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Правото на 
сексуално 
образование 
е човеково 
право
Здравјето е основно човеково право – 
без него не можеме да оствариме ниту 
едно друго право. Ниту, пак, би можеле 
да кажеме дека здравјето ни е најважно 
ако не се грижиме и за сексуалното и 
репродуктивното здравје.   
За да бидеме здрави, и сексуалното и репродуктивното 
здравје треба да нѐ служат цел живот – но за да биде така, 
секој од нас мора да има можност да ги остварува своите 
сексуални и репродуктивни права. Сексуалните права ни 
гарантираат слобода, еднаквост, приватност, автономија, 
интегритет и достоинство за да можеме да ја оствариме 
и изразиме сопствената сексуалност без каква било 
принуда, дискриминација или насилство.

Независно дали и колку отворено разговарате за тоа, 
сексуалноста е природен и скапоцен аспект на 
животот, суштествен и фундаментален дел на нашата 
човечност. Па сепак, сексуалните и репродуктивните 
права се премногу често оспорувани и предолго 
запоставувани. Така, иако сите се раѓаме еднакви и 
слободни, сите не можеме слободно да избереме каков – 
сексуален и репродуктивен – живот ќе живееме.

Дискриминацијата, стигмата, стравот, омразата и 
насилството се во сржта на патријархатот, кој од најмали 
нозе нѐ учи како да се однесуваме и секојпат сурово 
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нѐ потсетува каде ни е местото ако некогаш заборавиме. 
Слоеви и слоеви нееднаквост и неправда, двојни аршини 
и вкоренети очекувања се пренесуваат од колено на 
колено. Мнозинството го задушува и најмалото пламенче 
на критичко преиспитување од страв да се погледне во 
огледало, да погледне околу себе. Дури и да има такви што 
ќе се подзамислат, траат – оти комфорот е пријатно место, а 
непознатото плаши.  

Оние кои нема сосема да згаснат поради сомнежот и 
неприфаќањето, се разгоруваат, пркосат дури и кога само 
тлеат. И најчесто токму затоа бидуваат лишени од еднаквоста 
и достоинството што им следуваат, исто како и мнозинството 
кое мисли дека системот вистински се грижи за него и 
неговите поколенија.   

А тие поколенија се млади луѓе во чие име од неодамна 
најгласно зборуваат родителите, кои мислат дека 
сеприсутното врсничко насилство, кибер вознемирувањето 
и малолетничките бремености немаат никаква врска со 
улогите што мажите и жените ги прифаќаат во општеството; 
дека животот ќе ги научи што значи согласноста; дека првите 
сексуални односи се случуваат со полнолетството; дека сите 
одговори на своите деца ќе знаат да им ги дадат тие самите 
– мислејќи дека нивните деца не треба да знаат повеќе од 
нив, надевајќи се дека нивните деца ќе дојдат прво кај нив 
во потрага по одговори. И дека нема потреба за ова да се 
зборува во училиште, каде што децата поминуваат значаен 
дел од животот. 

Здравјето е основното човеково право – без него не можеме 
да оствариме ниту едно друго право. И тоа оди рака подрака 
со неприкосновеното право на образование, кое треба да 
нѐ подготви за сето она што ни претстои, вклучително и за 
најскапоцените аспекти на животот. Само така ќе бидеме 
многу поблиску до тоа да живееме такви како што сме се 
родиле – еднакви и слободни. 
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Румена Ѓердовска Којчески – претседателка
Бојан Јовановски – извршен директор  

Тешко е да се поверува дека зад нас е уште една година, која 
помина во знакот на пандемијата предизвикана од ковид-19. 
Ја одбележа и продлабочената социјална и здравствена 
криза, која особено ја почувствуваа ранливите заедници. 
Токму ним им се првенствено наменети нашите здравствени 
и социјални услуги, имајќи ги предвид нивните секојдневни 
потреби, но и предизвиците што ги опкружуваат, како оние 
на жените кои живеат во насилна средина. Ако на сето ова 
ги додадеме и интензивниот говор на омраза и нападите 
на социјалните мрежи против сеопфатното сексуално 
образование, а особено против организацијата и наши 
членови и вработени, тогаш нема да претераме ако кажеме 
дека 2021 година беше несомнено предизвикувачка за да ги 
постигнеме целите што си ги поставивме на почетокот на 
годината. 

Појавата на т.н. антифеминистички групи и поединци кои 
го оцрнуваат родовиот концепт и сеопфатното сексуално 
образование во нашата земја се вистинска закана за 
демократијата и човековите права. Како последица на 
нивната вешта манипулација со информациите и фактите 
што предизвик(ув)а социјална паника и страв меѓу другото 
и поради ниското ниво на медиумска писменост во земјава, 
сеопфатното сексуално образование за многу нивни 
следбеници и поддржувачи денес претставува национална 
опасност за традиционалните семејни вредности. На 
лагите за сексуалните и репродуктивните права им се 
спротивставивме со факти за придобивките од сеопфатното 
сексуално образование за здравјето и емоционалната 
добросостојба на младите, и тоа преку колумни, видеостории, 
телевизиски гостувања, едукативни материјали, правни акти 
и вмрежување со други организации, во што особено ни 
помогнаа членовите, волонтерите и граѓанските активисти и 
поддржувачи.
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Нашата ланска година ја одбележаа и неколку исклучително 
значајни достигнувања. Заедно со Бирото за развој на 
образованието, ја спроведовме експерименталната 
програма во три основни училишта во Македонија, а 
евалуацијата ќе ни покаже како понатаму може да се 
интегрира наставата за сеопфатното сексуално образование 
во формалниот образовен систем. На Универзитетската 
клиника за гинекологија и акушерство го пилотиравме 
медикаментозниот абортус: 200 девојки и жени за првпат во 
земјата ги почувствуваа придобивките од оваа здравствена 
услуга која се покажа како ефикасна, безбедна и прифатлива. 
Како дел од работните групи во Министерството за труд 
и социјална политика, учествувавме во подготовката на 
новиот Закон за спречување на насилството и на семејното 
насилство, кој беше усвоен во Собранието на почетокот на 
годината. Новиот закон е важен и затоа што предвидува 
усогласеност на стандардите на сервисите за родово 
засновано насилство со препораките на Истанбулската 
конвенција. Освен тоа, успеавме да обезбедиме и 
препознаеност на сеопфатното сексуално образование во 
Законот, како дел од ингеренциите на Министерството за 
образование и наука во создавањето наставни содржини 
за основно и средно образование и во организирањето 
континуирана обука на наставниот кадар.  

Годинава привршува нашата стратегија 2018 – 2022, поради 
што започнуваме со подготовки за развивање на новата 
стратегиска рамка. Поставувањето на нови стратегиски 
цели ни е императив. Како водечка граѓанска организација 
за сексуалното и репродуктивното здравје во државата, 
која придонесува кон прогресивни национални политики 
за човековите права и родовата еднаквост, имаме 
обврска да продолжиме да застапуваме за сексуалните и 
репродуктивните права за сите граѓани во нашата земја. 

На крај, сакаме да им се заблагодариме на сите наши 
членови, соработници и донатори за дадената поддршка и за 
сето она што го прават за ХЕРА во изминатите години. Силно 
веруваме дека успесите нема да нѐ одминат ни следната 
година. Да останеме здрави и безбедни! 
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ЛИЧНА КАРТА

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 што 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.  

СЕРВИСИ 
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 единствените кои нудат заштита 
и поддршка на лица засегнати од 
насилство – жените и децата, но и психо-
социјален третман за сторителите на 
насилството. 
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ЕДУКАЦИЈА  И 
МЛА ДИНСКО УЧЕСТВО
Со својот тим на едукатори, ХЕРА 
е единствена организација која 
обезбедува неформално сеопфатно 
сексуално образование за младите. 
Тимот на „ХЕРАмлади“ брои повеќе 
од 50 волонтери, кои преку врсничка 
едукација, креативни работилници и 
дигитални алатки, промовира заштита 
на сексуалното и репродуктивното 
здравје на младите и родова еднаквост. 
ХЕРА годишно обучува околу 300 
даватели на услуги на теми од 
сексуалното и репродуктивното здравје, 
репродуктивните права и заштита од 
насилство, за да се зголеми пристапот 
до овие услуги и надвор од нејзините 
сервиси. 

