2000

На почетокот...
Основана е Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување
како граѓанска организација која работи на подигање на свеста кај граѓаните
и младите за превенција од ХИВ и на грижа за лицата кои живеат со ХИВ.

Првиот едукативен проект на Х.Е.Р.А. е
отворање на бесплатна СОС-линија за
превенција од ХИВ и полово преносливи
инфекции со поддршка од УНИЦЕФ.

2001
Кампања за ХИВ/СИДА
и пиер едукација
Со овој промотивен постер за
првпат го одбележавме 1 декември
- Светскиот ден на СИДА.

Формиравме мрежа од млади врснички едукатори
за да спроведуваме едукации за превенција од ХИВ
во училиштата во Скопје.

2002
Тестирање за ХИВ
Х.Е.Р.А. започна со промоција на тестирањето на ХИВ во градовите низ земјата во соработка
со Заводот за здравствена заштита, што беше своевидна превентивна стратегија за заштита на
населението од ХИВ. Истата година почнавме да даваме и психо-социјално и медицинско советување и поддршка за лицата кои живеат со ХИВ.

Светскиот ден на СИДА го одбележавме
и во 2002 година со регионална кампања
што ја спроведовме заедно со Србија и
Босна и Херцеговина.

2003
Превенција на ХИВ кај геј популација
Ги обучивме првите врснички советувачи за ХИВ-советување
меѓу геј заедницата и отворивме инфо-телефонска линија за
превенција од ХИВ.
Ова беше победничкото решение на
отворениот младински конкурс
за одбележување на 1 декември –
Светскиот ден на СИДА.

Сексуално и репродуктивно здравје
Х.Е.Р.А. ја проширува својата мисија кон унапредување на сексуалното и репродуктивното
здравје на младите и адолесцентите. Ја зајакнавме програмата за врсничка едукација за превенција од ХИВ и во приказната ги воведовме
контрацепцијата и родовата еднаквост.
Заживеа моделот на младински „пријателски“
сервиси преку кој сакавме да им го подобриме пристапот на младите до услуги за заштита
на сексуалното и репродуктивното здравје во
здравствениот систем.
Се појавија првите броеви на младинскиот
весник „Секси маало“ со намера табу-темите
да станат секојдневни теми за муабет, а здравите стилови на живеење - тренд меѓу младите.

2004
Третман за ХИВ и почеток на
поддршката од Глобалниот фонд
за СИДА, туберкулоза и маларија
Х.Е.Р.А. ги прави првите чекори во застапувањето за да се обезбеди
државно финансирање за антиретровирусна терапија за лицата
кои живеат со ХИВ, која во тоа време сè уште не е достапна во земјата.
Соработувавме со државните институции и со Националната комисија за
ХИВ/СИДА со идеја да се формира т.н. револвинг фонд за терапија кој ќе
придонесе да се формира ефикасен финансиски механизам за набавка на
лекови за луѓето што живеат со ХИВ.

Младинска акција за ХИВ:
Победнички постер за 1 декември Светскиот ден на СИДА

Со техничка поддршка од Х.Е.Р.А., државата го добива првиот национален
грант (2002 – 2007) од Глобалниот фонд за СИДА, маларија и
туберкулоза за одржување на ниска стапка на ХИВ-инфекција во државата.
Министерството за здравство е вклучено како примарен носител, а
граѓански организации како спроведувачи на активностите. Х.Е.Р.А. е
одговорна за превенцијата од ХИВ меѓу младата популација и геј заедницата,
подобрувањето на пристапот до тестирање за ХИВ меѓу маргинализираните
групи, обучувањето на здравствени работници и други граѓански активисти
и за унапредувањето на третманот и поддршката на лицата кои живеат со
ХИВ.

2005
Советувалиште за ХИВ

Во мај 2005 година се отвора Советувалиштето за ХИВ
во соработка со Клиниката за инфективни состојби
за да се подобри пристапот до тестирање за ХИВ и до
квалитетен третман за лицата кои живеат со ХИВ. Инфраструктурата, опремата, психо-социјалната поддршка и палијативната грижа поврзана со ХИВ беа обезбедени со финансиска поддршка од Норвешката црковна
помош и УСАИД.
Денес, Советувалиштето е дел од здравствените и социјалните услугите кои се обезбедуваат во Клиниката за
инфективни болести и се финансира со средства на Клиниката и Програмата на Министерството за здравство за
заштита на населението од ХИВ-инфекција.

