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Голема благодарност до сите партнери и донатори
кои нѐ поддржаа во 2020 година

Хуманитарна криза – настан или низа настани кои директно ги загрозуваат здравјето,
безбедноста и социјалната добросостојба на заедницата или на поголема група луѓе.
Хуманитарните кризи може да се разликуваат
по обемот, времетраењето и причината поради кои се случуваат. Но она што им е заедничко
е дека ги спречуваат луѓето да си ги задоволуваат основните потреби за храна, вода и
безбедно живеалиште. И дека без исклучок ги
нагласуваат нееднаквостите во општеството,
особено кога станува збор за пристапот до
здравствени услуги и до достоинствена работа
и приход.
На ова нè потсети и пандемијата предизвикана од ковид-19, по која ќе ја паметиме
2020 година. Последици од неа почувствува
секој, но јасно е како бел ден дека најпогодени беа – а и натаму се – луѓето кои поради
длабоко вкоренетите општествени вредности
и привилегијата на другите пропаднаа во
уште поголема сиромаштија, чие здравје
уште повеќе се влоши, кои станаа навидум
важни само колку да се оправда наводната
загриженост на надлежните.
Невидливиот вирус ја направи уште повидлива системската исклученост на Ромите, на
лицата со попреченост и на старите и изнемоштените – на едните затоа што не можеа да
си дозволат да се заштитат од вирусот дури и да
знаеја како, а на другите затоа што станаа уште
поизолирани и позависни од туѓата помош.
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Полицискиот час ги осили насилниците во
домот, а поради отсуството на системска
поддршка, жените мораа да ја жртвуваат или
својата каква-таква економска независност
или своето ментално здравје, жонглирајќи
помеѓу грижата за децата и работата од дома.
Оние кои не добија отказ, си го ризикуваа
здравјето за минимална плата во супермаркет,
продавница за брза мода или во текстилна
фабрика чии врати речиси и не се затворија.
Младите на свој грб почувствуваа што значи
физичката оддалеченост од врсниците и од
училишните клупи, но и залудното барање
работа.
Намалениот капацитет на здравствените
установи уште повеќе го ограничи пристапот до здравствени услуги за помалку
привилегираните и често стигматизираните,
а онаму каде што имаше здравствени услуги,
неретко имаше и нелегална наплата.
Со други зборови, пандемијата јасно покажа
дека постои и пандемија во сенка, која е
еднакво опасна за јавното здравје. А неа не ја
решаваат две дози вакцина, туку политичка
волја и стремеж да живееме во општество во
кое пандемиите како ковид-19 ќе нѐ засегаат
сите еднакво.
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Предсетаделка
Румена Ѓердовска Којчески

Извршен директор
Бојан Јовановски

ОБРАЌАЊЕ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА И
ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР
Во 2020 година одбележавме 20 години
постоење на ХЕРА. Започнавме како мала
организација за ХИВ, а денес неизмерно
се гордееме со она што го оставаме како
наше досегашно наследство за сексуалното
и репродуктивно здравје и за родовата
еднаквост во Македонија. Пандемијата нѐ
спречи да го прославиме јубилејот како што
доликува, но не и да се потсетиме на успесите, да наградиме дел од нашите соработници и активисти и да се заложиме и понатаму да придонесуваме за свет во кој сите луѓе
ќе можат слободно да ја слават сексуалноста
и да живеат во социјален мир.
Годината ја одбележа, пред сѐ, солидарноста
кон лицата кои беа најпогодени од пандемијата. Не престанавме да даваме услуги,
затоа што грижата за сексуалното и репродуктивно здравје не смее да запре во услови на
криза. Напротив, токму тогаш одредени групи
имаа уште поголема потреба од наша помош.
Психо-социјалната поддршка на девојките
и жените жртви на насилство ја зголемивме
за двапати, а за бремените жени не изостана континуираната антенатална грижа
и советување преку мобилните амбуланти.
Ромите, лицата со попреченост и сексуалните
работнички особено ги почувствуваа социоекономските последици од пандемијата,
па затоа дистрибуиравме повеќе од илјада
хуманитарни пакети, бесплатни заштитни
материјали и витаминска терапија. А преку
нашето социјално претпријатие „Нега Плус“
им помогнавме на повеќе од 200 стари лица во Скопје во набавката на прехранбени
продукти и во грижата за домот.
Во време кога училиштата беа затворени, а
движењето на луѓето ограничено, дигиталната технологија ни помогна да продолжиме

со сексуалното образование со младите. Заедно со младите, кај кои постоеше интерес за
учење, учевме и ние за ваквиот пристап.
Дури и младите волонтери на ХЕРА станаа
покреативни и интензивно ги користеа социјалните мрежи за едукација за сексуалното и
репродуктивно здравје и права, од каде што
се изроди и Феминистичкиот читателски клуб
– Feminist Book Club, безбедно катче во кое
девојките можат да водат здрави дискусии за
феминистичкото движење.
Особено сме горди што по десет години борба
за интегрирање на сексуалното образование
во образовниот систем, овој изборен предмет
конечно стана дел од предложените реформи
за основното образование.
Во партнерство со Бирото за развој на образованието, ја започнавме и обуката на 15
наставници за пилот-програмата за сексуално
образование која ќе се реализира во четири
основни училишта од септември 2021 година.
Со тоа, се надеваме дека до крајот на годината
ќе ги имаме и првите ученици во Македонија
кои ќе добијат едукација за сексуалното
образование од нивните наставници.
Во 2020 година се избраа нови членови на
Управниот одбор. Сите жени и сите со голем
ентузијазам да продолжат да градат силна
ХЕРА, од таму до каде што стигнаа Ива,
Кристијан, Катерина и Виктор.
На крај, упатуваме голема благодарност до
сите наши донатори и соработници, граѓански
организации и мрежи, членови, вработени и
волонтери за целата нивна поддршка во текот
на годината. И посакуваме 2021 година да ни
биде помирна и исполнета со здравје.
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ЗА ХЕРА

ВИЗИЈА
Сите луѓе ја уживаат
својата сексуалност
слободно и во социјална
благосостојба.

МИСИЈА
ХЕРА предводи
граѓанска организација
и поттикнува
општествена промена
за остварување на
сексуалните права и
за овозможување на
подобро образование и
услуги за сексуалното
и репродуктивно
здравје, особено за
маргинализираните
заедници.

ВРЕДНОСТИ
Еднаквост
Рамноправност
Социјална правда
Омоќување
Младинско учество
Различност
Слобода на избор
Феминизам

