто Оризари им
се наплаќа ехо-преглед во текот
на бременоста. Со поддршка на
Фондацијата Отворено општество - Македонија, неформалната
група жени од ромската популација „Иницијатива на жени од
Шуто Оризари“ од 2012 година
работи на терен за едукација,
следење на квалитетот на услугите и правно советување на населението за нивните здравстве-

ни и социјални права и заштита
од дискриминација.
Во текот на годината 1.006 Роми
добиле правни услуги и советување за социјална и здравствена заштита, од кои 764 се жени.
Поднесени се и 48 претставки
до соодветни институции. За
остварување на своите права,
„Иницијативата на жени од Шуто
Оризари“ во текот на годината придружуваше 19 Ромки до
Центрите за социјални права и
матични лекари и гинеколози.
Вкупно 810 Ромки во бременоста
беа посетени на терен и им беа
дадени информации за заштита
на репродуктивното здравје и

остварување на здравствените
права. Организирани беа и два
граѓански форума за новиот пакет-мерки за социјална заштита,
со фокус на паричните надоместоци, но и за превентивните
здравствени мерки за заштита на
репродуктивното здравје.
„Иницијативата на жени од Шуто
Оризари“, во соработка со експерти, поднесе и меѓународна
индивидуална тужба до Комисијата за заштита од насилство
и дискриминација врз жената
за ограничување на правото на
Ромките за пристап и избор на
матичен гинеколог.

„Во 5-тиот месец од бременоста добив силни болки. Кога отидов во болница немаа никаков
однос со мене, иако имав патолошка бременост, не ми кажаа дека може да престојувам и дека
сè ќе ми биде бесплатно, за што подоцна дознав од девојките од Иницијативата.“

Салија Бекир Халим ја доби
наградата на ЕУ за интеграција
на Ромите во земјите од Западен
Балкан и Турција заради нејзините
заложби преку Иницијативата за
поинклузивно општество
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„Нега Плус“

како успешен модел на
социјално претпријатие за
вработување на Ромки
Ромките, особено повозрасните,
речиси и ги нема меѓу корисниците на активни мерки за вработување на Владата. Огромен
процент на невработени Ромки
се без образование или само со
основно образование, што не им
овозможува да аплицираат за постојните мерки за вработување.
„Нега плус“ како социјално претпријатие за грижа и нега на стари
и изнемоштени лица во домашни
услови е основано во 2017 година. Тоа се разликува од традиционалната форма на претпријатија
и е водено од својата социјална
мисија, односно подобрување на
економската состојба на Ромките
во Скопје. До денес „Нега плус“

има услужено над 50 семејства,
во кои се вклучуваат акредитирани негувателки од ромската
заедница.
Во текот на 2019 година „Нега
плус“ обезбеди услуги за нега и
грижа во домашни услови на 21
семејство. Вработивме уште една
долгорочно невработена жена
Ромка, која е трета негувателка
вработена во рамките на социјалното претпријатие.
Во 2019 година спроведовме
истражување за потребите на
старите и изнемоштени лица, со
цел мапирање на нова линија
социјални услуги кои би се обезбедувале од „Нега плус“, а со што
би се поттикнал и развојот на социјалното претпријатие во иднина. Одржување на личната хигие-

на на старото лице, како бањање
и менување пелени, но и давање
на повремени услуги по повик,
беа предложени како услуги
кои можат да доведат до раст на
претпријатието.
Согласно реформите во системот
за социјална заштита и децентрализација на социјалните услуги,
од страна на општините Карпош
и Кисела Вода, „Нега плус“ беше
препознаена како потенцијален
партнер за обезбедување нега и
грижа во домашни услови. Беше
подготвена заедничка апликација за изразување интерес до
Министерството за труд и социјална политика за воведување
на овој тип социјални услуги во
заедницата. Партнерството дава
можност за развој на „Нега плус“
на локално ниво, но и за остварување на социјалната мисија во
иднина со поголемо вклучување
на ранливите групи жени на пазарот на трудот.
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Пристапни услуги за сите
Постојано расте бројот на докази кои покажуваат дека лицата
со попреченост имаат ограничен пристап до здравствени услуги, вклучително и до услугите
за сексуално и репродуктивно
здравје. Нивните потреби и права
честопати се запоставуваат и прекршуваат. Ова се должи на широкораспространетите предрасуди
кон лицата со попреченост во
однос на нивната сексуалност, неприспособеноста на здравствените услуги кон нивните потреби,
како и недоволната едукација на
давателите на услуги за сексуалноста и за лицата со попреченост.
Во текот на годината спроведовме неколку врснички обуки
во соработка со организации на
лица за попреченост, на кои работевме на подобрување на нивните знаења и вештини за сексуалноста, сексуалниот развој,
сексуалното и репродуктивното
здравје и човековите права. Обуките ги поминаа 30 лица со попреченост, кои во иднина ќе можат
стекнатите знаења да ги пренесуваат на други претставници од
нивната заедница. Паралелно се
спроведуваа и обуки со здравствени работници од примарната
здравствена заштита, за препознавање и спречување на родово
базирано насилство врз лица со
попреченост.
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Од спроведеното истражување
за пристапност до услугите за
сексуално и репродуктивно
здравје, за 67 % од лицата со физичка попреченост здравствените установи се непристапни. Со
герила-акции „Непристапно“ во
четири града во Македонија, за
време на Светскиот ден на попреченост, ХЕРА им даде поддршка на активистите кои посочија
на непристапноста на клучните
установи од јавното здравство за
лицата со попреченост.