Младински центри „Сакам да знам“
Во 2005 и 2006 година, заедно со Здравствениот
дом – Скопје ги отворивме првите два младински
центри за сексуално и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ во амбулантата Водно и во Шуто Оризари. Финансиската поддршка ја обезбедија УНИЦЕФ,
Меѓународната федерација за планирано родителство и „Партнерство за здравје“. Ги отворивме со една
цел: да обезбедиме бесплатни и доверливи услуги
кои се прилагодени на потребите на младите за нивното сексуално здравје. Денес, во центрите доаѓаат
над 2500 лица годишно, од кои 90% се млади и ранливи групи за да добијат услуга поврзана со сексуалното здравје: тестирање за ХИВ, гинеколошки прегледи,
ПАП тестови и ЕХО прегледи, советување за сексуалност и заштита од насилство, третман на кожа, дијагноза и третман на сексуално преносливи инфекции,
психосоцијална поддршка... По 12 години меѓународна поддршка, од 2018 година финансирањето на
младинските центри „Сакам да знам“ е предвидено
во Програмата на Министерството за здравство за
заштита на населението од ХИВ-инфекција.

2006
ЕГАЛ – Прва сестринска
организација
Во 2006 година, тимот од советувачи на инфо-телефонската линија за превенција од ХИВ меѓу геј
лицата ја формираат организација ЕГАЛ – Еднаквост за геј и лезбејки која претходно функционира како посебен оддел во Х.Е.Р.А. ЕГАЛ и денес
работи на теренска едукација и превенција за
ХИВ и сексуално преносливи инфекции кај геј мажите и другите мажи кои имаат секс со мажи.

2007
Мобилни амбуланти
за тестирање за ХИВ
Во 2007 и 2009 година ги отворивме првите мобилни
амбуланти за бесплатно и брзо тестирање за ХИВ
низ 10 градови во Македонија затоа што сакавме да го
подобриме пристапот до тестирањето за ХИВ за маргинализираните заедници.
Во соработка со 14 граѓански организации секоја година обезбедуваме бесплатни ХИВ-тестирања за повеќе од
4000 млади и припадници на клучни популации засегнати од ХИВ (сексуални работнички, луѓе што инјектираат
дрога, геј мажи и други мажи што имаат секс со мажи). Со
други зборови, над 70 % од сите доброволни тестирања
за ХИВ во земјата на годишно ниво се спроведуваат преку нашите две мобилните амбуланти.
Од 2018 година, со завршувањето на грантот од Глобалниот фонд, финансирањето на мобилните амбуланти за
тестирање за ХИВ го презеде државата.

2008

Х.Е.Р.А. - Предводник на граѓанското
движење за одбрана на правото на избор
Се појавува и засилува движењето против правото на абортус во Македонија
и на секој чекор се слушаат националистички и религиозни реторики преку
кои им се потценува правото на избор
на жените и им се загрозува репродуктивната слобода. Барајќи да се заштитат
здравјето, животот и телесниот интегритет на жените, Х.Е.Р.А. ќе застане на чело
на граѓанското движење за одбрана на
правото на абортус од кое во 2009 година ќе се изнедри Декларацијата за право
на избор која ја потпишува 41 граѓанска
организација.

2009
Х.Е.Р.А. станува членка на Меѓународната
федерација за планирано родителство
Во 2009 година Х.Е.Р.А. станува полноправна члена на Меѓународната федерација за планирано родителство (МФПР) која е најголемиот давател на
услуги и застапувач за сексуално и репродуктивно здравје и за сексуални
права во светски рамки. Со поддршка од МФПР, сиве овие години растеме
и израснуваме во водечка организација во граѓанскиот сектор кога се во
прашање политиките и пристапот до едукација и услуги за сексуалното и
репродуктивното здравје и сексуалните права во земјата.

„Заедно посилни“
Во 2009 година Х.Е.Р.А. помага да
се формира „Заедно посилни“ - неформална мрежа на членови од
заедницата за самоподдршка и застапување за подобар пристап до
лекување на ХИВ. Во 2013 година
„Заедно посилни“ застанува на свои
нозе и оттогаш се бори за подобри
права и недискриминација на лицата кои живеат со ХИВ како посебна
организација на заедницата.