ЗАСТАПУВАЊЕ
ХЕРА учествува во сите национални процеси за изготвување закони и политики за
подобрување на сексуалното и репродуктивно здравје и родовите прашање.
ХЕРА беше еден од главните иницијатори за промена на рестриктивниот Закон за прекинување на бременоста од 2019 година. ХЕРА со години е предводник на група организации
која успешно го застапува финансирањето на сервисите за ХИВ и СРЗ за маргинализираните
групи од националниот буџет, со цел одржување ниска стапка на ХИВ во земјата.
СЕРВИ С И
Преку своите стационарни и мобилни сервиси, ХЕРА опслужува повеќе од 6.000 клиенти
годишно, особено лица кои се социјално ранливи. Обезбедуваме бесплатно и доверливо
тестирање за СПИ, контрацепција, гинеколошки и дерматолошки прегледи, ЕХО-дијагностика, ПАП-тестирање, советување и поддршка од насилство. ХЕРА е главен провајдер на
ХИВ-тестирање во земјата, особено меѓу маргинализираните групи и младите. Преку Првиот
семеен центар, ние сме единствени кои нудат заштита и поддршка на лица засегнати од
насилство – жените и децата, но и психо-социјален третман за сторителите на насилството.
Е ДУКАЦИ ЈА И М ЛА ДИНСКО У ЧЕСТВО
Со својот тим на едукатори, ХЕРА е единствена организација која обезбедува неформално
сеопфатно сексуално образование за младите. Тимот на „ХЕРА Млади“ брои повеќе од 50
волонтери кои преку врсничка едукација, креативни работилници и дигитални алатки
промовира заштита на сексуалното и репродуктивно здравје на младите и родова еднаквост.
ХЕРА годишно обучува околу 300 даватели на услуги на теми од сексуалното и репродуктивно
здравје, репродуктивните права и заштита од насилство, за да се зголеми пристапот до овие
услуги и надвор од нејзините сервиси.
О М ОЌУВАЊЕ НА ЖЕ НИТЕ
Како една од социјално најранливите групи во државата, ХЕРА обезбедува поддршка на
Ромките и на неколку неформални групи во унапредување на нивните социјални, здравствени и економски права. Со социјалното претпријатие „Нега Плус“ се обучуваат негувателки за грижа на стари лица во домашни услови, додека преку програмата за параправна
помош Ромките обезбедуваат теренски услуги за заштита на социјалните и репродуктивни
права. Од 2019 година ја поддржуваме и Групата за застапување на Ромките со цел создавање подобри услови за нивно вработување на пазарот на трудот.
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КЛИНИЧКИ УПАТСТВА ЗА
МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТУС
Медикаментозниот абортус не е достапен
како метод за прекинување на непланираната
бременост во
воМакедонија.
Македонија. Заради едноставноста на
Заради
едноставноста
неговата примена,
на неговата
околу примена,
80 % од
абортусите
околу
80 % од
во абортусите
земјите навоЕУ
земјите
се изведуваат
на ЕУ се
со користење
изведуваат
со користење
на оваа техника.
на овааИако
техника.
со донеИако
сувањето
со
донесувањето
на Законот
на Законот
за прекинување
за прекинување
на
бременоста
на
бременоста
вово
2019
2019година
годинабеше
беше обезбедена
правна основа медикаментозниот абортус да
се користи во болниците и гинеколошките
ординации, сепак, клиничката постапка за
негово изведување не
не ее регулирана.
регулирана. Во услови
на услови
Во
ограничен
на ограничен
пристап пристап
до здравствените
до здравинституции
ствените
институции
поради поради
пандемијата,
пандемијата,
медикаментозниот абортусабортус
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бидејќи
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од изложеност
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на ковид-19
на ековид-19
помал во
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споредба
помал
во споредба
со хируршкиот
со хируршкиот
метод
метод.

Во 2020 година Работната група формирана
од Министерството за здравство работеше
на подготовка на клиничкото упатство за
безбеден абортус. Како член на групата, ХЕРА
се застапуваше за соодветно препознавање
на стандардите на Светската здравствена
организација во уредувањето на начинот на
кој ќе се нудат здравствени услуги поврзани со
безбеден абортус. Во ревизијата на упатството
ХЕРА вклучи и експерти од шведскиот
Универзитет „Каролинска“.
Клиничкото упатство за безбеден абортус беше одобрено од страна на Министерството на
31 декември. Дополнително, во превентивната
програма за заштита на здравјето на мајките
и децата за 2021 година се обезбедија 500.000
денари за пилотирање на медикаментозниот
абортус. Засега, ова е единствениот начин да се
отпочне со овој метод на прекин на бременоста, имајќи предвид дека лековите сѐ уште не
се достапни во земјата. Пилот-програмата, која
ќе започне во 2021 година на Универзитетската
клиника за гинекологија и акушерство, треба
да покаже дека медикаментозниот абортус е
прифатлив за жените кои сакаат да ја прекинат
непланираната бременост со помош на лекови,
еднакво како и хируршкиот метод. На тој
начин, ќе се обезбеди и научна аргументација
за потребата од поголема достапност на
медикаментозниот абортус во здравствените
установи во иднина. Притоа, неопходно ќе

биде континуирано да се обезбедува буџет
од националните превентивни програми
за набавка на лековите за медикаментозен
абортус сѐ додека тие не бидат регистрирани.
ХЕРА изготви и брошура за КОВИД-19 и правото на медикаментозен абортус укажувајќи
на потребата од достапност на овој метод
за време на пандемија, бидејќи грижата за
абортус треба да биде една од врвните заложби
на секоја влада за репродуктивното здравје на
жените. Во фокусот на нашите активности за
одбележување на Глобалниот ден за акција
за безбеден абортус беше токму правото на
медикаментозен абортус, за да ги информираме подобро жените, но и за да ги потенцираме обврските што државата и здравствените
институции треба да ги исполнат во иднина
за негова поголема достапност.
...во последните два месеца за првпат
на клиниката се врши соодветна набавка...
Сега на овој современ и навистина европски
начин освен стандардниот, може да се
спроведе и медикаментозниот абортус.
- Венко Филипче,
министер за здравство
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ГРИЖА ЗА БРЕМЕНОСТА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА –
НАЦИОНАЛНИ ПРЕПОРАКИ
Медицинските информации кои доаѓаа од светот сугерираа дека поголемиот број бремени
жени инфицирани со корона-вирусот имаат
или благи до средно изразени симптоми
слични на грип или воопшто не покажуваат
симптоми и целосно заздравуваат по одреден
период.
Сепак, со одлуката на Владата на РСМ, бремените жени беа ставени во групата на ранливи
категории на граѓани и беа ослободени од
работа, пред сѐ, како мерка на претпазливост.
Поради ограничениот пристап до гинеколошките ординации и болници, бројот
на антенаталните прегледи беше намален
и беа прегледувани само итните случаи.
На матичните гинеколози им беа потребни дополнителни упатства од надлежните
институции за да овозможат оптимална грижа за бремените жени во текот на пандемијата.

Со почетокот на пандемијата, заедно со експерти од Здружението на гинеколози и
опстретичари на Македонија и со поддршка
на УНФПА, ХЕРА започна со развивање на
национални упатства за гинеколозите и
другите здравствени лица за следење на
здравствената состојба на бремени жени во
време на ковид-19.
Користејќи ги светските пракси и научните докази од постојните истражувања и национални
протоколи, особено од Велика Британија и
САД, учествувавме во подготвувањето на две
изданија на времени препораки за водење
на бременоста во време на пандемијата, во
месеците април и ноември.
Покрај тоа што националните упатства беа
споделени со сите гинеколози во државата,
беа спроведени и онлајн обуки за користење
на алгоритмите за олеснета прегледност
на постапките што треба да се преземат кај
пациентките суспектни или со потврдена
инфекција, и тоа во тек на антенаталните
контроли, тријажа на пациентки со симптоми
на ковид-19, хоспитализација на ризични
пациентки, начин на завршување на породувањето и постпородилниот период.
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Националните упатства вклучуваа и препораки за оптимизација на прегледите
на бремените жени за да не се изгубат
придобивките од редовните антенатални
контроли, чиј број по потреба може да се намали за да се обезбеди превенција од заразување
на бремените жени со ковид-19. Обуките беа
акредитирани од страна на Лекарската комора.
До крајот на годината, вкупно 129 гинеколози
беа опфатени со обуките кои ќе се спроведуваат
и во 2021 година, согласно најновите научни
медицински податоци за влијанието на
вирусот SARS CoV 2 врз здравствената состојба
кај трудниците.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