„ХЕРА МЛАДИ“ –
еманципираната младина
е здрава и среќна младина
„ХЕРА млади“ е група младински
работници кои спроведува неформално сексуално образование и ја подига свеста кај младите
за нивните сексуални и репродуктивни права. Во „ХЕРА млади“ се
вклучени повеќе од 50 едукатори
кои имаат за цел да ја пополнат
празнината од немањето доволно информации и знаења на младите за своето сексуално и репродуктивно здравје и родовата
еднаквост.
Преку програмата за сеопфатно
сексуално образование, со поддршка на Меѓународната федерација за родителско планирање
(МФПР), во текот на 2019 година
се спроведоа обуки и работилници за 312 млади од Скопје, Дебар,
Кавадарци, Тетово и Штип. Од
особена важност е сè поголемиот број на момчиња (43 %) кои
се опфаќаат со едукациите во
споредба од изминатите години,
како и сè поголемото вклучување
на млади од различни етнички
заедници. Во текот на годината
соработувавме со следниве училишта: „Браќа Рамиз и Хамид“ –

Скопје, СУГС „Георги Димитров“,
СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“
– Скопје, СУГС „Орце Николов“,
ОУ „Гоце Делчев“ – Кавадарци,
СУГС „Никола Карев“ – Скопје, ОУ
„Пенестија“ и СУГС „Саба“ – Штип.
Беше организирана и зимска
школа за сексуално образование
во Берово, на која учествуваа 31
млади од целата држава. Во тимот на „ХЕРА млади“ годинава се
приклучија нови 18 млади луѓе
кои беа сертифицирани за врснички едукатори за сексуално
образование.
Трета година по ред, „ХЕРА млади“ со своето катче учествува на
„Д фестивал“, каде што младите
преку игри и едукации се информираат на теми од сексуалното
образование, но и се забавуваат.
Како дел од програмата за оваа
година, „ХЕРА млади“ во соработка со режисерот Ѓорче Ставревски направија проекција на филмот „Исцелител“, која потоа беше
проследена со дискусија со публиката. Оваа година „Секси маалци“ ја започнаа осмата сезона,
во која зборуваа за најразлични

теми, од „Skopje Pride“ па сè до
жени во техно-музиката, и реализираа вкупно 18 емисии. Покрај
емисиите, „Секси маалци“ продолжија со снимање на серијалот
„Peer Talks“ – оваа година со видео на тема булинг.
Во 2019 година „ХЕРА млади“
имаа можност да спроведат
еден поинаков проект – младинско застапување за модерна
контрацепција. Најпрво, седум
волонтери поминаа низ обука
за пишување и раководење со
проекти, а потоа и изработија
документ за младинско застапување за модерна контрацепција.
Организирана беше и панел-дискусија меѓу млади и претставници од државните институции за
пристапноста и достапноста до
модерна контрацепција. Како
дел од овој проект, се организираше и настан во Градскиот парк
на „Школка“, каде што покрај музичката програма, младите имаа
можност да се информираат и
разговараат со „ХЕРА млади“ за
контрацепцијата.
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Еднаков пристап при
поддршка за вработување
на Ромките
Постигнувањето економска независност кај Ромките е неопходно
заради нивно полесно справување со останатите предизвици
со кои се соочуваат како маргинализирана група граѓанки. Стапката на невработеност кај Ромите
изнесува 49 %, додека бројот на
Роми кои имале корист од конкретните мерки за вработување
е ограничен. Ромките многу малку се застапени на пазарот на
трудот и потребна е ревизија на
воспоставениот механизам за
промовирање на вработувањето
на Ромите на сите нивоа.
Во 2019 година, со поддршка од
фондацијата Kvinna till Kvinna,
ХЕРА работеше на изработка на
Ситуациска анализа за состојбата
на Ромките на пазарот на трудот
и искористеноста на мерките за
вработување, како и на Анализа на социјалните претпријатија
како можност за нивно вработување. Анализите покажаа дека
има голем број нерегистрирани
невработени Роми кои не ја препознаваат Агенцијата за вработу-

вање како институција која дава
помош и поддршка при вработување. Периодот на задолжително
пријавување секој месец заради
стекнување статус на активна
барателка на работа претставува
товар за Ромките и ризик да излезат од системот на поддршка во
текот на една година, доколку го
пропуштат рокот за пријавување.
Огромен процент од невработените Ромки се без образование
или со основно образование, што
им оневозможува влез во процесот на аплицирање за користење
на мерките за вработување. Ромките се соочуваат со дискриминација при вработување и на
работното место. Повозрасните
Ромки речиси и ги нема меѓу корисниците на активни мерки и
услуги за вработување.
Истовремено, беше формирана
група за застапување за вработување, сочинета од неколку Ромки,
која ги искористи анализите и директно застапуваше пред домашни и меѓународни институции за
еднакви можности при вработу-

вање кај Ромките. Беа организирани средби со министерствата
и со општините, а една членка на
групата беше вклучена и во студиска посета во Брисел заради
вклучување на ова многу важно
прашање во следниот извештај
на ЕУ за напредокот на земјата.
Беше изработена и Брошура за запознавање на Ромките со нивните
права и можности за поддршка
при вработувањето и беше спроведена кампања на социјалните
мрежи за подигање на свеста кај
граѓаните за потребите од работна интеграција на Ромките.
Планот за застапување кој беше
изработен во 2019 година, групата Ромки за застапување за
вработување ќе го реализира во
следните три години. Во меѓувреме, групата забележа добар успех постигнувајќи соработка со
Општина Карпош, која во Програмата за 2020 година, во областа
на еднакви можности меѓу мажите и жените, ќе работи на подготовка на едногодишен Акциски
план за вработување Ромки.