ОМОЌУВАЊЕ  
НА  ЖЕНИТЕ 
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. 

НАШИТЕ  
СЕРВИСИ
МЛАДИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА 
СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЈЕ „САКАМ ДА ЗНАМ“

АМБУЛАНТА ВОДНО 
ул. „Елисије Поповски“ бр. 2  
(02) 3176 950

АМБУЛАНТА ШУТО ОРИЗАРИ  
ул. „Шуто Оризари“ б. б.  
(02) 2651 955

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР  
НА ГРАД СКОПЈЕ 

ул. Иван Аговски бр. 11/2-3 
(02) 321 5 905  
infopsc@hera.org.mk

МОБИЛНА АМБУЛАНТА  
ЗА СОВЕТУВАЊЕ И  
ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ
hivtest@hera.org.mk

МОБИЛНА  
ГИНЕКОЛОШКА  
АМБУЛАНТА
hera@hera.org.mk

ХЕРА ВЕБ СТРАНА
www.hera.org.mk

ХЕРА НА СОЦИЈАЛНИТЕ  
МЕДИУМИ

@hera.macedonia

@HERA_mkd

@heramladi

@HERAMacedonia

mailto:infopsc@hera.org.mk
mailto:hivtest@hera.org.mk
mailto:hera@hera.org.mk
http://www.hera.org.mk
https://twitter.com/hera_mkd?lang=en
https://www.youtube.com/user/HERAMacedonia
https://www.facebook.com/hera.macedonia
https://www.facebook.com/hera.macedonia
https://twitter.com/hera_mkd?lang=en
https://www.instagram.com/heramladi/
https://www.youtube.com/user/HERAMacedonia
https://www.instagram.com/heramladi/
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1ЗАСТАПУВАЊЕ
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОНаправени првите чекори во достапноста на  
медикаментозниот абортус во Македонија
З А Д Н И Н А

 ´ Во декември 2020 година се усвои Клиничкото упатство за прекинување на бременоста 
со кое за првпат се регулира медицинскиот протокол за медикаментозен абортус. 

 ´ Во рамки на превентивната програма за заштита на здравјето на мајките и децата 
се обезбедија 500.000 МКД за пилотирање на медикаментозниот абортус на 
Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство (УГАК).

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Потпишавме договор за соработка со УГАК за воспоставување на услугата 

медикаментозен абортус;
 ´ Реновиравме и технички опремивме посебна просторија за информирање и советување;
 ´ Организиравме обука на 10 специјалисти гинеколози за примена на медикаментозниот 

абортус;
 ´ Подготвивме информативна брошура за медикаментозниот абортус, на македонски и  

на албански јазик; 
 ´ Организиравме стручен состанок со 94 гинеколози за претставување на резултатите  

од пилот-студијата, во соработка со Македонското лекарско друштво;  
 ´ Размена на искуства преку обуки со Австриското здружение за семејно планирање 

и Сојузното министерство за социјални прашања, здравство, грижа и заштита на 
потрошувачите на Австрија.

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Воспоставен е модел и обучен е медицински кадар на УГАК, со што услугата 

медикаментозен абортус продолжува да се нуди во Клиниката и по завршувањето  
на пилот-фазата. 

 ´ Со пилот-студијата беа опфатени 208 жени, од кои кај 92,7 % е забележана висока 
успешност на методот, односно само кај 7,3 % од жените била потребна дополнителна 
хируршка интервенција за целосно прекинување на непланираната бременост. 

 ´ Интересот на жените за услугата беше за 40 % поголем од првично проектираните 
цели на проектот, што укажува дека поголем број жени се одлучиле за медикаментозен 
абортус заради едноставноста и интимноста на овој метод во споредба со хируршката 
процедура.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Обука на болнички гинеколози за проширување на услугата медикаментозен абортус  

во други градови во земјата.

 ´ ДОНАТОРИ: Австриско здружение за семејно планирање и Меѓународна федерација  
за планирано родителство

1. Просторијата на УГАК каде што 
може да се добијат информации 
и советување во врска со 
медикаментозниот абортус

2. Промотивен постер за 
медикаментозниот абортус

1. 2.

https://agom.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Klinicko-upatstvo-za-prekinuvanje-na-bremenost.pdf
https://dejure.mk/zakon/programa-za-aktivna-zdravstvena-zashtita-na-majkite-i-decata-vo-republika-severna-makedonija-za-2021-godina
https://kanal5.com.mk/medikamentozniot-abortus-otsega-dostapen-na-klinika-za-ginekologija-i-akusherstvo/a471082
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/BROSHURA-za-Medikamentozen-Abortus-MK-web.pdf
https://kme.mld.mk/product/2021mld4/
https://www.sozialministerium.at/en.html
https://www.sozialministerium.at/en.html
https://oegf.at/
https://www.ippf.org/
https://www.ippf.org/
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА Сеопфатното сексуално образование за првпат пилотирано 

во 9-то одделение во основни училишта во државата  

З А Д Н И Н А
 ´ Според ХБСЦ студијата и Светската здравствена организација, дури 45 % од 

мaкедонските адолесценти имаат проблеми со менталното здравје, а секој четврт 
адолесцент кој има сексуални односи, не користи никаква заштита.

 ´ Во ноември 2019 година Владата донесе одлука за спроведување на пилот-програма за 
сеопфатно сексуално образование (ССО) во 9-тиот степен на основното образование во 
четири училишта низ земјата.

 ´ Истражувањата за ССО покажуваат дека 89-99 % од наставниците го поддржуваат 
воведувањето на овој предмет, додека 82-96 % од родителите прифаќаат младите да 
изучуваат теми кои се дел од ССО.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ ХЕРА му е главен партнер на Бирото за развој на образованието (БРО) во  спроведувањето 

на пилот-програмата за ССО во основните училишта;
 ´ Бевме дел од 4 обуки со практичен и теоретски дел, по што беа сертифицирани 14 

наставници за пилот-програмата за сеопфатно сексуално образование;
 ´ Како дел од работната група на БРО, учествувавме во изборот на 4 училишта за пилот-

програмата (експериментални училишта – каде што се реализира програмата, и контролни 
училишта – во кои се мери ефектот од програмата);

 ´ ХЕРА е вклучена во истражување поврзано со темите на сексуалното и репродуктивното 
здравје и права во 20 македонски и албански училишта, како дел од процесот на 
евалуација на програмата. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Подготвени се наставни материјали, прирачници и водич за наставници на македонски и 

на албански јазик за спроведување на пилот-програмата за ССО;
 ´ Спроведена е пилот-програма за ССО во која учествуваа 85 ученици од 9-то во три основни 

училишта во општините Карпош, Драчево и Тетово, според наставната програма развиена 
во согласност со препораките на УНЕСКО за возраст од 13 до 15 години;

 ´ Подготвен е елаборат со методологија за евалуација на пилот-програмата за ССО; 
 ´ Остварени се средби со повеќе од 100 родители заради нивно информирање за пилот-

програмата за ССО.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Учество во подготoвката на национална стратегија за сеопфатно сексуално образование.

 ´ ДОНАТОРИ:  
Меѓународна  
федерација за  
планирано  
родителство  
и Фондот  
„Сигрид  
Раусинг“

1. Дел од промотивните 
материјали за  
пилот-програмата за ССО

1.

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/spotlight-on-adolescent-health-and-well-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-1.-key-findings
https://vlada.mk/node/19408
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/SSO-istrazhuvanje-so-nastavnici_mk_web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2019/11/Istrazuvanje_seksualna-edukacija_MK_compressed-1.pdf
https://europe.ippf.org/
https://europe.ippf.org/
https://europe.ippf.org/
https://europe.ippf.org/
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОЗастапување за одржливост на ХИВ-превенцијата и 
воведување на самотестирањето за ХИВ во земјата
З А Д Н И Н А

 ´ Самотестирањето за ХИВ, како докажана превентивна мерка која помага во 
поставувањето навремена дијагноза за ХИВ, сѐ уште не е достапна во нашата земја.

 ´ Истражувањето за ставовите и прифатливоста за самотестирање за ХИВ кај мажи што 
имаат секс со мажи (МСМ) покажа висока прифатеност на оваа иновативна метода за 
превенција на ХИВ. 