НЕМА „КОПЧЕ ЗА ПАУЗА“ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХИВ
ДОДЕКА ТРАЕ КОВИД-19
Пандемијата придонесе луѓето кои се под ризик од ХИВ да бидат под уште поголем ризик од
инфекција од ковид-вирусот поради нивната маргинализираност. Постарите лица што живеат
со ХИВ или лицата со ХИВ коишто имаат проблеми со срцето или белите дробови, имаа поголем
ризик да бидат инфицирани со вирусот и да манифестираат посериозни симптоми. Ова, секако,
не значи дека во услови на пандемија потребата од ХИВ-тестирање се занемарува, зашто
тестирањето и третманот за ХИВ и за други сексуално преносливи инфекции претставува една
од есенцијалните услуги за заштита на здравјето во услови на хуманитарна криза. Затоа, нашите
услуги на терен за ХИВ-превенција и тестирање не запреа, туку само се приспособија на новите
услови, согласно нововедените мерки на заштита.
Со самиот почеток на кризата, процената за
ризик од ХИВ се правеше телефонски, а до
нашите стационарни сервиси за тестирање
се упатуваа оние кои имаа најголема потреба.
Дека постоеше потреба од ХИВ-тестирање
покажуваат и бројките: во текот на 2020 година, во соработка со партнерските организации
од 11 градови низ земјата, беа направени
вкупно 2.361 тестирања и советувања за ХИВ,
само 10 % помалку од минатата година.
Речиси половината, односно 1.010 ХИВ-тестови, беа направени меѓу популацијата на
мажите кои имаат секс со мажи. ХИВ-тестовите
беа направени и кај 574 лица кои инјектираат
дроги и кај 539 сексуални работнички.
Преку сервисите за ХИВ-тестирање кај 11 лица
беше откриен ХИВ-позитивен статус. Овие
лица беа поврзани со системот на здравствена
заштита, за последователна терапија и
поддршка. Дистрибуиравме и 7.192 кондоми,
3.810 лубриканти и 1.365 информативно-едукативни материјали.
Со поддршка на ViiV-Healthcare и во соработка
со „СТАР-СТАР“, обучивме 7 ХИВ-советувачи
меѓу популацијата на сексуални работнички,
а дополнително организиравме и теренски
ХИВ-тестирања меѓу сексуалните работнички.
Спроведовме медиумска кампања за подигање
на свеста за важноста од ХИВ-тестирање во
време на пандемија. Со поддршка од Алијансата за јавно здравје, дополнително беа акредитирани и 18 советувачи за ХИВ од 11 граѓански
организации во земјата.

Во февруари 2020 година направив
ХИВ-тест во ХЕРА. Тестот беше
позитивен. Самото сознание дека сте
ХИВ-позитивен, особено во услови на
пандемија, звучи застрашувачки.
Сепак, благодарение на вработените во
’Сакам да знам‘, а потоа и на Клиниката
за инфективни болести и фебрилни
состојби, ги надминав лошите чувства
и сфатив дека животот продолжува
понатаму и дека морам да се носам
со мојата нова здравствена состојба.
Оттогаш мина една година, редовно
примам анти-ХИВ терапија и здравјето
ми е подобрено, а сето тоа заради
навременото откривање на ХИВ-вирусот.
- Сведоштво на клиент од Младинскиот
центар на ХЕРА „Сакам да знам“
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ИНИЦИЈАТИВАТА НА ЖЕНИТЕ ОД ШУТО ОРИЗАРИ
АКТИВНА НА ТЕРЕН И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Пандемијата уште повеќе ги зголеми последиците во целокупниот општествено-економски и
здравствен живот на Ромите, а особено на Ромките.
Од почетокот на пандемијата, 66 % од Ромките во Шуто Оризари ги изгубија редовните приходи
неопходни да си ги задоволат основните потреби во животот. Ромките имаа особено потреба од
хигиенски средства и опрема за лична заштита, со цел што е можно повеќе да се заштитат од
ковид-19.
Годината 2020 е особено значајна затоа
што по една година отсуство на гинеколог
во Шуто Оризари, при крајот на годината
Министерството за здравство склучи договор
со нов матичен гинеколог, кој треба да
започне со работа на својата ординација на
почетокот на 2021 година. Иницијативата
на жени од Шуто Оризари беше целосно
вклучена во преговорите со Министерството
и со заинтересираните гинеколози со цел да
се обезбеди репродуктивна грижа за 8.000 до
13.000 жени во општината.

Според Картата на заедницата за пристап до
сервиси за репродуктивно здравје на Ромките
во време на пандемија, загрижувачки е што
услугите кај матичниот гинеколог биле бесплатни само за 14 % од жените, за разлика
од 43 % во 2019 година. Ромските параправнички регистрираа и 107 случаи на незаконска
наплата кај матичен гинеколог, како и голем
број случаи кога бремените жени не ги добивале неопходните антенатални прегледи.
Годинава, преку услугите на терен, 715 клиенти
искористиле правна помош од Иницијативата, а на 21 клиент му беше овозможена
придружба до одредена социјална или здравствена институција заради остварување на
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одредени права. Со едукација за социјалните
и здравствените права на терен беа опфатени 994 семејства, од кои 150 бремени
жени. Беа организирани и шест форуми на
заедницата, на кои 50 Ромки дискутираа за
горливите прашања од нивното секојдневие:
заштита од ковид-19, превенција од малолетнички бракови, заштита на сексуалното
и репродуктивното здравје, можности за
вработување и за поголема економска независност. Иницијативата на жени од Шуто
Оризари им подели 400 хуманитарни пакети на најзагрозените ромски семејства,
заштитни маски, дезинфекциски средства и
информативни брошури за ковид-19.

Особено значајна е одлуката на Комитетот
за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените при Обединетите нации,
со која се утврди повреда на правото на еднаков третман и дискриминација кај две жени од
Шуто Оризари, на кои им беше оневозможено
да добијат гинеколошки услуги. Покрај
утврдената неправда врз репродуктивните
права на Ромките, Комитетот на ОН даде
препораки за државата за структурни промени
и за искоренување на штетните практики во
пристапот на Ромките до гинеколошки услуги.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

„НЕГА ПЛУС“ СЕ ГРИЖИ ЗА СТАРИТЕ ЛИЦА
И ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Достапните статистички податоци покажуваат дека од 2008 до 2018 година бројот на стари лица
во земјава се зголемил за 2,6 %. Како што минуваат годините така потребата од грижа за старите
и изнемоштени лица во домашни услови станува сѐ поголема, а капацитетите за обезбедување
на овие услуги и натаму се ограничени. Старите и хронично болните лица се меѓу најзагрозените
групи кога е во прашање ризикот од смртност на ковид-19, а ограничувањето на нивното
движење и социјална интеракција како национални превентивни мерки придонесоа да се
намали побарувачката на услугите за грижа во домот во текот на годината. Стравот на старите
лица да доаѓаат во контакт со надворешни лица беше голем и оправдан.

Иако бројката на редовните клиенти (16
лица во 2020 година) кои добиваа услуги за
грижа на домот од „Нега Плус“ годинава беше
значително помала, сепак, нашето социјално
претпријатие не запре со работа. Поддршката
од УСАИД за грижа за стари лица и лица со
попреченост меѓу ромската популација во
општините Кисела Вода, Карпош и Шуто
Оризари особено помогна да се одржи работата
на „Нега Плус“.
Нашите негувателки им помогнаа на 153
клиенти од ромските семејства со стари лица
и лица со попреченост во одржувањето и
чистењето на домот, доставувањето на храна и
хигиенски препарати. Дополнително, во текот
на годината „Нега Плус“ ангажира уште двајца
негуватели од ромската заедница за потребите
на услугите на терен.
Во ноември 2020 година „Нега Плус“ и ХЕРА
потпишаа договор со Министерството за труд
и социјална политика и Општината Кисела
Вода, за развој на социјални услуги за помош
и нега на стари лица во домашни услови.
Преку проектот „Се грижиме за оние кои се
грижеле за нас“ ќе се создаде локален сервис за
изнемоштените и хронично болните граѓани
на Општина Кисела Вода. Ова е само еден од
повеќето проекти кои ќе се спроведуваат во
целата држава за да се унапредат и развијат
сервиси на социјални услуги во согласност
со потребите што произлегуваат од новиот
Закон за социјална заштита. Во декември „Нега
Плус“ ја започна и тримесечната обука на 18
долгорочно невработени граѓани од Општината, кои ќе бидат обучени како негуватели за
стари лица во домашни услови и ќе можат да
почнат со работа од мај 2021 година.