„ ...не, никој ништо ниту ми кажувал ниту ме побарал... одам до
шалтер... се потпишав, ми ставија во картонот кој датум треба да
се пријавам пак и толку... Значи, јас бев пријавена од 19 година...
Сега сум 29... Значи, 10 години ништо... повеќе чекаш отколку да те
вработат... Така, подобро да си ја најдеш работата сама отколку да
чекаш...“ (Од анкета спроведена меѓу 100 Ромки во Скопје)
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Ја подобруваме вработеноста
кај Ромите преку поддршка
на граѓански организации
за формирање социјални
претпријатија
Еко-социјалната економија е
тренд кој бргу расте, бидејќи социјалните претпријатија се начин
преку кој може да се намали сиромаштијата кај ранливите групи.
Социјалните претпријатија веќе
стануваат нов модел на водење
на бизниси, на начин кој е далеку
почовечен и еколошки поприфатлив, и така економијата која ја
засегаат само пари се заменува со
креативна, иновативна, обединувачка, одговорна и разумна економија. Потрошувачката култура
која ја интересираат само профитот и пазарната конкуренција веќе
има своја здрава алтернатива во
социјалните претпријатија. Во
Македонија постојат неколку иницијативи за поддршка и организации кои ги поставија основите
на социјално претприемништво и
ги оформија новите начини на деловно работење. Во исто време,
постојат десетици добри пракси,
кои се веќе тестирани во различни деловни и правни модели, кои
создаваат можности што може да
ги следат другите.

Веќе трета година по ред, со поддршка на Делегацијата на Европската Унија, ХЕРА работи на подобрување на локалните политики
за развој на социјалното претприемништво и градење на капацитетите на граѓанските организации
заради подобрување на вработеноста и работната интеграција на
Ромите и другите ранливи групи.
Во 2019 година, преку проектот
од ЕУ, шест граѓански организации, субгрантисти на ХЕРА, веќе
обучија 50 Ромки и ги опремија
своите социјални претпријатија
како можност за нивно работно
интегрирање. Тие се на добар
пат да станат активни социјални
бизниси остварувајќи ја успешно
својата социјална мисија. Ромките
во рамките на овие претпријатија
се обучуваат за работа како негувателки за помош и грижа во домот, како фризерки, шминкерки и
техничарки за нокти, како шивачки и како вработени во пералници. Сите тие, заедно со други веќе
постојни социјални претпријатија,
беа учесници и на Форумот на со-

цијални претпријатија, на кој имаа
можност да се претстават и да дебатираат со претставници од локалната самоуправа и бизнис-секторот.
Истовремено, заедно со СЛАП
од Хрватска и Град Скопје, работевме на изработка на стратешки
документи за развој на социјалното претприемништво и поддршка
на социјалните претпријатија во
Град Скопје. Беа изработени Компаративната студија за основање
Ресурсен центар за поддршка на
социјални претпријатија и Анализа на трошоци и придобивки од
основање на ваков центар. Сознанијата беа искористени за подготовка на Стратегија за основање
на Ресурсен центар за поддршка
на социјални претпријатија. Согласно својата Програма за 2020
година, Град Скопје ќе го помогне
работењето на Ресурсниот центар
за поддршка на социјални претпријатија со буџет од 20 000 евра.

„Оваа обука ме научи како да нијансирам,
да потстрижувам и како да се однесувам
со клиентите. Верувам дека обуките ќе
ми помогнат да најдам работа.“
„Со обуките научив како да работам
француски маникир, гел на лак и типсови.
Сега имам самодоверба за да го работам ова.“
(Изјави од учесници на обуки од субгрантисти
организирани во рамки на проектот)
21

Прв семеен центар
на Град Скопје
Прво специјализирано советувалиште за жени и деца кои се жртви/преживеани и сторители
на родово засновано и семејно насилство. Обезбедува психо-социјална поддршка и советување на семејствата во кои постојат конфликтни односи или се засегнати од родово засновано и од семејно насилство. Индивидуално, групно и семејно советување со психотерапевти.
Бесплатно и анонимно. Советување за социјални права, упатување и придружба до соодветни
институции и организации и обезбедување на правна помош и поддршка.
Првиот семеен центар е финансиски поддржан од Градот Скопје, UN Women и
Комерцијална банка.

Адреса и контакт
• „Костурски херои“ бр. 50
• 02/3200 007
• infopsc@hera.org.mk

РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 година
Број на клиенти

279

% на маргинализирани и ранливи заедници 1

42 %

% на деца и млади (10-24 години)

38 %

% на жени

68 %

Број на дадени услуги за советување и поддршка

1.628

Број на млади едуцирани за родово базирано насилство

250

Организирани трибини за родово базирано насилство и насилство во врска, во соработка со Филозофскиот факултет, Факултетот за безбедност, Универзитетот Американ
колеџ – Скопје и гимназијата „Јосип Броз Тито“
Организирана панел-дискусија по повод „16 дена активизам“ на тема „Родителско
отуѓување при случаи на семејно насилство“
Потпишани меморандуми за соработка со ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје, за поддршка и советување на штитениците од малите групни домови, како и со Управата за извршување санкции – Локална
пробациска канцеларија за подрачјето на Скопје за третман на сторители на кривични
дела поврзани со родово базирано насилство и семејно насилство.
1 Роми, геј мажи и други мажи кои имаат секс со мажи, сексуални работнички, лица кои инјектираат дроги, лица
со попреченост, жени жртви на насилство, жени од рурални средини.
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Младински центри
„Сакам да знам“
Единствени центри за сексуално и репродуктивно здравје во Град Скопје кои се ориентирани
кон потребите на младите и маргинализираните групи на граѓани ранливи на ХИВ. Лоцирани
во амбулантите „Водно“ и „Шуто Оризари“. Обезбедуваме гинеколошки прегледи, советување
за контрацепција, дијагностика и лекување на сексуално преносливи инфекции (СПИ), дерматолошки прегледи и советување, ХИВ-тестирање, психо-социјална поддршка од социјален работник за остварување на социјални права и заштита од насилство и советувања од психолог,
правна помош и советување за превенција од употреба на дроги. Бесплатни контрацептивни
средства (кондоми, орална контрацепција, спирали), тестови за бременост, и лекови за СПИ,
лубриканти и едукативни материјали. Гарантирана анонимност и доверливост.
Младинските центри се финансиски поддржани од Министерството за здравство.