 ´ Иако од 2017 година Владата се обврза да обезбеди одржливост на програмите за 
превенција на ХИВ, вклученоста на здруженијата сѐ уште не е регулирана во Законот  
за здравствена заштита.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Застапувавме за одржливост на услугите за ХИВ во соработка со пратениците, 

Националната комисија за ХИВ и Советот на Владата за соработка со граѓанскиот 
сектор;

 ´ Изработивме методологија за студија и оперативен протокол за спроведување 
пилотирање на самотестирањето за ХИВ преку интернет;

 ´ Подготвивме информативно видеоупатство за употреба на брзиот ХИВ-тест за 
домашна употреба и ја испечативме брошурата „Сѐ што е важно да знаеш за 
самотестирањето за ХИВ“;

 ´ Обезбедивме донација од 1.000 комплети за самотестирање за ХИВ од страна на 
партнерската организација Алијанса за јавно здравје од Украина; 

 ´ Организиравме обука за јакнење, зголемување и освежување на знаењата за ХИВ за 
постојните советувачи за ХИВ-тестирање;

 ´ Направивме трошковна анализа на услугите за ХИВ-превенција и за сексуалното и 
репродуктивното здравје (СРЗ) помеѓу групите кои имаат најголем ризик од ХИВ, со 
финансиска поддршка од Програмата за заштита на населението од ХИВ-инфекција.  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Реетаблирана е четвртата по ред Меѓупартиска парламентарна група за ХИВ и СРЗ, 

членка на Eвропскиот парламентарен форум за СРЗ, составена од 9 пратеници од 
политичките партии СДСМ, ВМРО ДПМНЕ, ДУИ, ДОМ и ЛДП; 

 ´ Во ноември Владата ги усвои измените на Законот за здравствена заштита, кои 
овозможуваат здруженијата да спроведуваат активности од здравствената дејност за 
ранливи и тешко достапни групи население; 

 ´ Во декември се усвои Акцискиот план за соработка со граѓанското општество 2022–
2024 кој ги препознава активностите за обезбедување одржливост во финансирањето  
на програмите за ХИВ што ги спроведува граѓанскиот сектор;

 ´ Го пилотиравме самотестирањето за ХИВ за домашна употреба, во партнерство со 
„Заедно посилни“ и Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби; 

 ´ 18 советувачи за ХИВ-тестирање од 7 здруженија учествуваа на обука за надградба на 
знаењата и вештините поврзани со ХИВ-тестирањето. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Проширување на  

самотестирањето  
за ХИВ за домашна  
употреба за сите  
групи засегнати  
од ХИВ и застапување  
за одржливост  
на политиките и  
буџетите за ХИВ.

 ´ ДОНАТОРИ:  
Алијанса за јавно 
здравје и Министерство  
за здравство 1. Промотивен е-банер во рамките на 

Европската недела на ХИВ-тестирање

1.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/HERA-istrazuvanje-Samotestiranje-za-HIV-mk-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8NbS0YHjaHU
https://www.youtube.com/watch?v=8NbS0YHjaHU
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
https://www.epfweb.org/
https://vlada.mk/node/26995
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Akciski plan usvoen 28 12 2021.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Akciski plan usvoen 28 12 2021.pdf
https://zp.mk/
https://aph.org.ua/en/about-alliance/
https://aph.org.ua/en/about-alliance/
http://zdravstvo.gov.mk/
http://zdravstvo.gov.mk/


14

ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство од 2014 година не е 

во согласност со Истанбулската конвенција. 
 ´ Постои недостиг од сервиси за поддршка на жртви на родово базирано насилство (РБН), 

особено надвор од Скопје.
 ´ Во државата не се подготвени наставни програми за обука на давателите на услуги во 

специјализираните советувалишта за жртви на родово базирано и семејно насилство. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Учествувавме во работната група на Министерството за труд и социјална политика за 

подготовка на нов Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно 
насилство;

 ´ Спроведовме истражување за мониторинг на имплементацијата на Акцискиот план за 
спроведување на Истанбулската конвенција во делот на воспоставување сервиси за 
унапредување на заштитата на жртвите од насилство;

 ´ Подготовивме наставна програма за обука на професионалци кои нудат услуги во 
советувалишни центри за жртви на насилство. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Во мај ХЕРА со своја претставничка е избрана за членка на новото Национално 

координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за 
спречување и борба против насилство врз жените и семејното насилство, како 
претставник од граѓанскиот сектор;

 ´ Новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, 
усвоен во јануари 2021 година, го препознава сеопфатното сексуално образование во 
училиштата како дел од превенцијата и заштитата од родово базираното насилство меѓу 
младите;

 ´ Подготвивме Извештај за имплементацијата на Акцискиот план за спроведување на 
Истанбулската конвенција, со клучни препораки за подобрување на заштитата на терен 
во делот на воспоставување сервиси за поддршка на жртвите на насилство;

 ´ Подготвивме и Прирачник кој содржи сеопфатна програма за спроведување обука на 
давателите на услуги во специјализираните советувалишни центри за жртви на родово 
базирано насилство.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Застапување за целосно спроведување  

на Акцискиот план за примена на  
Истанбулската конвенција и на Законот  
за спречување и заштита од насилство  
врз жените и семејно насилство. 

 ´ ДОНАТОР: Фондот „Сигрид Раусинг“

Заштита на жените од насилство –  нов закон,  
наставна програма за професионалци и мониторинг  
на постоечките услуги за поддршка на жртвите 

1. Јавна парламентарна расправа за новиот Закон за 
спречување и заштита од насилство врз жените и семејно 
насилство, Комисија за еднакви можности, декември 2020 
година, Собрание на Р. Северна Македонија  
(Извор: Министерството за внатрешни работи)

2. Конститутивна средба на Националното координативно тело 
за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за 
спречување и борба против насилство врз жените и семејното 
насилство, 2 јули, Влада на Република Северна Македонија  
(Извор: Министерство за труд и социјална политика)

1.

2.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВО

1.

Семејните лекари – партнери во давањето услуги  
за сексуално и репродуктивно здравје
З А Д Н И Н А

 ´ Поради немањето или недоволниот број гинеколози во дел од регионите во земјата, 
контрацепцијата и другите услуги за сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ) се 
недостапни за голем број девојки и жени. 

 ´ Листата на здравствени услуги во дејноста по семејна медицина, усвоена од 
Министерството за здравство во декември 2019 година, предвидува дел од услугите  
за сексуално и репродуктивно здравје.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Направивме национално мапирање на семејните лекари во 10 региони низ државата 

заради проценка на кадарот, просторот и опремата, компетенциите, бројот на 
прикрепени пациенти и опфатот со услуги за СРЗ, во соработка со Министерство за 
здравство, Фондот за здравствено осигурување и Центарот за семејна медицина; 

 ´ Развивме наставна програма според која семејните лекари би можеле да нудат услуги 
за сексуално и репродуктивно здравје; 

 ´ Спроведовме 5-днeвна обука за контрацепција и сексуално и репродуктивно здравје 
меѓу семејни лекари, со теоретски и практичен дел.  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Формирана е национална работна група за услуги од областа на сексуалното и 

репродуктивното здравје во примарната здравствена заштита, со решение од 
Министерството за здравство, која покрај здравствени институции и професионални 
здруженија вклучува и претставнички Ромки, лица со попреченост и жени од рурална 
средина; 

 ´ Избрани се локации во 4 здравствени региони во рамките на здравствените домови во 
градовите Делчево, Радовиш, Македонски Брод и Ресен, за опремување на ординации и 
пилотирање на услугите за СРЗ;

 ´ Акредитирана е наставна програма за контрацепција и сексуално и репродуктивно 
здравје од страна на Центарот за семејна медицина и обучени се 25 семејни лекари од  
10 здравствени региони во државата. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Опремување на 4 ординации и  

пилотирање на давање услуги за  
контрацепција и сексуално и  
репродуктивно здравје од семејни лекари;

 ´ Подготовка на национален план за  
давање услуги за СРЗ и на препораки  
за наплата на услугите за СРЗ од страна  
на семејни лекари. 