На пензионери кои немаат никој,
оваа услуга им е навистина од помош.
- клиент на „Нега Плус“

На почетокот на 2021 година се очекува да
заврши процесот на државно лиценцирање
на „Нега Плус“ како давател на услуги согласно
Правилникот за давање социјални услуги за
помош и нега во домот. Дополнително, „Нега
Плус“ ќе работи на проширување на тимот со
негувателки и на воведување нова линија на
услуги за клиентите.
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РОМКИ АКТИВИСТКИ СЕ ЗАСТАПУВААТ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНОСТА НА РОМКИТЕ
Невработеноста меѓу Ромките, како маргинализирана група на граѓанки, уште повеќе дојде
до израз за време на кризата предизвикана од
пандемијата.
Дури 67 % од Ромките се невработени, а 74 % од
нив се соочуваат со недостиг на финансиски
средства поради прекин на неформалната
или хонорарната работа. Во 2019 година, со
поддршка на шведската фондација „Квина тил
Квина“, беше формирана група на активистки
Ромки „Вработена Ромка = Силна Ромка“, која
се застапува за еднакви можности за вработување на Ромките во државата.

Во 2020 година Ромките активистки активно
го следеа вработувањето на Ромките и
спроведувањето на економските мерки за
справување со кризата предизвикана од
ковид-19. Од вкупно 4.632 регистрирани
невработени Ромки, речиси 95 % се без
образование или со основно образование.
Поразителен е фактот што само 2,4 % Ромки ги
искористиле активните мерки за вработување
во првата половина од годината.
Дополнително, од 25.276 вработени во 141
државна институција, само 203 се од ромска
етничка припадност.
Од нив, само 38 % се жени и само 4 Ромки се
на раководни позиции. Од вкупно 16 министерства, само три – односно Министерството за локална самоуправа, Министерството
за здравство и Министерството за животна
средина и просторно планирање – немаат
вработено Ромка. Од вкупно 56 мониторирани
општини, само во 11 единици на локалната
самоуправа има вработено Ромки. Во однос на
услугата за активација на невработени лица во
Агенцијата за вработување, само 14 %, односно
само 40 од 287 Ромки, успешно ги завршиле
активните мерки за вработување.

Во текот на годината, Групата работеше
и на зајакнување на своите капацитети
за застапување, родова еднаквост и јавно
говорење со цел нејзините 8 членки
активистки да стекнат поголеми знаења и
вештини и да можат поуспешно да застапуваат
за подобрување на националните политики
за зголемување на вработеноста на Ромките.
Активистките на „Вработена Ромка = Силна
Ромка“ заеднички работеа со претставници од
општините Карпош, Гази Баба, Кисела Вода и
Ѓорче Петров на развивање локални акциски
планови за вработување на Ромките.
Успех е што Советот на Општина Карпош ги
усвои активностите од Планот со кои ќе се
поттикне зголемување на вработувањето
на локално ниво во 2021 година. Преку
видеоинтервјуата што ги направија Ромките
активистки, градоначалниците на општините
Гази Баба, Карпош и Кисела Вода дадоа
заложби за подобрување на вработеноста на
Ромките на локално ниво. Активистите беа
дел и од националната работна група за подготовка на новиот Национален оперативен
план за вработување.
Ќе ги поддржуваме младите Ромки во
делот на изнаоѓањето на работни места
во компаниите, вклучувајќи ја и Општина
Гази Баба, која предвидува вработување на
најмалку еден Ром во делот на
ромските прашања.
- Борис Георгиевски, градоначалник
на Општина Гази Баба
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НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ –
СКРИЕНА ПАНДЕМИЈА ЗА ВРЕМЕ НА КАРАНТИНОТ
Ковид-19 доведе до зголемување на родово базираното насилство во светот. Насилството над
жените беше толкувано како „скриена пандемија“, бидејќи за време на карантинот жените и
девојките беа на некој начин „заробени“ од насилниците со кои живеат. Во некои земји драстично се зголеми и бројот на фемициди.
Оттука, пандемијата ја наметна потребата од изнаоѓање алтернативни дигитални алатки преку
кои и натаму ќе им се дава психо-социјална поддршка на жртвите на насилство.

Во текот на годината, Првиот семеен центар
(ПСЦ) забележа зголемување на бројот на
жртви на насилство за разлика од претходната
година. Вкупно 289 лица ги користеа услугите
на ПСЦ, меѓу кои имаше и жени и деца жртви
на насилство. Поради карантинот и ограниченото движење, речиси 70 % од услугите беа
достапни само онлајн или телефонски.
За времетраењето на „16 дена активизам“
беа организирани и онлајн работилници за
сексуалното вознемирување на јавни простори, со кои беа опфатени 126 ученици од
училиштата СУГС „Михајло Пупин“, СУГС
„Осми Септември“, СУГС „Арсениј Јовков“ и
СУГС „Васил Антевски-Дрен“. Во септември,
тимот на психолози, социјални работници и
психотерапевти на ПСЦ одржа и дводневен
тимски состанок на кој споделуваа искуства од
начините на работа во услови на пандемија и
предлози како да се подобри тимската работа.
Работата на ПСЦ повеќе од 6 години е поддржана од Град Скопје. Почнувајќи од септември
2020 година, Првиот семеен центар дава
бесплатна правна поддршка и советување и со
поддршка од фондацијата „Сигрид Раусинг“.

Сведоштво:
Позитивната страна на пандемијата
Љ.М. е 33-годишна жена од Скопје. Таа е во
брак 8 години и за сето време трпи психичко
и физичко насилство. Од заедничкиот брак
со сопругот има два сина на возраст од 4 и
8 години. Љ.М. беше веднаш вклучена во
советувалиштен процес. Ѝ беше обезбедена
поддршка до Центарот за социјална работа за
да го пријави случајот.
Поради тоа што клиентката немаше видливи
траги од физичко насилство, ниту, пак, поседуваше медицинска документација за претходни повреди, во Центарот не го препознаа
психичкото насилство и ги релативизираа
ситуацијата и стравот со кој се соочува Љ.М.
Инсистиравме да се отвори случај и да ги
упатат Љ.М. и нејзиниот сопруг на советување
во ПСЦ. Сопругот не отпочна со советување,
а Љ.М. продолжи со индивидуалните средби
за да ја надмине преживеаната траума, да се
охрабри да излезе од кругот на насилството и
да застане на нозе за себе и за своите деца. Во
соработка со други организации ѝ беше дадена
и бесплатна правна помош.
По некое време, Љ.М. се почувствува доволно
зајакната, па одлучи да покрене бракоразводна
постапка и да замине кај нејзините родители,
заедно со децата. Разводот е завршен, а Љ.М.
и денес работи со нашите советувачи на
унапредување на родителските вештини.
Карантинот го гледав како одлично време
да преземам нешто и да се тргнам оттаму.
Значи, карантинот позитивно влијаеше врз
моите одлуки. Без Првиот семеен центар јас
немаше да успеам да се вратам во нормала, не
би била тоа што сум. Без нивната безрезервна
поддршка немаше да можам да го прекинам
кругот на насилство и нефункционално
живеење и немаше да можам да се посветам
на себе и на своите деца за да им обезбедам
нормално детство и нормална иднина.
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УСЛУГИТЕ НА „САКАМ ДА ЗНАМ“ НА ДОФАТ НА
ГРАЃАНИТЕ И РАНЛИВИТЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Карантинот и ограниченото движење за време на здравствената криза несомнено го отежнаа
пристапот до здравствени услуги, а особено ги погоди најранливите и лицата кои живеат во
супстандардни услови. Социо-економските и психолошките бариери, од една страна, значително
го намалија пристапот до основни услуги и продукти, а од друга страна, ги зголемија стресот
и анксиозноста кај луѓето, што, пак, дополнително влијае врз ризикот од појава на сексуално
преносливи инфекции. Дури 30 % од жените во Македонија се изјасниле дека пандемијата
негативно влијае врз нивното ментално здравје.