Адреса и контакт

Адреса и контакт

• Ул. „Елисие Поповски Марко“ бр. 2
• 02/3176-950

• Ул. „Индира Ганди“ бб
• 02/2651-955

РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 година
Број на клиенти

3.224

% на маргинализирани и ранливи заедници

79 %

% на деца и млади (10-24 години)

34 %

% на жени

35 %

Број на дадени услуги за ХИВ-тестирање

412

Број на дадени услуги за СПИ-тестирање
(кламидија, гонореја, сифилис, трихоминијаза)
Број на поделена контрацепција (орална и итна)
Поставени спирали
Број на поделени кондоми
Број на млади едуцирани на теми од сеопфатното
сексуално образование

1.632
135
5
16.397
331
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Советувалиште за заштита
од ризици и употреба на
супстанции кај млади
Отворено во октомври 2012 година, советувалиштето обезбедува психо-социјално советување, грижа и поддршка на младите и родителите за превенција од употреба на дроги.
Советувалиштето нуди и поддршка на стручните лица од образовниот систем за справување со употребата на дроги меѓу учениците во средните училишта во Скопје.
Советувалиштето е финансиски поддржано од Град Скопје.

РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 година
Број на клиенти

325

Број на деца и млади (10-24 години)

217

Број на родители

108

% на жени

47 %

% на машки

53 %

Потпишани меморандуми за соработка со Центар за социјални работи Скопје и ЈУ „25
Мај“ за превенција (индивидуално советување и групна работа) од употреба на дроги
кај корисници сместени во Прифатниот центар во Визбегово и со деца од Центарот за
деца на улица
Спроведени две работилници за тимско постапување при превенција и интервенција
од употреба на дроги во средните училишта, со кои беа опфатени 17 училишта и 33
стручни лица, односно 15 наставници, 15 стручни соработници и 3 директори на средни училишта
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Мобилна гинеколошка
амбуланта
Мобилната гинеколошка амбуланта обезбедува бесплатни и доверливи услуги за сексуалното
и репродуктивното здравје за жените од тешко достапните популации (сексуални работнички
и лицата кои инјектираат дроги), жени од затвор, барателки на азил, мигрантки и жени од руралните средини кои имаат ограничен пристап до гинеколошки услуги. Достапни се следниве
услуги: гинеколошки прегледи и ЕХО-дијагностика, тестирање за СПИ, ПАП-тестирање, советување за контрацепција. Бесплатна контрацепција и лекување за СПИ. Мобилната гинеколошка
амбуланта организира и посети во средини во кои има дефицит од гинеколошки услуги.
Мобилната гинеколошка амбуланта е финансиски поддржана од Министерството за
здравство и од ViiV Healthcare.

РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 година
Број на клиенти

908

% на маргинализирани и ранливи заедници

100 %

% на деца и млади (10-24 години)

30 %

% на жени

100 %

Број на поделена контрацепција (орална и итна)

45

Поставени спирали

6

Број на поделени кондоми

2.395

Заедно со ромски здравствени медијатори, на 127 Ромки им обезбедивме услуги за репродуктивно здравје со помош на Мобилната гинеколошка амбуланта во општините Шуто
Оризари, Прилеп и Битола, особено во заедниците на ромското население кое има ограничен пристап до гинеколошки услуги. Со медијаторите и претставници од Министерството за
здравство, беше реализирана и студиска посета во Благоевград, со цел учење од добрите
пракси во Бугарија и зајакнување на соработката меѓу двете земји за подобрување на програмата за ромски здравствени медијатори во Македонија.
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Теренско и стационарно
ХИВ-тестирање
Теренското и стационарното ХИВ-тестирање обезбедува бесплатно и доброволно советување и
тестирање за ХИВ на млади и маргинализирани групи, односно геј мажи и други мажи кои имаат
секс со мажи, лицата кои инјектираат дрога, сексуалните работнички/ци и затвореничките/ците.
Услугите за ХИВ се организираат во 11 града низ земјата, во соработка со13 граѓански здруженија
и здравствени институции. Преку брзите ХИВ-тестови резултатите се готови за 30 минути. Лицата
кои ја посетуваат мобилната клиника можат да го дознаат свој ХИВ-статус, да се информираат
како да го намалат ризикот за пренос на ХИВ, да бидат препратени до сервиси кои нудат психо-социјална поддршка на лица кои живеат со ХИВ и да добијат бесплатни кондоми и лубриканти.
Сервисите за теренското и стационарното ХИВ-тестирање се финансиски поддржани
од Министерството за здравство и од ViiV Healthcare.

РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 година
Број на клиенти

2.754

% на маргинализирани и ранливи заедници

87 %

% на деца и млади (10-24 години)

28 %

% на жени

29 %

Број на дијагностицирани лица со ХИВ

18

Број на дистрибуирани кондоми

7.244

Број на дистрибуирани лубриканти

4.302

Спроведени две обуки за 24 советувачи од 12 граѓански организации, за надградба на
знаењата со најнови научни информации поврзани со трендот на епидемијата и препораките на СЗО за успешно справување со ХИВ, односно третман како превенција, ПрЕП, ПЕП,
самотестирање
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Здравствените работници се
важна алка за унапредување
на сексуалното и
репродуктивното здравје
Сексуалното и репродуктивното
здравје е основна компонента
за одржлив развој на општеството и значително придонесува
кон промовирањето на родовата еднаквост и подобрувањето на квалитетот на животот на
луѓето. Веќе со години, со поддршка на Фондот за население
на Обединетите нации (УНФПА),
Министерството за здравство
и Центарот за семејна медицина, работиме на зајакнување на
капацитетите на здравствениот
персонал, но и на други даватели
на услуги, со цел подобрување на
квалитетот на услугите за сексуално и репродуктивно здравје.
Преку акредитираната обука од
страна на Лекарската комора на
Македонија за превенција и третман во случај на родовобазирано насилство, во текот на 2019
година, заедно со Центарот за

семејна медицина, обучивме 99
семејни лекари. Обуката ќе придонесе семејните лекари да можат да понудат подобра заштита
и упатување на пациентите во
здравствениот систем и другите
сектори (социјала, полиција) при
справување со родовобазираното насилство во нивната пракса.
Со цел воспоставување унифициран систем на работа при обезбедувањето и давањето грижа и
третман за жртви на сексуално
насилство, како и унапредување
на соработката и координацијатамеѓу клучните институции, беа
обучени 104 даватели на услуги
од здравствениот сектор, безбедноста, социјалните служби и
граѓанскиот сектор.
За да се сензибилизираат здравствените работници и претставници од други институции од
значење за СРЗ во хуманитарни

кризи, веќе 5 години по ред спроведуваме обуки за „Минималниот
пакет на услуги за сексуално и
репродуктивно здравје во услови
на криза“. Оваа година беа организирани две обуки на кои присуствуваа 55 здравствени работици и соработници. Во соработка
со Службата за итна медицинска
помош беа реализирани три работилници за СРЗ во криза, на кои
учествуваа 69 лекари од службите за итна медицинска помош, со
цел унапредување на нивните
знаења за улогата на здравствениот систем во услови на кризи,
давање соодветна здравствена
грижа на бремените жени во масовни несреќи и кризи, како и
зајакнување на нивните вештини
за правилно тријажирање.
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Со креативен пристап
создаваме поголема доверба
кaj здравствените работници
Ромите секојдневно се соочуваат со дискриминација во
здравството поради својата етничка припадност. Покрај стереотипите, негативните ставови и
предрасудите кои постојат кон
нив во општеството, недоволното познавање на културата и
традицијата на ромското население, како и отсуството на наставни содржини и активности
меѓу здравствените работници
и студентите на медицина дополнително ги зголемуваат негативните наративи кон Ромите во
здравствените амбуланти.
И во 2019 година, со поддршка
од Фондација Отворено општество - Македонија, продолживме со
активности за подобрување на
комуникацијата, ставовите, однесувањето, квалитетот на услуги и
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воопшто зголемување на довербата меѓу здравствените работници и Ромите. Беа организирани
нови форум-театарски претстави,
работилници за раскажување на
приказни користејќи креативен
пристап, филмски вечери и континуирано објавување на медиумски содржини на веб-платформата и Фејсбук-страницата Нови
приказни од амбулантата.
Во соработка со Високата медицинска школа од Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип
и Медицинскиот факултет од
Скопје организиравме 4 театарски престави меѓу студентите
по медицина во Скопје, Штип,
Битола и Охрид. Вкупно 162 студенти присуствуваа на претставите преку кои се доловуваше
секојдневјето на Ромите во амбу-

лантите и на кои заедно со учесниците се предлагаа поприфатливи однесувања и третман на
Ромите во здравствените институции. Преку веб-платформата
беа објавени 10 авторски статии
и 5 видеа за менување на наративот на здравствените работници
кон Ромите.
Филмските вечери за филмот
„Тото и неговите сестри“ ги посетија 156 лица. Вкупно 20 здравствени работници ги посетија
двете работилници за раскажување на приказни и креативна
работа и се вклучија во подготовка на уметнички дела кои беа
изложени на Медицинскиот факултет во Скопје, Медицинскиот
факултет во Штип и Високата медицинска школа во Битола.

Пролетна Eвропска недела
на тестирање за ХИВ и СПИ
Од 17 до 23 мај, ХЕРА се приклучи кон Европската пролетна недела за тестирање за ХИВ и
СПИ под мотото „Тестирај. Лекувај. Превенирај“. За потребите на кампањата, на социјалните
медиуми беа дизајнирани банери со кратки впечатливи пораки кои повикуваат на тестирање за ХИВ и СПИ во младинскиот центар „Сакам да знам“. На терен, овозможивме што
повеќе граѓани бесплатно и доверливо да се тестираат за ХИВ и за други СПИ.

Хуманитарна аукција
„Eдна слика – Eдна можност“
За детето нема подобро од сигурна, стабилна средина
полна со љубов. Но кога тоа не е случај, мораме да сториме сè што можеме – како поединци, организации,
институции – за да го ублажиме недостигот од најнеопходното и да ја дадеме поддршката со која овие
деца би можеле да пораснат во здрави возрасни луѓе.
Токму затоа, ја организиравме хуманитарната аукција
„Една слика – една можност“, со цел да обезбедиме
средства за материјална поддршка и психо-социјално
советување за децата и семејствата жртви на семејно
насилство – корисници на услугите на Првиот семеен
центар на Град Скопје.
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На второто издание на SexEd што
се одржа во кино „Фросина“ на
28 мај, зборувавме за магијата
на задоволството, разноликоста
и филозофијата на врските – со
себе и другите. Јавно отворивме
многу скокотливи теми и скршивме цел куп табуа во само
една вечер. SexEd 2.0 беше едукативно и инспиративно патување
за сите сетила, а уживањето низ
него ни го овозможија раскажувачките моќи на нашите говорници и говорнички: легендарниот професор по филозофија и
филм, Стефан Сидовски; Јеспир
Сетриус – едукатор за сексуално
образование од Шведска, ликовната уметница Јана Јакимовска и
поетесата Искра Донева.