 ´ ДОНАТОР:  
Доверлив фонд на Јапонија  
на Меѓународната федерација  
за планирано родителство 

1. Средби со министерот за здравство г. Филипче во 
процесот на утврдување на четирите здравствени 
региони каде што ќе се пилотира давањето услуги за 
контрацепција и за СРЗ од страна на семејните лекари 

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/Analiza_mk_web.pdf
https://www.ippf.org/japantrustfund
https://www.ippf.org/japantrustfund
https://www.ippf.org/japantrustfund
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Пандемијата на ковид-19 негативно влијаеше врз можноста младите да добиваат  

услуги и да ги остваруваат своите сексуални и репродуктивни права. 
 ´ Неопходни се податоци што сеопфатно ќе го покажат влијанието на здравствената  

криза врз пристапот до услугите и практикувањето на сексуалните права кај младите,  
а особено кај најранливите групи. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Учествувавме во подготовката на методологијата и во спроведувањето на  квалитативно  

и квантитативно истражување во регионот и на национално ниво; 
 ´ Спроведовме истражување за влијанието на ковид-19 врз младите во Република  

Северна Македонија;
 ´ Организиравме средби за вмрежување и координација со регионални партнери од 

Бугарија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и европската Меѓународна  
федерација за планирано родителство. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Организиравме 5 фокус-групи со млади од различни ранливи категории, преку кои се 

опфатени 33 учесници;
 ´ Спроведовме 6 длабински интервјуа со преставници од институциите и граѓанскиите 

организации;
 ´ Опфативме 225 млади преку онлајн прашалници од групите млади, млади мајки, млади 

припадници на ЛГБТ+ заедницата, млади Ромки и млади од руралните средини.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Публикување на националниот извештај  

за влијанието на ковид-19 врз сексуалното  
и репродуктивното здравје и права  
кај младите во Република Северна  
Македонија;

 ´ Формирање на Национална младинска  
група за застапување и спроведување  
на активности во согласност со  
препораките од истражувањето. 

 ´ ДОНАТОР: Меѓународна федерација 
за планирано родителство

Влијанието на пандемијата на ковид-19 врз сексуалното  
и репродуктивното здравје и права на младите 

1. Тековни состаноци со регионалните партнери во врска 
со подготовката и спроведувањето на истражувањето за 
влијанието на ковид-19 врз младите

1.

https://europe.ippf.org/
https://europe.ippf.org/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВО

2ОМОЌУВАЊЕ  
НА ЗАЕДНИЦИТЕ
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Заради вработување на Ромки, во 2017 година ХЕРА го основа социјалното претпријатие 

за нега и грижа во домот „Нега плус“. Во 2019 година „Нега плус“ беше препознаенo како 
потенцијален партнер во спроведување на реформите на Министерството за труд и 
социјална политика за подобрување на социјалните услуги.

 ´ Во 2020 година „Нега плус“ и Општина Кисела Вода аплицираа и започнаа со 
спроведување на проект за помош и нега во домот за жителите на општината. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Преку „Нега Плус“ нудевме континуирани услуги за нега и грижа во домот и промоција 

на услугите на „Нега плус“;  
 ´ Организиравме обука за негувател(к)и за нега и грижа во домот, на која беа 

сертифицирани вкупно 16 негувателки и 2 негуватели; 
 ´ Подготвивме eлаборат, годишен план за социјална заштита и годишен финансиски план 

со придружни документи за следење и оцена на работата на сервисот и поднесовме 
барање за добивање на лиценца за сервисот до Комисијата за лиценцирање. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Преку работата на „Нега плус“ опслуживме вкупно 22 семејства на територија на Град 

Скопје со континуирани услуги за нега и грижа во домот, со фокус на стари лица; 
 ´ Отворен е информативен центар во Општина Кисела Вода, каде што граѓаните можат  

да се информираат за услугите;
 ´ Добивме дозвола за вршење работа во областа на социјалната заштита, давање  

на услуга – помош и нега во домот.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Давање на услугата на територија  

на Општина Кисела Вода. 

 ´ ДОНАТОР: Министерство за 
труд и социјална политика 

Социјалното претпријатие „„Нега плус“ – лиценциран  
давател на услуги за нега и грижа во домот

1. Моменти од обуката за негувател(к)и 
за нега и грижа во домот 

2. Доделување на сертификати по 
успешно завршената обука на вкупно 
16 негувателки и двајца негуватели 

1.

2.

https://www.ssip.mk/
https://www.ssip.mk/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОПристап до сексуални и репродуктивни права меѓу 
Ромките – од теренски едукации до застапување
З А Д Н И Н А

 ´ Здравјето на околу 8.000 Ромки во репродуктивен период е во ризик поради немањето 
матичен гинеколог во општината Шуто Оризари.

 ´ Вкупно 36 % од Ромките од Шуто Оризари изјавиле дека поради финансиски причини 
не можат да си обезбедат заштитна опрема од ковид-19. 

 ´ Иако се забележува тренд на намалување, и понатаму е пракса незаконската наплата 
на гинеколошки услуги кои им следуваат бесплатно на жените.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Преку посети од „врата на врата“, „Иницијативата на жените од Шуто Оризари“ ги 

информира Ромките за сексуалното и репродуктивното здравје и права;
 ´ Обезбедивме услуги преку сервисот за правна помош и поддршка во Младинскиот 

центар „Сакам да знам“ во Шуто Оризари;
 ´ Преку теренски посети, параправници го информираа населението за владините 

социјално-економски мерки поврзани со ковид-19;
 ´ Набавивме и дистрибуиравме опрема за лична заштита од ковид-19 (маски за лице, 

средства за хигиена и дезинфекција) и хуманитарни пакети за Ромки кои се бремени  
и/или имаат новороденчиња; 

 ´ Застапувавме на национално и локално ниво за подобрување на пристапот на Ромите 
до матичен општ лекар и гинеколог.  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Вкупно 895 семејства, од кои 216 бремени жени и 679 жени во репродуктивен период, се 

посетени и информирани за сексуалното и репродуктивното здравје; 
 ´ Со сервисот за правна помош и советување опфативме 302 корисници, од кои 264 жени; 
 ´ Набавивме и дистрибуиравме 2.660 заштитни маски, 310 гелови за дезинфекција и 400 

хуманитарни пакети до Ромките од најранливите семејства; 
 ´ Во партнерство со „Ромалитико“ спроведовме истражување за Искористеноста на 

правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница;
 ´ Преку застапувањето се овозможи пристап до матичен гинеколог во рок од 6 месеци и 

до матичен општ лекар во Шуто Оризари. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Бесплатна правна помош и  

поддршка на Ром(к)ите, со фокус  
на репродуктивното здравје  
и заштитата од дискриминација.

 ´ ДОНАТОР: Фондација Отворено 
општество – Македонија

1. Претставничка на „Иницијативата на жени од Шуто 
Оризари“ дистрибуира опрема за лична заштита од 
ковид-19 меѓу ромското население 

1.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/01/Karta-so-ocenka-od-zaednicata-za-2020-so-korica-ZA-WEB-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/01/Karta-so-ocenka-od-zaednicata-za-2020-so-korica-ZA-WEB-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/01/Karta-so-ocenka-od-zaednicata-za-2020-so-korica-ZA-WEB-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/01/Karta-so-ocenka-od-zaednicata-za-2020-so-korica-ZA-WEB-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Istrazhuvane-za-iskoristenost-na-pravata-od-soczijalna-i-detska-zashtita_HERA-i-Romalitiko.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Istrazhuvane-za-iskoristenost-na-pravata-od-soczijalna-i-detska-zashtita_HERA-i-Romalitiko.pdf
https://fosm.mk/
https://fosm.mk/
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Неформалната група „Иницијатива на жени од Шуто Оризари“ повеќе од 10 години се 

залага за подобрување на репродуктивните права на Ромките од Шуто Оризари.
 ´ Покрај заложбите за решавање на долгогодишниот проблем со матичен гинеколог во 

Шуто Оризари, активно се вклучи и во остварување на социјалните права и во заштитата 
од дискриминација.