Во екот на пандемијата младинските центри
„Сакам да знам“ не затворија и непречено
нудеа онлајн советувања за сексуалното и
репродуктивното здравје. На почетокот, процените за потреба од преглед или терапија
за можна сексуално пренослива инфекција
се правеа врз основа на пратени фотографии
до дерматовенеролог. Телефонски се правеа
процени за ризик од ХИВ-инфекција и се
закажуваа термини за тестирање, дијагноза и
третман.
Иако со редуцирано време на работа, во првите
3 месеци од пандемијата младинските центри
продолжија да даваат услуги со физичко
присуство, согласно протоколот за заштита
од ковид-19. Почнувајќи од јуни, работата во
младинските центри целосно се врати во
нормала. Вкупно 2.111 клиенти добија услуги
во текот на 2020 година во двата младински
центри, од кои повеќе од 70 % припаѓаат
на маргинализираните групи. Бројот на
тестирања за ХИВ и СПИ се намали за 30 % во
споредба со минатата година, но затоа, пак, се
зголеми бројот на поделени спирали и орална
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контрацепција, особено кај сексуалните
работнички. Беа дистрибуирани 6.487 кондоми и 2.651 лубриканти. Во септември беше
одржана и обука за 16 даватели на услуги преку
нашите сервиси за превенција, дијагностика и
третман на СПИ кај мажи.
Работата на младинските центри „Сакам да
знам“ веќе три години е поддржана од Програмата за заштита на населението од ХИВинфекција на Министерството за здравство.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

МОБИЛНА ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА – ВАЖЕН РЕСУРС
ЗА РЕПРОДУКТИВНА ГРИЖА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Последиците од пандемијата и од намалениот капацитет на здравствените работници не ги
заобиколија ни жените од руралните средини. Врз нивното здравје дополнително влијаат
и социо-економската немоќ да добијат здравствени прегледи, лошата инфраструктура и
намалениот број здравствени работници кои ги посетуваат руралните амбуланти.
Така, дури 80 % од женската популација во Виница имаат недостиг од гинеколошки услуги, а во
Пехчево и Делчево дури 90 % од жените немаат свој матичен гинеколог. Намалените приходи
влијаеја врз пристапот и квалитетот на репродуктивната грижа и кај сексуалните работнички.
Со мобилната гинеколошка амбуланта во
2020 година беше опфатена вкупно 741 жена.
Од нив 206 беа сексуални работнички, а 104
девојки и жени кои употребуваат дроги. Министерството за здравство веќе три години ја
поддржува мобилната гинеколошка амбуланта
за маргинализираните жени, а во текот на 2020
година овој мобилен сервис беше помогнат и
од Британската амбасада.
Така, услугите за репродуктивно здравје, како
што се ПАП-тестирањето и ЕХО-прегледите,
им станаа подостапни на жените во градовите
и околните рурални средини каде што има
недостиг на гинеколози: Делчево, Виница,
Штип, Кочани Битола, Прилеп, Куманово и
Гостивар. Вкупно 238 жени од овие градови и
околните рурални средини добија услуги и за
превенција од рак на матката.
Број на клиенти

2.111

Број на ХИВ -тестирања

Број на спирали

9

% маргинализирани и
ранливи категории

311

71 %

Број на СПИ-тестирања

Број на кондоми

6.487

% деца и млади
(10 – 24 години)

116

45 %

68 %

% жени

Број на поделена итна и
орална контрацепција

Број на млади едуцирани на теми
од сексуалното образование

141

100

Преку мобилната гинеколошка амбуланта
бесплатно им беа поделени 80 витамински
пакети на бремени жени од руралните средини. Кај неколку жени беше аплицирана
спирала, а беа дистрибуирани и кондоми
и орална контрацепција за спречување на
непланирана бременост.
Досега никој не дошол во ова село да ни
понуди каква било бесплатна услуга. Да не
беа овие посети од мобилната амбуланта
можеби некоја девојка никогаш немаше да
дознае како изгледа гинеколошки преглед.
Тимот е одличен и сакаме да доаѓаат почесто.
- клиентка во мобилната
гинеколошка амбуланта
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ОНЛАЈН УСЛУГИ И ЗА МЛАДИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И
ПАРТНЕРИТЕ ВО РИЗИК ОД УПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИИ
Едни од главните ризици поттикнати од пандемијата беа анксиозноста, депресијата, но и
ризикот од употреба на супстанции. Младите се соочија со вонредна ситуација која драстично
им ги промени секојдневните животни навики и ја разниша нивната психолошка стабилност.
Според Европскиот извештај за дроги, во 2020 година е увидена зголемена консумација и
производство на канабис (15 % повеќе млади од претходната година), како и појава на лаборатории за производство на нови супстанции.

Во текот на годината, преку Советувалиштето
за заштита од ризици и употреба на
супстанции, нашиот тим на психијатри
континуирано обезбедуваше онлајн, лице
во лице и телефонски советодавни услуги за
младите, нивните партнери и родителите.
Низ бројки, вкупно 291 клиент добија советување и поддршка за заштита од ризикот за
употреба на дроги и психотропни супстанции,
од кои 169 беа млади на возраст до 24 години,
88 беа родители. Во периодот од февруари до
мај, кога беше прогласена вонредна состојба,
бројката на клиенти значително се зголеми
во споредба со истите месеци од претходните
години.
На крајот на годината беа организирани и
неколку обуки за наставници од средните
училишта за препознавање, превенција и
интервенција во случаи на врсничко насилство и употреба на супстанции, на кои
присуствуваа вкупно 22 наставници од 13 средни училишта од Скопје.
Работата на Советувалиштето повеќе од 7 години е поддржана од Програмите за детска и
социјална заштита на Град Скопје.
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Тука беа за мене кога ми беше
најтешко, понекогаш се јавував кај
докторката и во текот на ноќта.
Бескрајно им благодарам за сѐ.
- клиент

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

КОВИД-19 НЕ ГИ СПРЕЧИ „ХЕРА МЛАДИ“ ДА ПРОДОЛЖАТ ДА
ЗБОРУВААТ ЗА СЕОПФАТНОТО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И покрај тоа што годината беше „карантинска“
и полна со стравови, промени и предизвици,
сепак, младите од ХЕРА не ги заборавија
потребите на своите врсници и останаа будни
и во време на криза. Не само што беа активни,
туку едукациите по ССО ги „префрлија“ онлајн.
Како пред кризата, така и од март наваму ,
интернетот беше и остана најчестиот извор
на информации за темите поврзани со ССО.
Околу 10 % од младите се соочиле со проблеми
во набавка на контрацепција за време на
пандемијата.

Над 70 нови волонтери, 10 нови врснички
едукатори и најмалку 20 соработки со партнерски организации и поединци – се само дел
од успесите на „ХЕРА Млади“ за 2020 година.
Обучивме 162 млади преку ССО едукации и во
етер пуштивме 17 епизоди од Секси Маало, која
за време на карантинот ја префрливме онлајн
со гости во живо.
Во 2020 година го „отворивме“ новото
читателско клупче – Феминистички читателски клуб кој ни донесе 50 нови членови и
многу нови наслови од книги кои поттикнаа
долги вечерни дискусии. Вреди да се спомене
и изложбата „Младите бараат“ – уметничка
инсталација преку која младите пратија апел
до институциите да обезбедат контрацепција
во државата. „ХЕРА Млади“ беа и колумнисти,
па своето место го добија на Платформ.мк, како
и преку аудиоколумните на Самоглас – првата
платформа за аудиокниги на македонски јазик.
„ХЕРА Млади“ учествуваа и на фестивалот
„Култиватор“, на кој ги прикажаа своите видеа
изработени за СРЗ и ССО.
„Прашај ССО едукатор“ ни остави голем
впечаток. Имено, младите на социјалните
мрежи и на Инстаграм имаа можност да
прашаат сѐ што сакаат за СРЗ и за сексуалните
права, а нашите едукатори им даваа одговори
преку видеообраќања. Младинската група
постојано имаше онлајн кампањи преку
кои
препорачувавме
филмови,
музика,
книги, имавме онлајн сесии за психолошка
поддршка, го прославивме роденденот на
Секси Маало, организиравме отворени денови
за волонтери...