SexEd 2.0:
„Задоволство и врски“

„Слобода е кога
самата одлучуваш“
„Слобода е кога самата одлучуваш“ е една од поважните кампањи за ХЕРА во 2019 година, која
имаше за цел да информира за
придобивките од новиот Закон за
абортус, како и да го промовира
наративот на репродуктивната
слобода. За кампањата беа креирани 5 анимирани видеа кои беа
споделени на социјалните мрежи
и на националниот сервис МРТВ.
Изработени беа и информативни
постери на македонски и албан-
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ски, коишто беа поставени во 72
различни јавни и приватни здравствени установи во Скопје, Велес,
Штип, Битола, Тетово, Куманово,
Прилеп и Струмица. Јаготката на
шлагот на оваа кампања беше

видеото изработено со младите
активистки на „ХЕРА млади“ насловено како „Младите за репродуктивна слобода“, кое беше промовирано на нашите социјални
мрежи.

„Вработена Ромка –
независна Ромка“
Секоја Ромка сака, може и треба да биде економски силна,
социјално вклучена, независна,
активна и рамноправна граѓанка во нашето општество! Затоа,
за да ги поддржиме во нивните
цели, спроведовме кампања на
социјалните мрежи заедно со
претставнички на „Иницијативата
на жени од Шуто Оризари“. Изработено беше видео со клучни пораки кои се обраќаат кон женската ромска популација и државата
за искористување на постојните
мерки за вработување.

Mеѓународен ден за
контрацепција
На 26 септември го одбележавме Меѓународниот ден
на контрацепција, чија цел е да се подобри свеста
за контрацепцијата и да им се овозможи на младите
луѓе да направат информирани избори за сопственото сексуално и репродуктивно здравје. Под слоганот
„Животот е твој и одговорноста за него е твоја“, и оваа

година настанот на глобално ниво ја промовираше
мисијата дека секоја бременост треба да е планирана. По овој повод, „ХЕРА млади“ организираа јавен настан во Градскиот парк, каде што здружено го кренаа
својот глас за пристапна и достапна контрацепција.
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Меѓународен ден за легален и
безбеден абортус
Под мотото „Абортусот е здравствена заштита“, на 28
септември, по повод Меѓународниот ден за пристап
до безбеден и легален абортус, организиравме проекција на документарецот „Предизвикот на Роу“, а потоа
и дискусија со публиката. Ја искористивме и моќта на
медиумите и социјалните мрежи за да упатиме уште

еден апел од сите жени во светот дека непланираната бременост и абортусната грижа се составен дел од
нивниот сексуален и репродуктивен живот и здравје,
и дека има суштинско значење за остварување на репродуктивната слобода.

Европска недела за
ХИВ-тестирање
Во периодот од 22 до 29 ноември, по шести пат беше
организирана Европската недела на тестирање за
ХИВ, во чии активности се вклучија повеќе од 600 организации од 53 европски држави. Целта на Европската недела беше подигање на свеста за придобивките
од тестирањето за ХИВ и нормализирање на разбирањето за тоа што е ХИВ денес, но и дестигматизација
на луѓето кои живеат со ХИВ. Централниот настан на
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Европската недела за ХИВ-тестирање беше организиран во соработка со здружението на лицата што живеат со ХИВ „Заедно посилни“. Беше одржан на 22 ноември, во кафе-барот „Котур“, под насловот „Минус или
плус – се живее со секој статус!“ Настанот се состоеше од проекција на шест кратки холандски видеа со
лични приказни за животот со ХИВ, квиз со митови и
факти за ХИВ, проследени со дискусија од публиката.

„Информацијата значи здравје.
Училиштето е вистинското
место за сексуална писменост!“
Од декември 2019 до јануари 2020 година спроведовме кампања за подигање на јавната свест за потребата од сексуално образование во училиштата, откако
во ноември пресреќни ја дочекавме веста за усвоената одлука на Владата за пилотирање на сеопфатното
сексуално образование во 2020 година. На 10 локации
во Скопје поставивме двојазични билборди со слоганот „Информацијата значи здравје. Училиштето е вистинското место за сексуална писменост.“ Подготвивме

видео за родителите, нo и за пошироката јавност за да
се информира за сеопфатниот пристап кон сексуално
образование и да се продлабочи разбирањето дека
покрај здравствените аспекти, сексуалната едукација
ги опфаќа и безбедноста, врските, спречувањето на
насилството, емоционалниот развој, согласноста, различностите. Видеото беше објавено на 2 национални
телевизии на македонски и албански јазик и на социјалните мрежи.

Непристапно!
На 3 декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост, се одржаа 4 герила-акции во Охрид, Битола,
Струмица и Скопје – Непристапно за лица со попреченост! Активистите од овие градови мапираа и обележаа околу 60 непристапни здравствени установи
и објекти од јавен интерес низ земјата, со што потсетија на инфраструктурните аномалии кои влијаат врз
социјалното исклучување на овие наши граѓани и
граѓанки. На Радио МОФ беа споделени фотографии
од герила-акциите и текст за подигање на свеста за (не)
пристапноста за луѓето со попреченост, а преземени и
споделувани беа и од нашите фанови, како и на нашите
профили на социјалните медиуми.
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Брошура за новиот Закон за прекинување на
бременоста со препораки за медиумско известување
Брошурата дава препораки за новинарите за посоодветно
известување за прашања поврзани со пристапот до абортус, како и одговор на три најважни прашања:
– Зошто претходниот Закон за прекинување на бременоста беше штетен за жените?
–Како новиот Закон ги подобрува правата и безбедноста
за здравјето на жените?
– Како медиумите треба да известуваат за абортусот?