 ´ „Иницијатива на жени од Шуто Оризари“ преку теренската работа и застапувањето е 
препознаена како предводник во заедницата и од локалните и националните  
институции и од меѓународните организации. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Континуирано давање услуги преку сервисот за параправна помош и поддршка, 

придружба на клиентки до здравствени и социјални институции; 
 ´ Спроведовме обуки и работилници за членките на „Иницијатива на жени од Шуто 

Оризари“ за административно и финансиско работење, проектен менаџмент, подготовка 
на статут, стратегиски план и развој на тригодишна работна програма; 

 ´ Заеднички го спроведовме десеттото по ред теренско истражување Карта со оцена 
од заедницата за 2021 година за пристапот  до услуги за репродуктивно здравје меѓу 
Ромките од Шуто Оризари; 

 ´ Организиравме средби за застапување во Општината Шуто Оризари и пративме 
препораки до донесувачите на одлуки за подобрување на превентивните мерки за 
ковид-19 меѓу Ромите. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ На 7 јули 2021 година „Иницијатива на жени од Шуто Оризари“ стана формално 

регистрирано здружение „Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари“;
 ´ Изготвени се стратегиски план и тригодишна работна програма на здружението  

„Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари“;
 ´ Вкупно 1.203 корисници добиле параправна помош и поддршка, од кои 1.012 жени; 
 ´ Учество во работните групи за изготвување на Стратегијата за инклузија на Роми  

(2022-2030) и вклучување на препораките во областа на здравството.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ ХЕРА ќе продолжи да обезбедува техничка  

поддршка за здружението „Иницијатива за  
правата на жените од Шуто Оризари“ во делот  
со нудење правни услуги и застапување  
за социјалните и здравствените права  
на населението. 

 ´ ДОНАТОР: Фондација Отворено 
општество – Македонија

По 10 години активизам за правата на Ромките, „„Иницијатива 
на жени од Шуто Оризари“ формира граѓанска организација

1. Дел од секојдневната атмосфера 
во работењето на параправниците од 
„Иницијативата на жени од Шуто Оризари“

1.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/KARTA-SO-OCENA-OD-ZAEDNICATA-2021.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/KARTA-SO-OCENA-OD-ZAEDNICATA-2021.pdf
https://zenisutoorizari.org.mk/
https://fosm.mk/
https://fosm.mk/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОЗаедницата застапува за подобрување на условите за 
вработување на Ромките на локално и национално ниво
З А Д Н И Н А

 ´ Ромките се секојдневно изложени на повеќекратна и интерсекциска дискриминација, 
а патријархалниот систем на вредности, ниското образовно ниво и раните бракови ги 
прават економски зависни.

 ´ Извештајот за искористеност на мерките за вработување за 2020 година укажува дека 
само 205 лица, или 2,6 % од лицата кои користеле некаква мерка за вработување, биле 
Ромки. 

 ´ Извештајот од 2020 година покажува дека само 6 Ромки се вработени на раководни 
позиции од вкупно 156 мониторирани државни институции.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Учествувавме во работните групи за изготвување на Стратегијата за инклузија на Роми 

(2022-2030) и на Националниот акциски план за жената Ромка;
 ´ Организиравме средби и работилници за застапување со 5 локални самоуправи за 

изготвување локални акциски планови за вработување Ромки; 
 ´ Бевме дел и од Неделата на застапување во Брисел, каде што застапувавме за 

проблемите на Ромките во областите вработување и здравство;
 ´ Спроведовме обуки за 8 членки на Групата за застапување за еднакви можности при 

вработување, мониторинг на буџети и родово одговорно буџетирање, медиумско 
застапување и стратегиско планирање.  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија 

за 2020 година ги интегрира наодите и препораките поднесени од ХЕРА и Групата за 
застапување во врска со прашањето за вработување на Ромките;

 ´ Спроведовме Мониторинг на вработувањето Ромки во државните институции за 2020 
година и Мониторинг на искористеност на активните мерки и услуги за вработување 
од страна на Ромките за 2020 година;

 ´ Изготвени се 5 локални акциски планови за вработување на Ромки, од кои 3 се усвоени 
од Советите на општините Карпош, Гази Баба и Ѓорче Петров. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Следење на имплементацијата на Националниот акциски план за жената Ромка  

во делот на вработувањето и обезбедување техничка поддршка во креирањето на 
пилот-мерка за вработување на Ромки како дел од Националниот оперативен план  
за вработување. 

 ´ ДОНАТОР:  
Фондација 
„Квина тил Квина“

1. Членките на Групата за 
застапување за еднакви 
можности при вработување  
ги надградија своите знаења 
и вештини за застапување низ 
серија обуки  

1.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/31.01-Monitoring-2.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/28.01-Monitoring-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/28.01-Monitoring-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/28.01-Monitoring-1.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/31.01-Monitoring-2.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/31.01-Monitoring-2.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/
https://kvinnatillkvinna.org/


22

ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Повеќе од 1 од 10 адолесценти известуваат дека биле жртви на кибернасилство најмалку 

еднаш во последните два месеца.
 ´ Република Северна Македонија е меѓу петте земји со највисока родова диспропорција  

во сексуалните искуства меѓу момчињата (38 %) и девојчињата (4 %) кои пријавиле 
сексуални односи до својата 15 година.

 ´ Секое второ девојче на возраст од 15 години (45 %) чувствувало депресивни симптоми  
од најмалку две недели континуирано, како и неспособност за надминување на 
состојбата (34 %). 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Спроведовме 20 едукации по сеопфатно сексуално образование (ССО) низ Македонија  

и 5-дневна обука за новите врснички едукатори за ССО;
 ´ Склучивме меморандум за соработка со Студентската заедница на Универзитетот  

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и спроведовме едукации за ССО во студентскиот  
културен центар при УКИМ; 

 ´ Подготвивме методологија и спроведовме фокус-групи со сениорски врснички 
едукатори заради ревизија на прирачникот за врсничка едукација за ССО;

 ´ Организиравме и летен камп за сеопфатно сексуално образование: вкупно 31 млад  
човек беше опфатен со 7 модули за ССО;

 ´ Свеста за потребата од воведување сексуално образование во училиштата ја  
подигнавме преку трите кампањи „ССО ме научи“, „#ССО НА КЛУПА“ и „Прашај  
ССО едукатор“. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Изготвивме нов прирачник за врсничка едукација од областа на сексуалното 

репродуктивно здравје и права;
 ´ Креиравме нова веб-страница за сеопфатното сексуално образование заради 

информирање на младите и родителите: www.seksualnoobrazovanie.mk;
 ´ Вкупно 266 млади се опфатени со работилниците за сеопфатно сексуално образование, 

од кои 196 ги поминале сите 7 модули за ССО, и обучивме нови 11 врснички едукатори  
за  ССО; 

 ´ Го изготивме документот за јавни политики „Насилството врз ЛГБТИ младите е  
невидливо за стручните служби во училиштата во Скопје“ на македонски и на англиски 
јазик, со препораки до надлежните за надминување на овој проблем;

 ´ Склучивме договор со Здравствениот дом во Куманово за опремување на простории 
за отворање на нов младински центар „Сакам да знам“ и подготвивме акциски план за 
негово функционирање;

 ´ Организиравме панел-дискусија и проекција на краткометражниот филм „Проблемот  
на Тина“ за да ја подигнеме свеста за потребата од ССО во формалниот образовен  
систем и од унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Спроведување на неформално сексуално образование во партнерство со образовните, 

здравствените и социјалните институции, граѓанските организации и родителите. 