Евалуацијата за ССО што се спроведе во 2020
година покажа дека покрај тоа што се зголемила информираноста за темите од ССО кај сите
млади кои поминале ваква едукација, подобар
напредок се забележува и кај момчињата и кај
младите Албанци, што особено нѐ радува.
„Реално, тоа што сме го учеле досега беше
банално и на обуката го унапредивме и тоа
што требаше да го нaучиме, го научивме.“
„Тоа, главно тоа што не сме го научиле на
школо... и за болестите најмногу.“
- од младите за време на ССО едукациите
„Па постои ли нешто попозитивно во нашата
држава од тоа дека млади луѓе помагаат на
други млади луѓе и во најтешките моменти,
зборувајќи за темите кои ги засегаат и за
кои немаат каде да се обратат, особено во
време на криза кога пристапот до доктор,
гинеколог, психолог, па дури и аптека е
ограничен?! Нашите млади секојдневно
ни даваат до знаење дека клучот за среќна
иднина е кај нив и дека тие имаат
навистина многу да кажат, само
потребно е да им се даде тој простор!“
- Мери Цветковска,
координаторка на „ХЕРА Млади“

14

СЕОПФАТНОТО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
НАСКОРО НА УЧИЛИШНА КЛУПА
Во ноември 2019 година Владата на РСМ донесе одлука за пилотирање на сеопфатното сексуално
образование (ССО) како изборен предмет во неколку основни училишта во 9-то одделение,
но појавата на пандемијата ја одложи имплементацијата што беше планирана да започне
со учебната година во септември 2020 година. Во време на ковид-19, наставниците и натаму
се генерално свесни за важноста од ССО, а сосема задоволителен број од нив покажуваат и
подготвеност да бидат вклучени во обука и во реализација на содржините. Притоа, особено
висок процент (од 89 до 99 %) од нив се согласуваат околу важноста да се изучуваат темите за
заштитата од сексуално насилство, телесните промени во пубертетот, разликите меѓу половите
и родовата рамноправност и карактеристиките на здравите врски.
За да се подготват подобро наставниците од
избраните училишта за пилотирање на ССО,
заедно со Бирото за развој на образованието
(БРО), во декември 2020 година започнавме со
процесот на нивна едукација. Шестдневната
обука за ССО ја поминаа 15 наставници кои
доброволно се пријавија. Обуката беше поделена на практичен и теориски дел: преку
интерактивни работилници и предавања
наставниците ја поминаа базичната обука за
темите од ССО, односно Род, Врски и односи,
Тело и слика за телото, СРЗ, Сексуалност,
Насилство и Граѓански аспекти.
Со цел поуспешно спроведување на ССО, беше
изработен и Практичен водич за наставници
за безбедна средина, кој дава насоки како
учениците да се чувствуваат заштитено и
безбедно за време на часовите по ССО.
Резултатите од истражувањето што лани го
спроведовме меѓу 1.300 млади ќе помогнат да
се изнајдат вистинскиот пристап и инструменти со кои ќе ги мериме придобивките од
пилот-програмата за ССО кај учениците.

Сексуалното образование многу често е
поставувано како нешто за што не треба
да се зборува во училиште. Но кога ќе го
поедноставиме и ќе кажеме дека зборуваме
за ненасилство, за прифаќање на себеси и на
своето тело, за градење релации со другите
луѓе, за создавање партнерски однос и за
дискусија за своите емоции, тогаш сите велат да, тоа е потребно.

Голема благодарност за најинтересната
обука во мојот професионален развој.

- Мила Царовска, министерка за
образование и наука

Потребно е да можам да се чувствувам
навистина комфорно и безбедно и да бидам
сигурна во она што ќе им го пренесам на
моите ученици дека ќе биде на вистински
начин пренесено и разбрано.

Во меѓувреме, со поддршка од Меѓународната
фондација за планирано родителство и фондацијата „Сигрид Раусинг“, заедно со Бирото
за развој на образованието, работиме на континуирана едукација на наставниците.
Ќе работиме и на подобро разбирање на концептот на ССО кај родителите и на нивна
сензибилизација, првенствено поради реакциите кај дел од јавноста за неприфаќање на
еден ваков предмет. Сакаме да ги увериме
родителите дека целта на ССО е да осигури
здравје и безбедност на младите, а не и понатаму да биде табу-тема за разговор, за која
некои веруваат дека не им носи добро на младите или дека им ги искривува вредностите.

- од наставниците од обуката
Посебен успех годинава е што со новата концепција за реформи за основното образование,
најавена од страна на Министерството за
образование и наука, ССО е препознаено
како дел од слободните изборни предмети за
9-то одделение. И не само тоа, концепцијата
предвидува темите како СРЗ, насилство,
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недискриминација и човекови права да бидат
интегрирани во наставните содржини во
целокупното основно образование. Препознавањето на ССО во Концепцијата е знак
дека младите конечно ќе бидат згрижени од
институциите за време на својот развој.
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СОЦИЈАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КАКО ИНОВАТИВНИ
БИЗНИСИ ЗА ПОХУМАНО ОПШТЕСТВО
Изминатата година целиот свет се соочи со здравствена, економска и социјална криза
предизвикана од пандемијата со ковид-19, што само ги потенцираше предизвиците и системските нееднаквости во глобалниот економски систем со кои и досега се соочувавме.
При крајот на годината Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Светската
банка, започна голем проект за развивање на социјални услуги, кој ќе биде важен потенцијал и за обучување и работно ангажирање на Ромите како даватели на услуги во рамките на
социјалните претпријатија.

За придобивките од развојот на социјалните
претпријатија, но и за потенцијалот за подобрување на можностите за нивна поддршка, се зборуваше на конференцијата „Социјалното претприемништво: Иновативен
модел за похумано општество“, со која заврши
30-месечниот проект „Отвораме можности“
поддржан од Европската Унија.
На конференцијата, која ја следеа 134 учесници, свои излагања имаа и високи државни
претставници, кои ги дадоа своите заложби за
подобрување на климата во државата за развој
на социјалните претпријатија.

Црвен крст на Град Скопје, Центар за социјални иницијативи „Надеж“ и Ромски младински центар „Метаморфоза“, кои како наши
регрантисти обучија 50 Ромки за давање на
услуги во рамките на нивните социјални
претпријатија, ги споделија своите искуства во
видеото кое го изработивме за нивна промоција. Дополнително, три од овие организации
им дадоа директна поддршка на најранливите
во време на криза, и тоа бесплатна грижа
во домот и набавка на продукти за старите
лица, 5.000 сошиени и поделени заштитни
маски во ромската заедница во Општината
Шуто Оризари, и бесплатни услуги за перење
и пеглање алишта за 25 ромски семејства во
Штип.
Тука научив многу работи, имам моќ,
способна сум. Кој ја работи оваа работа,
значи секој ден си со пари.
- oбучена Ромка од „Прогрес“

Ако вложиме во социјални претпријатија и
на тој начин ги вклучиме оние кои немаат
работа, оние кои тешко стигнуваат до работа
или оние кои немаат работни вештини, ќе
успееме да го намалиме јазот и да ја одржиме
сиромаштијата барем на ова ниво на
коешто е денес.
- Мила Царовска,
заменичка на претседателот на Владата
задолжена за економски прашања
Шесте граѓански организации – Здружение
за заштита и едукација на деца и млади Роми
„Прогрес“, Здружение на Роми „Черење“,
Здружение за поддршка и развој „Хуманост“,