2010
Ромски здравствени медијатори
Во 2010 година, по примерот на Романија
и Бугарија и со поддршка од Фондацијата
Отворено општество Македонија, Х.Е.Р.А. ја
стартува програмата Ромски здравствени
медијатори со основна цел да го подобри
пристапот до здравствена заштита за Ромите. Х.Е.Р.А. помогна во креирањето на првата
Национална стратегија за здравствените медијатори и подигањето на свеста за важноста од институционализирање на овој модел
во системот за јавното здравје. Низ годините, во соработка со средното медицинско
училиште „Панче Караѓозов“, обучивме и доедуциравме над 30 здравствени медијатори.
Денес, на терен се активни околу 10 ромски
медијатори во повеќе градови во Македонија, а програмата ја финансира Министерството за здравство.

2010
Сексуално образование
Ги правиме првите чекори во застапувањето за воведување на сексуалното образование во образовниот систем.
На тазе печатено замириса Рамката за сеопфатно сексуално
образование која претставува јасна препорака на државните институции, практичари, специјалисти и академски
личности дека ССО треба се воведе како засебен и задолжителен предмет во основните училишта во Македонија. Со

поддршка од Х.Е.Р.А., Рамката ја состави работна група од 23
организации, меѓу кои беа и Министерството за образование, Министерството за здравство, Министерството за труд
и социјална политика, државни и универзитетски институти, УНЕСКО, УНФПА, УНАИДС, граѓански организации и професорот Роџер Ингам од Универзитетот во Саутемптон.

2011
Секси маало
Во 2011 година за првпат на Радио МОФ прозвуче „Секси маало“ – радиоемисија што ја смислија младите волонтери на
Х.Е.Р.А. зашто им недостигаше креативна електронска платформа за да зборуваат за сексуалното и репродуктивното

здравје и родовата еднаквост. Оттогаш Сексимаалците ги
слушаме во среда, бар еднаш месечно, со муабет на разни
теми и со експерти и активисти за човекови права – нека не
ве чуди од каде се насобрале дури 100 емисии!

2011

Лица со попреченост

Од 2011 година Х.Е.Р.А. започнува да работи на програмата
за подигнување на свеста и за едукација за сексуалноста
и репродуктивното здравје кај лицата со попреченост. Го
инициравме формирањето на Платформата за сексуално
и репродуктивно здравје на лицата со попреченост за
да бидеме побројни во застапувањето за правото на сексуално и репродуктивно здравје на лицата со интелектуална

и физичка попреченост. До денес, заедно со партнерите,
сме вклучени во континуирани обуки и едукации и развиваме прирачни материјали, а секој 3 декември го одбележуваме Меѓународниот ден на лицата со попреченост
со јавна кампања која ја подига свеста за сексуалноста и
потребите што ги имаат и овие луѓе.

Парламентарна група за
застапување за ХИВ
Во мај 2012 година се формира првата
Меѓупартиска парламентарна група за
ХИВ, составена од 10 пратеници од 6
политички партии, која истата година
стана членка на Европскиот парламентарен форум (EPF). Со секој нов парламентарен состав, Меѓупартиска парламентарна група за ХИВ се обновува со
поддршка од Х.Е.Р.А. која е Секретаријат
на Групата. Оваа парламентарна група
активно се вклучи во заложбите да се
обезбеди одржливоста на програмите за ХИВ и да се зголемат буџетите за
третман и превенција. Од 2019 година
се преименува во МППГ за СРЗ и ХИВ.

Советувалиште за превенција
од дроги кај младите
Во 2012 година, во соработка со Град
Скопје, го отворивме Советувалиштето за превенција од употреба на психотропни супстанци кај младите и за
поддршка на родители. Годишно, повеќе од 500 млади и родители добиваат
услуги за превенција од дроги во младинските центри „Сакам да знам“. Покрај
ова, организираме и промотивни кампањи и годишни обуки за континуирана
едукација на наставниците од средните
училишта во Скопје за рана превенција
и детекција на употребата на дроги. До
ден-денес, Советувалиштето е единствен ваков сервис во државата кој работи на превенција од употреба на дроги и други супстанци кај младите лица.