Истражување за ставовите и мислењата на родителите за
воведување наставни содржини за сексуално образование
Во јули 2019 година спроведовме истражување меѓу 800
родители за да преку нивните лични мислења добиеме
подобро разбирање за нивната подготвеноста за воведувањето наставни содржини или изборен предмет во образованието, базиран врз моделот на сеопфатно сексуално
образование. Клучните наоди од ова истражување покажаа дека исклучително висок процент од испитаниците,
кој се движи помеѓу 88 и 96 %, се согласуваат дека младите
на училиште треба да ги научат сите 12 понудени теми кои
се дел од сеопфатното сексуално образование. Истражувањето е достапно и на албански и англиски јазик.

Стандарди и процедури за работа на Кризен центар за жртви
на сексуално насилство
Со цел да дадеме придонес кон подобро запознавање,
препознавање, превенирање и санирање на сексуалното
насилство, во сите негови појави, ја изработивме публикацијата Стандарди и процедури за работа на Кризен центар за жртви на сексуално насилство, која дава преглед
на стандардите и процедурите за постапување во Кризен
центар за жртви на сексуално насилство, како и програма
за психо-социјално советување. Кризниот центар за сексуално насилство ги промовира и застапува потребите и
интересите на жените и девојките кои се соочуваат со сексуално насилство, и има за крајна цел да се елиминираат
сексуалното насилство и последиците од него.
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Кои се инвестициите и минималните стандарди за
заштита од родово засновано и семејно насилство?
Како потписничка на Истанбулската конвенција, нашата
земја има обврска ефективно да се справи со родовозаснованото и семејното насилство. Едно од клучните решенија е
да обезбеди основни финансиски средства и стандарди за
подобрување на достапноста кон специјализираните сервиси за жртвите на насилство. Затоа направивме анализа на
потребните ресурси и мерки кои треба да ги преземат соодветните министерства и локалната самоуправа за да се обезбеди ефикасно функционирање на специјализираните сервиси за заштита од родово засновано насилство, согласно
стандардите на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз женитеи Националниот акциски план за нејзино спроведување (2018 – 2023).

Сексуално преносливи инфекции – симптоми и начини на
тестирање
Брошурата дава основни информации за 7 најчести сексуално преносливи инфекции и за услугите поврзани со
тестирање за СПИ, кои можат да се добијат во младинските
центри на ХЕРА, секој работен ден.

Вработена Ромка – независна Ромка
Секоја Ромка треба да биде економски силна, социјално
вклучена, независна, активна и рамноправна граѓанка во
нашето општество, затоа што – секоја може! Оваа брошура
дава преглед на можностите и мерките кои се на располагање како поддршка на Ромките во потрагата по работа,
сопствената надградба и борбата против дискриминацијата.
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Истражувања и анализи за поттикнување на партнерства
и создавање поволни услови за развој на социјалните
претпријатија

Со цел зајакнување на локалните механизми за создавање можности за вработување на ранливите категории
граѓани, беа подготвени две анализи кои ги третираат политиките за социјално претприемништво. „Компаративна студија за основање на Ресурсен центар за развој на социјални претпријатија во Градот Скопје“ предлага
три бизнис-модели за формирање на Ресурсен центар во Град Скопје. Моделите се базираат врз претходно
спроведена компаративна анализа на успешни модели на ресурсни центри во пет земји-членки на ЕУ, а во согласност со правната рамка и екосистемот на Македонија. „Формирање Ресурсен центар за развој на социјално
претприемништво во Град Скопје: Анализа на трошоци и придобивки“ ги пресметува придобивките и потенцијалните ризици за општеството од формирањето на Ресурсен центар како давател на консултантски и други
претприемнички услуги за работа на социјалните претпријатија насочена кон ранливите групи.
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Со фокусирање на луѓето исто колку и на профитот, социјалните претпријатија го поттикнуваат чувството на
социјална кохезија и го промовираат општото добро. Анализата на социјалните претпријатија како можност
за вработување Ромки – нов пристап кон решавањето на социјалните проблеми дава увид во состојбата на
постојните социјални претпријатија кои вработуваат лица од маргинализираните заедници и врши идентификација на предизвиците на кои наидуваат, но и на пречките со кои се соочуваат Ромките од Скопје при вработување. Ситуациската анализа за состојбата на Ромките на пазарот на трудот и искористеноста на активните
мерки и услуги за вработување ја анализира состојбата на Ромките на пазарот на трудот, со фокус на градот
Скопје. Анализата ги изложува постојните национални и локални политики, програми и мерки за вработување
и нивната искористеност од страна на Ромките во Скопје. Исто така, таа дава увид во постојната институционална поддршка за нивна работна интеграција.
Анализата на состојбите со здравствената заштита
поврзана со репродуктивното здравје се фокусира
врз проблемот од неколку аспекти: капацитетите
на земјата во поглед на расположливиот здравствен кадар, системот на евиденции во здравството и
системот на финансирање на здравствената заштита поврзана со репродуктивното здравје. Наодите
од анализата послужија како основа за создавање
препораки за понатамошно унапредување на состојбата, кои се претставени во засебен документ со
наслов „Предлог-модалитети и насоки за системски
решенија за намалување на бариерите во пристапот
до здравствена заштита за репродуктивното здравје
на жените во Република Македонија – Фокус кон човечките ресурси во здравството“.
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Пријавата за насилство не е
крај на потребата за заштита
К. И. е жена од рурална средина на возраст од 24 години. Таа неколку години трпи насилство од
страна на сопругот и при последното физичко насилство пријавува во полициска станица. Против него е покрената кривична пријава и изречени се привремени мерки за заштита од семејно
насилство по предлог на центар за социјална работа, меѓу другото и задолжително да посетува
третман за сторители, советување во Прв семеен центар. Таа по пријавувањето заминува со децата кај нејзините родители и до првото доаѓање во Првиот семеен центар ниту една институција
не направила целосна процена на нејзината состојба и потреби и не ѝ биле обезбедени целосни
информации за достапни услуги за поддршка. Таа доаѓа во Првиот семеен центар на индивидуална средба по барање на тимот советувачи како дел од третманот на сторители на семејно насилство, и е под силно влијание на пораките од сопругот, семејството и околината да не избрзува и
да му даде шанса на бракот.
Првично беше направена подетална процена на нејзината состојба, на потребите и последиците
од дотогашното насилство, обезбедени ѝ беа едукација за влијанието на насилството и целосни информации за можностите за заштита и за достапните услуги за поддршка и нивната улога. Потоа се започна со индивидуални средби со советувач со цел нејзино стабилизирање и намалување на чувствата на вознемиреност, конфузност, но и работа на стравовите и потребата од
заштита. По првичната стабилизација и зајакнување, процесот на поддршка беше фокусиран кон
долгорочно планирање, наоѓање опции и решенија за тешкотиите, справување со продолжениот
стрес и заштита на децата, меѓутоа и со продолжување на секојдневните обврски. Освен тоа, ѝ
беше дадена и бесплатна правна помош во соработка со други граѓански организации, придружба до институции, и континуирано следење на случајот во сите постапки.