 ´ ДОНАТОРИ: Меѓународна федерација за планирано родителство, Фондот „Сигрид 
Раусинг“, Амбасада на Франција во Скопје и Шурчек

Младите во Македонија бараат едукации  
по сеопфатно сексуално образование

http://www.seksualnoobrazovanie.mk
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-en.pdf
https://europe.ippf.org/
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
https://mk.ambafrance.org/-Macedonien-
https://surecheck.info/
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ПРАВО

1. ССО може да се учи и покрај 
езеро: Летен камп, Охрид,

2. „Акција која руши табуа“ им даде можност 
на случајните минувачи во Градскиот парк во 
Скопје – и млади и повозрасни – да покажат 
кој дел од телото за нив сè уште е табу тема

3. Една од темите за кои 
отворено се зборува(ше) во 
„Секси маало“

МЛАДИНСКО  
ВОЛОНТЕРСТВО  
И АКТИВИЗАМ

 ´ Во 2021 година ХЕРАмлади го зголеми тимот со уште 60 млади луѓе од секој 
регион на Македонија. Дополнително, квотата на едукатори се збогати со 
11 нови млади едукатори за ССО, кои поминаа соодветна 5-дневна обука. 
Непречено работеа и останатите сектори во ХЕРАмлади, при што се 
продуцираа 12 епизоди за поткастот „Секси Маало“, со тематски дискусии 
поврзани со влијанието на пандемијата врз СРЗП, менталното здравје 
и сексуалноста, интерсекцискиот феминизам и со многу други аспекти 
на проблемите со кои се соочуваат младите. Благодарение на нашите 
волонтери, од 2021 година сите епизоди на „Секси Маало“ се достапни и на 
Спотифај (Spotify), најголемата мрежа за стриминг на поткасти и песни, со 
што разговорите на „сексимаалците“ допираат до многу поголема публика 
покрај онаа редовната Радио МОФ. Во феминистичкиот читателски клуб секој 
месец се случуваа читателските средби, а бројот на нови членови порасна 
за 20 проценти. Младите од ХЕРА беа секогаш во првите редови кога се 
протестира за еднаквоста на ЛГБТ луѓето, за правда за „Јавна соба“, како и 
за социо-економската еднаквост на жената. Од младешкиот дух и слобода 
во креирањети и предлагањето активности произлегоа и „Ghost Stories“, 
„Scavenger Hunt“ и „Акција која руши табуа“ каде што младите преку игра и 
анегдоти учеа за здравите врски и за репродуктивното здравје.  

 ´ ДОНАТОРИ: Меѓународна федерација за планирано родителство  
и Фондот „Сигрид Раусинг“

1.

2.

3.

https://www.instagram.com/heramladi/?hl=en
https://seksualnoobrazovanie.mk/sso-miks/seksi-maalo/
https://seksualnoobrazovanie.mk/sso-miks/feministichki-knizeven-klub/
https://europe.ippf.org/
https://www.sigrid-rausing-trust.org/


УСЛУГИ И ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА  НУДЕЊЕ НА УСЛУГИ

НАЗИВ И ВИД  
НА СЕРВИСОТ

БРОЈ НА 
КЛИЕНТИ 

ПОДЕЛБА НА БРОЈОТ КЛИЕНТИ ПО 
ЦЕЛНА ГРУПА 

БРОЈ И 
ПРОЦЕНТ  
НА ЖЕНИ

БРОЈ И 
ПРОЦЕНТ   
НА 
РАНЛИВИ 
ГРУПИ

БРОЈ И 
ПРОЦЕНТ  
НА МЛАДИ  
НА ВОЗРАСТ  
10 – 24 г.

Прв семеен 
центар (ПСЦ)

317  ´ 130 жени жртви 
 ´ 44 малолетни деца 

како директни или 
индиректни жртви 

 ´ 51 сторител на насилство
 ´ 92 се родители и други 

членови на семејство 
засегнати од насилство 

203  
(64 %)

171  
(54 %)

43  
(14 %)

Младински 
центар „Сакам  
да знам“ - Водно

980  ´ 143 мажи што имаат секс 
со мажи (МСМ)

 ´ 18 сексуални работници/
чки (СР)

 ´ 5 лица кои инјектираат 
дрога (ЛИД)

 ´ 279 млади лица
 ´ Дополнително опфатени 

335 социјално исклучени 
лица (невработени/ 
здравствено 
неосигурени лица)

386  
(39 %)

780  
(79 %) 

148  
(37 %)

Младински 
центар „Сакам 
да знам“ - Шуто 
Оризари

1.261  ´ 9 МСМ
 ´ 249 СР
 ´ 3 ЛИД
 ´ 407 млади
 ´ Дополнително опфатени 

593 социјално исклучени 
лица (невработени/ 
здравствено 
неосигурени лица)

1030  
(82 %)

1261  
(100 %)

407  
(32 %)

Советувалишта 
за превенција 
од употреба на 
дроги

348  ´ 135 родители
 ´ 195 млади
 ´ 18 други лица (партнери 

и стручни лица)

176  
(50 %)

195  
(56 %)

195  
(56 %)
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Мобилна 
гинеколошка 
амбуланта

636  ´ 257 СР
 ´ 97 ЛИД
 ´ 47 млади лица 
 ´ 121 жена од рурална 

средина
 ´ Дополнително опфатени 

109 други социјално 
исклучени лица 
(невработени лица во 
социјален ризик)

 ´ 4 бездомни лица од 
Прифатниот центар во 
Визбегово и 1 жртва на 
семејно насилство 

636  
(100 %)

636  
(100 %)

47  
(7 %)

ХИВ-тестирање 

 
2.022  ´ 811 МСМ

 ´ 602 ЛИД
 ´ 442 СР
 ´ 167 млади и други лица 

во ризик

531  
(26 %)

1860  
(92 %)

503  
(25 %)

Советувалиште 
за ХИВ 

Партнерски*

380  ´ Луѓе со ХИВ и нивни 
партнери и семејства 

 ´ Лица во особен ризик  
од пренос на ХИВ 

37  
(10 %)

350  
(92 %)

27  
(7 %)

Медикаментозен 
абортус 
(пилотирање) 

Партнерски**

239  ´ Жени 239  
(100 %)

56  
(23 %)

57  
(24 %)
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* Во соработка со Универзитетската клиника  
за инфективни болести и фебрилни состојби 

** Во соработка со Универзитетската клиника  
за гинекологија и акушерство 

СТАЦИОНАРЕН

МОБИЛЕН
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З А Д Н И Н А
 ´ Според Националниот акциски план за спроведување на Истанбулската конвенција, 

до 2023 година државата е обврзана да отвори 10 советувалиштa за жртви на семејно 
насилство, сторители и деца.

 ´ Надвор од главниот град не постојат специјализирани услуги за жртви на родово 
базирано насилство кои се раководени од граѓанските организации што имаат обучен 
кадар според стандардите за ваквиот тип на услуги. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Спроведовме серија од 5 напредни обуки во времетраење од 11 дена за даватели на 

услуги во специјализирани советувалишта за жртви, на темите: основи на родово 
базирано насилство, систем на заштита, стандарди и упатување, советување и психо-
социјална поддршка на жртви и управување со случаи;

 ´ Обезбедивме техничка поддршка за развој на протоколи и политики за постапување и 
давање психо-социјална поддршка на жртви во Струмица, Штип и Велес;

 ´ Направивме ситуациска анализа за мапирање на граѓански организации кои ќе поминат 
нова серија на обука за нудење специјализирани услуги, и на општини подготвени да 
финансираат специјализирани услуги за насилство врз жени; 

 ´ Учествувавме во подготовката на локалните акциски планови за поддршка на 
специјализираните советувалишта за жртви на насилство во општините Штип и 
Струмица. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Обучивме вкупно 22 лица од три граѓански организации и од центрите за социјална 

работа од Струмица, Штип и Велес преку напредни обуки за нудење услуги во 
советувалишни центри за жртви на насилство;

 ´ Одржани се средби на мултисекторски тимови за подобрување на соработката и 
квалитетот на системот на поддршка за жртвите на родово базираното насилство во 
Струмица, Штип и Велес;

 ´ Опремување на простор за советувалишта во Струмица и во Штип, менторска поддршка 
за нудење директни услуги и стекнување со специјализирана лиценца за работа на 
советувалиште; 

 ´ Во партнерство со „Скај плус“ и „ЕХО“ – Штип во декември започна пилотирањето на 
услуги во специјализирани советувалишта за жртви на родово базирано насилство во 
општините Струмица и Штип; 

 ´ Изработени се локални нацрт-акциски планови за поддршка на специјализираните 
советувалишта за жртви на родово базирано насилство во Општина Штип и Општина 
Струмица;

 ´ Мапирани се 2 нови граѓански организации – НРЦ Куманово и Организација на жени 
од Свети Николе за градење на знаења и вештини на стручните лица за раководење 
сервиси за поддршка на жртви на родово базирано насилство.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Спроведување на локални кампањи  

за зголемување на свеста за  
достапноста на специјализираните  
услуги раководени од здруженијата  
„Скај плус“ и „ЕХО“ – Штип; 

 ´ Застапување за усвојување на  
локалните планови и буџети и  
лиценцирање на советувалиштата  
во Струмица и Штип за  
обезбедување нивна одржливост  
во иднина. 