Јас сум многу среќна што почнувам да
работам, дека стварно и јас ќе однесам некоја плата дома да го издржувам семејството.
Досега нигде не сум била вработена, сегде
сум одела сум молела за работа и никој не
ме примал на работа без школо.
- обучена Ромка од „Черење“
Ова ми влева сигурност со еден збор, затоа
што да се случи утре да останам без работно
место, јас повторно би можела да опстанам
во животот користејќи ја оваа професија за
декоративна козметика.
- обучена Ромка од Ромски
младински центар „Метаморфоза“
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ПОВЕЌЕ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СЕРВИСИ ЗА ПОСИЛНА ПОДДРШКА
НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Во нашата земја над 90 % од сторителите на семејно насилство се мажи, а над 80 % од жртвите
се жени. Сепак, и покрај ратификуваната Конвенција на Советот на Европа за спречување и
борба против насилство врз жените и домашно насилство (Истанбулска конвенција), како
поддршка на жртвите им се нудат многу мал број специјализирани сервиси. Иако МТСП веќе има
воспоставено советувалишта за жртви на родово базирано и семејно насилство во 6 општини,
два кризни центри и два шелтер центри, сепак, голем е недостигот од системска поддршка
особено за граѓанските организации кои работат на заштита од родово базирано насилство на
локално ниво. Со соодветна програмска и финансиска поддршка, овие организации би имале
капацитет да им ги даваат овие услуги на преживеаните, при што би се подобрил пристапот до
нив, особено во општините надвор од Скопје.
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Во текот на годината, со поддршка на ОН Жени,
ХЕРА спроведе самопроцена на капацитетите
на граѓанските организации надвор од Скопје
за давање специјализирани услуги за жртви
на родово базирано (РБН) и семејно насилство.
Во рамките на самопроцената учествуваа 9
локални граѓански организации кои работат
на превенција од семејно насилство. Освен
тоа, кај 4 од организациите беше направена
и теренска процена. Наодите од процената
покажаа дека најголем дел од организациите
имаат лимитирани човечки ресурси за
давање на услуги, минимални до оптимални
развиени инфраструктурни капацитети за да
ги задоволат стандардите за специјализиран
сервис за заштита од РБН, а најголем предизвик кај речиси сите претставува финансиската одржливост.

базираното насилство и принципите на
давање услуги за жртви на насилство.
Обуката ја следеа 9 претставници од трите
избрани граѓански организации, заедно со 5
претставници од центрите за социјална работа
од истите градови.

Со три организации од Штип, Струмица и Велес
во декември започнавме да работиме на нивна
техничка поддршка, односно канцелариско
опремување на нивните сервиси, развивање
интерни регулативи за давање на услугите
и зајакнување на знаењата и вештините на
нивните давателите на услуги за справување
со жртвите од РБН и домашно насилство. Во
декември се одржа и првата обука, чија цел
беше запознавање со основите на родово

		

Во 2021 година, со избраните граѓански организации и центрите за социјална работа, ќе
организираме и дополнителни специјализирани обуки насочени кон подобрување на
знаењата и вештините за системот на заштита, стандардите и системот на препраќање,
давањето на психо-социјална поддршка на
жртвите, како и водење на случај. Ќе биде
изработен и прирачник за давателите на
услуги со поддршка на фондацијата „Сигрид
Раусинг“.
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МЕДИУМИ И КАМПАЊИ
ХЕРА на социјалните медиуми

Година

Фејсбук
(поддржувачи)

Твитер
(следачи)

Јутјуб
(прегледи)

2020

19.491

1.890

62.800

2019

18.672

1.850

37.100

Информацијата значи здравје – особено во услови на криза
Во услови на вонредна состојба предизвикана
од ковид-19, потребите на жените и маргинализираните лица поврзани со сексуалното
и репродуктивното здравје не смеат да бидат
запоставени. Напротив, иако со преполовени
капацитети, здравствените установи мора да
бидат отворени токму за нив.
Имајќи го ова на ум, информиравме кои се
есенцијалните здравствени услуги за сексуално и репродуктивно здравје до кои Владата
мора да гарантира континуиран пристап и за
време на криза.
Тука, меѓу другото, спаѓаат породувањето во
услови на ковид-19, како и грижата во бременоста, па изготвивме брошури со совети за
бремените жени и со корисни информации за
лекарските прегледи.

Не заборавивме ниту на најважните општи
информации за здравјето и правата, ниту на
социјалните и економските мерки за граѓаните
– затоа што твоите права важат и во услови на
пандемија.
Конечно, заедно со Министерството за здравство и УНФПА, изготвивме Времени препораки
за да им ја олесниме работата на здравствените
работници кои доаѓаат во контакт со бремени
пациентки (прва верзија, втора верзија).
И сите ги собравме на едно место - тука.
		

Цврсто веруваме дека безбедниот абортус мора да биде меѓу врвните заложби на државата – доколку навистина сака да го заштити
репродуктивното здравје на жените. Заради
тоа, подготвивме информации за абортусната
грижа во услови на ковид-19 кај нас, но и за
важноста на медикаментозниот абортус, кој
треба да биде првата опција за прекинување
на бременоста за време на криза.
Што треба да знаеме за сексот во време на
ковид-19 содржи совети за сексуалниот живот,
кој не остана поштеден од пандемијата, и
дава одговори на прашањата за сексот што
најверојатно секому му поминаа низ глава.
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20 години ХЕРА!
Годинава ХЕРА ја одбележа својата
20-годишнина. По тој повод, им
оддадовме признание на донатори,
партнерски организации, стручни
соработници, новинари, активисти,
државни службеници, даватели
на услуги и основоположници на
организацијата – зашто од прва рака
знаеме што значи да се поддржат
првите чекори, да се препознаат
резултатите и да се даде ветар во грб.

Јубилеите како овој се добар повод
да се подзастане, да се сврти човек
наназад и да види од каде тргнал,
со која мисла, со каква цел, што
научил попат, каде се сопнал, како се
исправил и до каде стигнал.
Еве како низ фотографии изгледаше атмосферата од официјалното одбележување на
годишнината. Сеќавањата за почетоците на нашата приказна, предизвиците, научените лекции
и најважните достигнувања ги собравме на едно место – во видеовремеплов и во монографија
посветена на изминатите 20 години активизам за социјални, сексуални и репродуктивни права.
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Европска недела на тестирање за ХИВ – по седми пат!
Оваа Европска недела на тестирање за ХИВ ни помина во знакот на малку познатиот факт кај нас:
Н = Н, недетектабилно е еднакво на непреносливо. Зошто?
Па затоа што е многу важно да се знае дека луѓето кои живеат со ХИВ и редовно примаат
терапија, имаат недетектабилно ниво на вирусот во крвта, односно не можат да го пренесат ХИВ
по сексуален пат, дури и кога не користат заштита.

Ова е пораката што ја пренесовме и преку
видеото „За ХИВ денес, важно е навреме да се
открие“, а Огнен Јанески нѐ потсети – директно
од Младинскиот центар „Сакам да знам“ на
Водно – дека ХИВ-тест треба да се прави како
што се оди и на забар, редовно и барем еднаш
годишно!
Со еднонеделната кампања преку социјалните
медиуми, вклучително и преку апликацијата
Грајндр, успеавме да допреме до 89.000
корисници и да ги им ги доближиме следниве
факти:
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Свеста за важноста од навремено ХИВ-тестирање ја подигнавме и со наменски дизајнирани
ветровки и чаши за кафе, кои ги дистрибуиравме заедно со информацијата за бесплатните и
доверливи услуги во нашиот младински центар „Сакам да знам“ – Водно.