„Откога го открив и почнав да го посетувам Центарот, се чувствувам далеку
постабилно и подобро. Работите ми се појасни и полека ги средувам, не ме фаќа
паника и не се губам.“
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Секогаш постои
начин да се помогне
Н. Б. е на возраст од 17 години и е влезена во осмиот месец од бременоста.
Живее во вонбрачна заедница со нејзиниот сопруг. Изјави дека нема здравствено осигурување и од нас побара да ѝ помогнеме. Досега многупати го
посетувала ФЗОМ, каде што прашувала како да се стекне со здравствено
осигурување, но го добивала истиот одговор, дека не ѝ следува здравствено
осигурување.
Во разговорот со Н. Б. дознавме дека додека била мала имала здравствена
книшка и одела со мајка си на лекар. Побаравме да ни донесе извод од родени или каков било документ во кој стои нејзиниот матичен број. Следниот
ден Н. Б. донесе свој стар здравствен картон од времето додека се лекувала
во Поликлиниката Бит-пазар. Проверивме во подрачната единица на ФЗОМ
во Шуто Оризари, но со матичниот број кој беше во здравствениот картон не
можеа да ја најдат. Го проверивме и матичниот број на нејзината мајка, кој
беше запишан на здравствениот картон. Мајката е невработена и е корисник
на социјална помош. Подоцна најдоа дека Н. Б. е здравствен осигуреник преку нејзината мајка, но спорен ѝ бил матичниот број. Бидејќи во системот на
ФЗОМ го најдоа матичниот број на Н. Б., ние ѝ ја пополнивме здравствената
книшка и веднаш беше внесена во системот на ФЗО со статус на здравствен
осигуреник.
„Да не бевте вие, јас ништо немаше да направам сама. Сега сум мирна.“

39

Финансиски извештај
ПРИХОДИ
КАТЕГОРИЈА

МКД

УСД

%

Наменски

Ненаменски

9.158.846,00

166.670,54

20,87

9.158.846,00

/

14.044.262,00

255.574,19

32,00

14.044.262,00

/

2.283.931,00

41.562,44

5,20

2.283.931,00

/

17.008.052,00

309.508,55

38,75

11.118.276,00

5.889.776,00

100.000,00

1.819,78

0,23

100.000,00

/

14.000,00

254,77

0,03

/

14.000,00

Индивидуални донации и
сопствени приходи

503.040,00

9.154,20

1,15

/

503.040,00

Приходи од економски активности

781.463,00

14.220,88

1,78

/

781.463,00

43.893.594,00

798.765,35

100%

36.705.315,00

7.188.279,00

Државни институции
Мултилатерални организации
Влади од странски земји
Меѓународни фондации и
непрофитабилни организации
Приватен сектор
Членарини

ВКУПНО

ТРОШОЦИ
ТРОШОЦИ ПО СТРАТЕШКА ЦЕЛ
Champion rights/Застапување
Empower communities /
Зајакнување на заедницата
Serve People/Сервиси
Unite and perform/
Организациски капацитети
ВКУПНО
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МКД

УСД

Наменски

Ненаменски

15.564.175,00

283.233,22

2.745.505,00

12.818.670,00

9.533.135,00

173.481,76

1.077.455,00

8.455.680,00

11.043.048,00

200.958,80

–

11.043.048,00

6.273.536,00

114.164,34

2.674.496,00

3.599.040,00

42.413.894,00

771.838,12

6.497.456,00

35.916.438,00

ПРИХОДИ ПО ДОНАТОРИ

БУЏЕТ/МКД

Град Скопје

2.593.881,00

Министерство за здравство

5.740.015,00

Влада на Република Северна Македонија

599.950,00

Агенција за млади и спорт

225.000,00

UNWOMEN

1.639.660,00

UNFPA – Фонд за население на ООН

4.513.840,00

Делегација на Европската Унија

7.890.762,00

Комерцијална банка

100.000,00

Амбасада на Кралство Холандија

1.383.362,00

Амбасада на Република Бугарија

900.569,00

Kvinna Till Kvinna
ViiV Healthcare
Алијанса за јавно здравје

1.590.308,00
2.320.245,00
973.789,00

Фондација Отворено општество - Македонија

6.233.934,00

МФПР – Меѓународна федерација за планирано родителство

5.889.776,00
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