 ´ ДОНАТОРИ:  
ОН жени и  
Европската комисија 

Специјализирани советувалишта за жртви на родово 
засновано насилство пилотираат услуги надвор од Скопје

1. Преку обуки „Скај Плус“ и ЕХО ги продлабочија знаењата 
и вештините за да можат да пилотираат услуги за РБН и 
семејно насилство во локалните советувалишта

1.

https://skajplus.org/
https://www.eho-org.mk/index.php/en/
https://m.facebook.com/unwomenskopje/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОВклучување на мажите во превенцијата на родово 
базираното насилство и работа со сторители на насилство

З А Д Н И Н А
 ´ Над 90 % од сторителите на семејно насилство се мажи, а над 80 % од жртвите на 

насилство се жени.
 ´ Акцискиот план за Истанбулската конвенција предвидува воспоставување сервиси за 

унапредување на заштитата на жртвите на родово засновано насилство и на жртвите 
на семејно насилство и спроведување активности за превенција од родово базирано 
насилство и семејно насилство.

 ´ Извештајот на Европската комисија од 2021 година за напредокот на нашата држава 
препорачува државата да ja подобри имплементација на Националниот план за 
имплементација на Истанбулската конвенција.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Подготвивме концепт за Центар за поддршка на мажи и за работа со сторители на 

насилство со фокус на безбедноста на жртвите; 
 ´ Учествувавме во подготовката на националниот акциски план за превенција на родово 

засновано насилство и акциски план за работа со сторители на насилство.  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Воспоставени се две мултисекторски национални работни групи за превенција од 

родово засновано насилство и за работа со сторители на насилство;
 ´ Во партнерство со „Реактор“ и Здружение за машки и родови прашања на Штаерска, ја 

одржавме конференцијата „Грижи се машки – од свесност до вклученост: вклучување 
на мажите во превенција на родово базирано насилство и работа со сторители“. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Организирање серија обуки за превенција на родово засновано насилство и за работа 

со сторители на насилство;
 ´ Подготовка на концепт и на финансиска анализа на Центар за поддршка на мажи и 

студиска посета во Грац и Виена;
 ´ Финализирање на акциските планови за превенција на родово засновано насилство  

и работа со сторители.

 ´ ДОНАТОРИ: Здружение за машки и родови прашања на Штаерска и Сојузно 
министерство за социјални прашања, здравство, грижа и заштита на потрошувачите  
на Австрија

1. Конференција 
„Грижи се машки – од 
свесност до вклученост: 
вклучување на мажите 
во превенција на родово 
базирано насилство и 
работа со сторители“ 

1.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/north-macedonia-report-2021_en
https://reactor.org.mk/
https://www.vmg-steiermark.at/
https://www.youtube.com/watch?v=4gQOdGHtbr0
https://www.youtube.com/watch?v=4gQOdGHtbr0
https://www.vmg-steiermark.at/
https://www.sozialministerium.at/en.htm
https://www.sozialministerium.at/en.htm
https://www.sozialministerium.at/en.htm
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Според податоците на Министерството за внатрешни работи за 2020 година, 90 % од 

сторителите на насилство се мажи, додека 80 % од жртвите кои пријавиле насилство се 
жени.

 ´ Само 2 % од оние кои преживеале насилство од партнерот и 21 % од оние кои преживеале 
насилство од поранешен партнер го пријавиле насилството во полиција. Причините 
се или срам од околината или недоверба во институциите, каде што персоналот 
задолжително треба да биде обучен за родово базираното насилство. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Обезбедивме поддршка и психо-социјален третман на жртви, деца и сторители на 

насилство;
 ´ Обезбедивме и бесплатна правна помош и судско застапување за жртви на насилството;
 ´ Подготвивме едукативни и промотивни материјали;
 ´ Учествувавме во подготовката на медиумска сторија со успешна приказна на жртва на 

насилство. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Преку Првиот семеен центар опфативме вкупно 316 корисници, од кои 129 жени и 44 

малолетни деца жртви на родово засновано и семејно насилство;
 ´ Корисниците го посетиле Првиот семеен центар 1.713 пати и добиле вкупно 2.358 

советувања и други услуги;   
 ´ Вкупно 51 сторител на насилство се вклучил во програмата за третман на насилството и 

промена на моделот на насилно однесување;
 ´ Вкупно 9 жртви на семејно/родово засновано насилство добиле поддршка од адвокатка и 

покривање на судски трошоци и/или застапување пред суд;
 ´ Подготвена е брошурата „Не си сама“ на македонски и албански јазик, а преку  

Фејсбук-страницата на сервисот е опфатен 291 корисник.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Лиценцирање на услугите  

во согласност со новиот  
Закон за спречување и  
заштита од насилство  
врз жените и семејното  
насилство;

 ´ Континуирано давање  
специјализирани  
услуги за психо-социјална  
поддршка на жени и деца  
жртви и третман на  
сторители на насилство.

 ´ ДОНАТОРИ:  
Град Скопје  
и Фондот  
„Сигрид Раусинг

Не си сама! Првиот семеен центар на град Скопје – прва 
линија за поддршка на жените жртви на насилство 

1. Дел од информативните материјали за  
услугите на Првиот семеен центар

ШТО МОЖЕ ДА ДОБИЕШ 
КАКО УСЛУГА? 
Психолошка поддршка 
и третман доколку си 
жртва, сторител или 
доколку твоето дете има 
потреба од поддршка и 
помош како директен или 
индиректен сведок на 
насилство. 

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР 
Ул. „Костурски херои“ бр. 50, Скопје | 02/3200 007
infopsc@hera.org.mk | www.facebook.com/infopsc

СТЕ СЛУШНАЛЕ ЛИ 
ЗА ПРВИОТ СЕМЕЕН 
ЦЕНТАР ПСЦ 
НА ХЕРА?
Работи уште од 2013 
година и е првото 
специјализирано 
советувалиште за 
насилство кај нас. 

ЗАКАЖИ 
ГО СВОЈОТ 
ТЕРМИН!

Услугите ги дава искусен 
тим од социјален работник, 
психолог и психотерапевти 

БЕСПЛАТНО И ДОВЕРЛИВО! 

1.

https://data.gov.mk/dataset/bkyneh-6poj-ha-ctopntejin-no-noji-n-cemejha-pejiaunja-cemejho-hacnjictbo-3a-2020-rodnha
https://www.facebook.com/infopsc/photos/4385848111435481
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/kako-da-se-izleze-od-lavirintot-na-semejno-nasilstvo-prikazna-na-43-godishna-hrabra-zhena/
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/Ne-si-sama_PSC_Broshura-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/Ne-si-sama_PSC_Broshura-alb.pdf
https://www.facebook.com/infopsc
https://skopje.gov.mk/
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОПревенција и заштита од ризици и  
употреба на супстанции
З А Д Н И Н А

 ´ Во нашата земја не постојат посебни програми за превенција на употреба на 
супстанции меѓу младите ниту пристап до бесплатни и доверливи услуги за млади кои 
ги употребуваат. 

 ´ Вкупно 16 % од младите на возраст од 15 до 30 години користат некаков вид супстанција 
и сѐ уште постои дискриминација кај лицата кои употребуваат супстанции.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Обезбедивме превентивни советувања за млади, родители и партнери во 

Советувалиштето сместено во младинските центри „Сакам да знам“ на Водно и во Шуто 
Оризари;  

 ´ Соработка со стручните служби и наставниците од средните училишта во Град Скопје за 
упатување на ученици за превентивни советувања;

 ´ Промоција на Советувалиштето преку ТВ-гостувања и на социјалните мрежи.  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Вкупно 348 лица, од кои 309 нови корисници, добиле превентивно советување, меѓу 

кои 125 родители и 205 млади;
 ´ Остварени се 403 посети на сервисот и дадени се 503 услуги од страна на психијатрите 

кои нудат услуги во Советувалиштето;
 ´ Изработени се 2 нови банери за промоција на Фејсбук-страницата на Советувалиштето, 

преку која се опфатени 1.760 корисници и стекнати се 166 нови следбеници. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Обезбедување директни услуги за превенција и заштита од ризици и употреба на 

супстанции меѓу младите, родители и партнерите.