SexEd 3.0: За да се случува поретко, треба почесто да се зборува
Колку поретко се зборува, толку почесто се случува. И обратно! Токму затоа, третото издание на
SexEd му го посветивме на насилството – семејното, сексуалното, врсничкото, родово базираното,
со наслов „Не си сама“.
Годинава Ерика Франс од Белгија зборуваше
за секстингот, за (не)прифатливото сексуално
однесување и за соодветните реакции. Мери
Цветковска од ХЕРА ја истакна важноста на
(сексуалното) образование како лек против
насилните искуства меѓу младите. Пеле
Улхолм од Шведска ни кажа зошто е важно да
се реагира и при најмалиот знак за насилство
– дури и на музички фестивали, а Александра
Цонева од Првиот семеен центар на Град
Скопје ни раскажа што значи да се работи и со
сторители на насилство.
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ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ДИСКРИМИНАЦИЈА
И НАСИЛСТВО КАЈ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
За девојките и жените со попреченост – во споредба со оние без попреченост – постои поголема
веројатност да доживеат родово базирано насилство и да го трпат подолг период. Една студија
спроведена во јавната установа „Бања Банско“ покажа дека давателите на услуги не се свесни
дали постои сексуална злоупотреба помеѓу лицата со попреченост во установата и дека немаат
доволно вештини да препознаат и да пријават случај на злоупотреба.
Освен тоа, лицата со оштетен вид и слух не знаат каде да пријават насилство, а дел од нив
сметаат дека насилството не треба да се пријавува поради страв од дополнително етикетирање
и обвинување во заедницата.

Во партнерство со „Полио плус“ и Министерството за труд и социјална политика,
во 2020 година работевме на подобрување
на вештините и знаењата на лицата со
попреченост за препознавање и справување
со дискриминацијата, злоупотребата и родово
базираното насилство. Учесници беа лица со
попреченост кои се деинституционализирани
од установата „Бања Банско“, како и нивните
персонални асистенти.
Со поддршка на ОН Жени Скопје беше испечатен и Прирачникот за обука на персонални асистенти и други даватели на услуги за
лицата со попреченост од областа на родово
базираното насилство. Организирани беа и
6-дневни обуки за 8 лица со попреченост и 10
даватели на услуги од Миравци и Струмица,
за теми од областа на родот и родовата
еднаквост. Беа организирани и 15 групни и
12 индивидуални сесии за личен развој и за
справување со криза, кои им беа наменети
на лицата со попреченост и давателите на
услуги во станбените единици од Миравци
и Струмица. Дистрибуиравме 99 пакети со
прехранбени и хигиенски продукти, заштитни
материјали, суплементи и витамини меѓу
лицата со попреченост и давателите на услуги
од Миравци, Добрејци и Струмица.
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Со поддршка на УНФПА и Центарот за семејна
медицина, во текот на годината спроведовме
4 обуки за родово базирано насилство, преку
кои обучивме 87 семејни лекари. Уште една
обука, овој пат за сексуалното и репродуктивно
здравје и насилство, беше организирана меѓу
15 лица со попреченост од „Бања Банско“ и
здруженијата за попреченост.
Испечативме уште еден прирачник за
здравствени работници за препознавање и
одговор на родово базирано насилство помеѓу
лицата со попреченост и подготвивме брошура
за ковид-19 и родово базирано насилство.
Брошурата е подготвена во стандарден и лесно
разбирлив формат и дополнително испечатена
на Брајово писмо. За лицата со попреченост
во дневните центри дистрибуиравме 215
хигиенски пакети, најпрвин во кризните
подрачја Дебар, Центар Жупа и Куманово на
почетокот на пандемијата, а подоцна и во
други 12 градови низ земјата.
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ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ХИВ
И ОДРЖЛИВОСТ НА УСЛУГИТЕ МЕЃУ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ
Македонија e земја со ниска стапка на ХИВ, која е концентрирана кај маргинализираните групи
изложени на поголем ризик од ХИВ. Иако Владата во своите стратегиски документи се обврза да
направи законски и подзаконски измени за финансирање на услугите за ХИВ од националниот
буџет до 2020 година, и натаму не постои функционален механизам за одржливост на сервисите
кои ги обезбедуваат здруженијата на граѓани.
Програмата за заштита на населението од ХИВ-инфекција уште од 2019 година предвидува
демедикализација на ХИВ-тестирањето и воведување на самотестирање за ХИВ како ефективни
превентивни методи за рано откривање на ХИВ, но и двете интервенции не се достапни во
нашата земја.
Оваа година, со поддршка на Алијансата
за јавно здравје, продолживме да бидеме
домаќин-организација на Секретаријатот на
Платформата за одржливост на програмите за
ХИВ. Заедно со партнерските организации и
организациите од заедниците, продолживме
да го следиме националниот одговор кон
ХИВ, во соработка со претставниците од
политичките партии, Собранието на РСМ,
Министерството за здравство и со учество
во стручните тела за изготвување и следење
на политики во областа на здравството. За
да се забрза воведувањето на ефективните
превентивни методи за ХИВ-тестирање, ХЕРА
се вклучи во собирање на докази, подготовка
на политики и спроведување на обуки за
тестирање за ХИВ меѓу претставниците од
граѓанскиот сектор.
Во 2020 година ХЕРА го објави истражувањето
„Самотестирање за ХИВ кај геј-мажи и други
мажи кои имаат секс со мажи во Република
Северна Македонија: Ставови, прифатливост и
потребни информации“, кое покажа дека овој
вид на тестирање за превенција кај ХИВ е во
голема мера прифатлив за геј-мажите.

ХЕРА учествуваше и во подготовката на
Националниот протокол за спроведување
на теренско и стационарно ХИВ-тестирање
од здруженијата, којшто предвидува воведување на тестирање на ХИВ од страна на
немедицински персонал.
Во предизборниот период во јули, 16 политички партии ја потпишаа декларацијата „Законот за здравствена заштита да ги препознае
граѓанските организации како даватели на
услуги од здравствената заштита од посебно
значење за јавното здравје“, предложена од
Платформата за ХИВ. Преку активностите
на Платформата за ХИВ и преговорите со
Министерството за здравство во Програмата
за заштита на населението од ХИВ-инфекција,
за 2021 година обезбедивме 44,2 милиони
денари за услуги за СРЗ и ХИВ за маргинализираните групи, пред сѐ, за геј и други
мажи што имаат
секс со мажи, сексу-ални
работнички, лица што инјектираат дрога и
луѓето што живеат со ХИВ.
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ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ
Во 2020 година се остварени вкупно приходи од 38.947.600,00 денари, што е за 12 % помалку од
2019 година. Приходите од државните институции се зголемени за речиси 5 % во споредба со
претходната година.

Приходи 2020 / денари

Билатерални
донатори

5.571.016.00

Меѓународни
фондации и НВО

17.654.493.00

Мултилатерални
агенции и
организации

5.684.324.00

Владини
институции

9.646.647.00

45,33 %

14,60 %

24,77 %

Членарини

21.700.00

0,06 %

Индивидуални
донации

55.945.00

0,14 %

Економски
активности
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14,30 %

312.535.00

0,80 %
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Трошоци 2020 / денари
Плати и
бенефиции

13.415.462

36,64 %

Печатење и
фотокопирање

537.320

1,47 %

Медицински тестови
и анализи

566.050

1,55 %

Рекламирање

81.222

0,22 %

Одржување на ИТ-опрема
и возила

521.514

1,42 %

Хотелски услуги и
освежување
Едукативно-промотивни
материјали

2.250.706

Ревизија

Поврат кон
донатори
Набавка на
возила
Адвокатски
трошоци
Канцелариски материјали
и канцелариска опрема
Транспорт и хотели
Комуникациски услуги

11.736

0,03 %

361.399

Банкарски провизии

0,99 %
2,87 %

1.051.682
6.191

0,02 %
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0,00 %

511.580

1,40 %
0,08 %

28.640

2,56 %

936.143
1.289.271

3,52 %
0,57 %

207.889

Хонорари за даватели на
услуги и консултанти
Закупнина и режиски
трошоци

6,60 %

2.416.938

Медицински
материјали
Данок на
добивка/имот

0,57 %

209.478

Донации на физички и
правни лица/субгрантирање
Членарини и котизации
за учество

6,15 %

10.843.712
1.335.806
32.835

29,61 %
3,65 %
0,09 %
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