2012

2013
Х.Е.Р.А. Млади
Х.Е.Р.А. Млади е посебна неформална младинска група во
Х.Е.Р.А. која се формира во 2013 година затоа што младите
сакаа(т) да бидат слушнати од властите и да ги преземат
работите во свои раце кога станува збор за нивното
сексуално и репродуктивно здравје и права. Денес, над

50 млади на возраст од 16 до 25 години организираат
едукации за сеопфатно сексуално образование, ја водат
радиоемисијата „Секси маало“, застапуваат за пристап
до контрацепција и за човекови права и ги будат и
информираат младите преку креативен видеоактивизам.

Мобилна гинеколошка амбуланта

2013

Во 2013 година ја отворивме првата мобилна гинеколошка амбуланта во Македонија која
обезбедува бесплатни услуги за репродуктивното здравје за жени од маргинализирани
групи и руралните средини, а особено во места каде што нема матичен гинеколог. Годишно, овие услуги ги добиваат околу 1000 жени, пред сè сексуални работнички, кориснички
на дроги и жени од рурални средини кои немаат пристап до матичен гинеколог.
Денес мобилната клиника се финансира во рамките на Програмата на Министерството
за здравство за заштита на населението од ХИВ-инфекција.

Семејно насилство и Првиот семеен центар
Од 2009 година Х.Е.Р.А. почнува да работи и на подобрување
на пристапот до услуги за заштита од семејно насилство.
На самиот почеток, ги зајакнавме капацитетите на Општина
Струмица за справување со семејното насилство, го помогнавме отворањето на тамошниот локален Шелтер центар и
ги подготвивме првата локална стратегија и оперативен план
за превенција од семејното насилство на ниво на општината.
Во 2013 година, со помош на Град Скопје, го отворивме првото специјализирано советувалиште во земјава кое им нуди
интегрирани услуги на жените и децата жртви на родово

засновано и семејно насилство, а за сторителите на насилство обезбедува психо-социјален третман. Годишно, услугите на центарот за психо-социјална и правна поддршка ги
користат околу 300 лица.

2014

Сексуални права и заштита на
ЛГБТИ луѓето од дискриминација

Од 2015 година Х.Е.Р.А. започнува да ги јакне капацитетите
на локалните и националните институции за справување
со дискриминација кон ЛГБТИ лицата и да ја подига јавната свест за сексуалните права преку организирање годишни кампањи. Заедно со Комисијата за недискриминација и
Коалицијата Маргини придонесува да се усвои Протокол
кој Комисијата ќе го користи во постапувањето во случај на
дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и
родовиот идентитет. Од 2016 до 2019 година, во соработка
со општините Куманово, Штип и Струмица и со поддршка од

Холандската амбасада, развивавме локални акциски планови и локални протоколи за справување со дискриминацијата во кои се интегрирани и заштитни механизми за спречување на дискриминација на ЛГБТИ лицата.
Х.Е.Р.А. ја предводи иницијативата за формирање на првата
Интерпарламентарна група за правата на ЛГБТИ лицата во
Собранието во Македонија и застапува за препознавање на
сексуалната ориентација и родовиот идентитет како посебни основи за дискриминација.

Иницијатива на жени
од Шуто Оризари
Сакајќи да придонесе во заштитата на социјалните, здравствените и репродуктивните права на Ромките, во 2012 година
Х.Е.Р.А. ја започнува програмата за правно зајакнување на Ромките и отвора теренски сервис за едукација и правна помош
на Ромките. Од 2013 година наваму, заедницата на Ромки од
општината секоја година спроведува мониторинг на квалитетот
на пристапот до репродуктивни услуги за бремените жени, а заклучоците и препораките ги преточува во Карта на заедницата.
Во 2015 година се формира Иницијативата на жени од Шуто
Оризари како неформална иницијатива на Ромки со основна мисија да ги заштити и да застапува за репродуктивните и
здравствените права на својата заедница. Како резултат на нејзините активности, во 2017 година беше отворена гинеколошка ординација во Шуто Оризари каде што повеќе од 10 години
8000 жени немаа пристап до матичен гинеколог.
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Политички активизам за
сексуални и репродуктивни права

2016 година ја памтиме по продлабочувањето на политичката криза во државата, континуираното делегитимирање на
сексуалните и репродуктивни права, отсуството на дијалог
со власта поради најавената т.н. „десоросoизација“ и дополнителната регулација на работата на граѓанското општество.
Не ни остана ништо друго освен да излеземе на улиците во
одбрана на сексуалните и репродуктивните права на жените
и на маргинализираните групи поради рестриктивниот за-

кон за абортус, кратењето на буџетот за превенција и третман за ХИВ и негирањето на правото на сеопфатно сексуално
образование. Успеавме да потпишеме неколку декларации
со политички партии пред тогашните парламентарни избори за да конечно новата власт направи политички промени и
финансиски заложби за заштита и унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје.

Социјално претприемништво
и отворање на „Нега Плус“
Во 2017 година го отворивме „Нега Плус“, нашето - прво - социјално претпријатие
кое вработува долгорочно невработени Ромки како негувателки на стари лица
во домашни услови. Оттогаш, услугите на „Нега Плус“ ги користат повеќе од 20
семејства со стари лица секоја година. Активно се вклучивме и во застапувањето
за подобри политики за развој на социјалното претприемништво во Македонија,
на национално и локално ниво. Од 2018 година па до денес, ги јакнеме капацитетите на граѓанските организации кои работат со маргинализирани групи и сакаат да формираат социјални претпријатија така што им даваме обуки, менторство
и финансиска поддршка за да пркнат и нивните социјални бизниси.
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Државно финансирање на сервисите за
ХИВ и сексуално и репродуктивно здравје
Од 2018 година, Министерство за здравство обезбедува
домашни фондови за десетина граѓански организации кои
работат на превенција од ХИВ кај маргинализираните групи.
Од 2014 година, Х.Е.Р.А. ја предводи Платформата за одржливост на програмите за превенција и третман на ХИВ,
составена од 15-на здруженија кои по завршувањето на
поддршката од Глобалниот фонд во 2017 година, заеднички
работеа на застапување за финансиска и програмска одрж-

Ребрендирање
Во 2018 година се ребрендиравме - Х.Е.Р.А. стана ХЕРА.
Го освеживме логото – ја задржавме црвената панделка
како наш препознатлив знак, а виолетовата ја додадовме
како симбол на родовата рамноправност која е во сржта
на сè што работиме.

ливост на програмите за ХИВ кај маргинализираните групи.
По 18 години меѓународно финансирање на нашите сервиси, денес теренското доверливо советување и тестирање
за ХИВ кај маргинализирани групи и во рамките на младинските центри „Сакам да знам“ се обезбедува со финансиска
поддршка од Програмата на Министерството за здравство
за заштита на населението од ХИВ-инфекција.

По 6 години конечно донесен
демократски закон за абортус
Од 2013 година ХЕРА го предводи граѓанското движење за
промена на рестриктивниот закон за абортус кој ги присилуваше жените на задолжително советување и тридневно
чекање за абортус по советувањето, а за гинеколозите предвидуваше високи казни во случај на непочитување на законските одредби. За правото на избор излеговме на улица, а
со нас излегоа и многу други организации и граѓан(к)и. Без
престан спроведувавме истражувања и јавни кампањи за да
ја подигнеме свеста на населението за штетноста на законот
по правата и слободите на жените. Поднесовме низа прет-
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ставки до комитетите на ООН за човекови права во врска
со заштитата на репродуктивните права и со барање да се
измени законот за прекин на бременоста. Со промената на
власта, во 2019 година се донесе нов закон во Собранието
со кој се елиминираа сите пречки во пристапот до абортус
- закон кој силно ја почитува репродуктивната слобода и е
еден од најлибералните во Европа. ХЕРА беше дел од работната група на Министерството за здравство чија главна одговорност беше да го ревидира законот и да ја подготви новата
легислатива.
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Политичка волја за сеопфатно
сексуално образование
Во 2019 година, Владата на Република Северна Македонија
го усвои планот за пилот-наставната програма за сеопфатно
сексуално образование (ССО) во 4 основни училишта и за
првпат покажа силна политичка волја за негово воведување
во формалното образование.
Ова е најголемото достигнување на ХЕРА во застапувањето
за ССО во изминатите 10 години, плод на работењето на

националната работна група за мобилизација на ресурси
за ССО формирана од страна на Владата на иницијатива на
ХЕРА во 2017 година. Изработивме двегодишен акциски план
за пилотирање на ССО, кој вклучува и обуки на наставници
и евалуација на програмата од чии резултати и искуства ќе
произлезе нова стратегија и најдобар едукативен модел за
вклучување на ССО во образовниот систем.
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