 ´ ДОНАТОР: Град Скопје

1. Дел од промотивните материјали за Советувалиштето  

1.

https://www.facebook.com/hera.macedonia/posts/10158060949211176?__cft__%5b0%5d=AZW2tevpMg8qJaCxwPP426asYmk4DUlcqpeHDR7YLyd7fyOhAOZcgUiGGDwAWghc85uKwiNcnzRRHR7YmaB-LH6T3OEgUMs7ggAp-WKtrKBm5uoHB1W7F41Nj2ex0iVismlq9m05goWOZ6gx_i1WEZqi-kQ_lFUVFvP-HtLdrFkruA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/sovetuvalistadrogi/
https://skopje.gov.mk/
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Дел од здравствените региони и руралните средини воопшто немаат матичен гинеколог, 

со што им се ограничува пристапот на жените од овие региони до основните услуги за 
сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ).

 ´ Поради стигмата и дискриминацијата, сексуалните работнички и лицата коишто користат 
дрога имаат ограничен пристап до пријателски услуги за дијагноза и третман на 
сексуално преносливи инфекции и за модерна контрацепција. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Бесплатни услуги за дијагноза и третман на сексуално преносливи инфекции, ЕХО-

прегледи и ПАП-тестови преку мобилна гинеколошка амбуланта низ земјата; 
 ´ Обезбедување услуги за итна и модерна контрацепција (орални пилули и спирали) и 

терапија за сексуално преносливи инфекции; 
 ´ Дистрибуција на кондоми, лубриканти и информативни материјали за СРЗ. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Преку мобилната амбуланта 634 жени добиле гинеколошки услуги, меѓу кои и 257 

сексуални работнички, 121 жена од рурална средина, 97 жени кои користат дроги и други 
ранливи и исклучени лица;

 ´ Вкупно 627 жени од ранливите групи направиле ПАП-тестови, а 72 жени добиле модерна 
контрацепција;

 ´ Воспоставена е соработка со Општина Конче и организирани се редовни гинеколошки 
прегледи за жителките на оваа општина и околината;

 ´ За 26 % е зголемен бројот на корисничките на мобилната амбуланта во споредба  
со 2020 година.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Нудење услуги за СРЗ преку мобилната амбуланта меѓу сексуалните работнички,  жените 

кои инјектираат дрога и жените во тешко достапните места каде што нема пристап до 
гинеколог.

 ´ ДОНАТОРИ:  
Министерство за здравство и Scase

Каде што системот заборавил, мобилната  
гинеколошка амбуланта по(т)сетува!

2. Мобилната гинеколошка 
амбуланта пред тргнување

1. Дел од промотивните материјали за 
мобилната гинеколошка амбуланта 

2.

1.

http://zdravstvo.gov.mk/
https://www.scase.io/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВОМладински пријателски сервиси  
за сексуално и репродуктивно здравје
З А Д Н И Н А

 ´ Во здравствените институции во нашата држава не постојат посебни центри за 
сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ) кои се приспособени за потребите на младите 
и на клучните популации и кои нудат бесплатни и доверливи услуги за ХИВ и за СРЗ. 

 ´ Над 8.000 Ромки во Шуто Оризари немаат пристап до матичен гинеколог.

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Бесплатни и доверливи гинеколошки и дерматолошки услуги за дијагноза и третман на 

СПИ, ЕХО-прегледи и модерна контрацепција во младинските центри „Сакам да знам“ 
на Водно и во Шуто Оризари; 

 ´ Едукации меѓу младите и клучните популации и обезбедување психосоцијална 
поддршка;

 ´ Дистрибуција на кондоми, лубриканти и информативни материјали;
 ´ Организиравме две еднодневни обуки за давателите на услуги во младинските центри..  

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Вкупно 1.505 корисници од ранливите групи добиле 6.020 бесплатни услуги за 

сексуално и репродуктивно здравје во нашите младински центри „Сакам да знам“; 
 ´ Направени се 245 тестирања за ХИВ и спроведени се едукации за 145 млади и лица од 

популации во ризик од ХИВ; 
 ´ Вкупно 68 жени направиле ПАП-тестови, 185 жени добиле модерна контрацепција и 163 

корисници направиле тестови за СПИ (сифилис, ХПВ, гонореја и кламидија);
 ´ Поделени се 3.939 кондоми, 917 лубриканти и 1.205 едукативни материјали;
 ´ Вкупно 166 лица под социјален ризик добиле 513 услуги од социјален работник. 

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Нудење на пријателски услуги за СРЗ меѓу младите и маргинализираните групи, со 

фокус на ХИВ-тестирање, дијагноза и третман на СПИ и модерна контрацепција.

 ´ ДОНАТОР: Министерство за здравство

1. Нашите младински центри „Сакам да знам“ на Водно и во Шуто Оризари 
даваат бесплатни и доверливи услуги за ХИВ и СРЗ повеќе од 10 години 

1.

http://zdravstvo.gov.mk/
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ХЕРА - 
ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2021 
ГОДИНА

З А Д Н И Н А
 ´ Според проценките во земјата, до крајот на 2020 година, дури 34 % од лицата кои живеат 

со ХИВ кај нас не се свесни за сопствениот позитивен ХИВ-статус. 
 ´ Се забележува пораст на стапката на доцна дијагноза кај новооткриените случаи на ХИВ, 

а за успешноста на третманот особено е важно ХИВ да се открие навреме. 

А К Т И В Н О С Т И
 ´ Услуги за бесплатно и доверливо ХИВ-тестирање и советување во 11 града во соработка 

со 14 граѓански организации, преку две мобилни амбуланти специјално опремени за таа 
намена и во стационарните центри на организациите;

 ´ Организирани се две кампањи за подигнување на свеста за важноста од ХИВ-
тестирањето во рамки на пролетната и есенската Европската недела за ХИВ-тестирање 
под насловот „ХИВ позитивни приказни: Животот го живеам во сите бои“;

 ´ Подготвена е брошура за самотестирање и пилотирано е самотестирањето за ХИВ во 
домашни услови меѓу геј, би и други мажи кои имаат секс со мажи и меѓу трансродови 
луѓе. 

Р Е З У Л Т А Т И
 ´ Преку мобилните и стационарните сервиси за тестирање за ХИВ, во соработка со 

партнерските организации, во 2021 година се направени вкупно 2.255 брзи тестови за 
ХИВ, од кои 92 % меѓу групите со особен ризик од ХИВ; 

 ´ Дистрибуирани се 6.711 кондоми, 4.270 лубриканти и 1.471 информативно-едукативни  
материјали за превенција на ХИВ; 

 ´ Вкупно 9 лица, или 21 % од сите новодијагностицирани со ХИВ во 2021 година во нашата 
држава се откриени преку услугите за ХИВ-тестирање на граѓанските организации.

И Д Н И  Ч Е К О Р И
 ´ Нудење на мобилни и стационарни услуги за ХИВ-тестирање и проширување на 

самотестирањето за ХИВ во домашни услови меѓу сите групи засегнати од ХИВ. 

 ´ ДОНАТОР:  
Министерство за здравство

Мобилни и стационарни услуги за  
ХИВ-тестирање меѓу ранливите групи 

1. Постер за промоција на самотестирањето за  
ХИВ кај клучните популации

1.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/HIV-pozitivni-prikazni_Zhivotot-go-zhiveam-vo-site-boi-pdf.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/
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ПРАВОТО НА 
СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Е ЧОВЕКОВО 

ПРАВО

3СТУДИИ НА 
СЛУЧАЈ И 
СВЕДОШТВА 



Психолошкото насилство од страна на сопругот 
кон клиентката Елена* почнува на почетокот на 

бракот, кој трае веќе 15 години и во кој имаат две 
ќерки на возраст од 7 и 9 години. Таа раскажува 
за психолошкото насилство од страна на сопругот, 
проследено со постојана контрола, љубомора и 
обвинувања за неверство: „Се чувствувам како 
постојано да ме следи со камера, постојано ми ѕвони. 
Не ми дозволува да дишам без да му кажам каде сум 
и со кого сум“. Елена е 43-годишна високообразована 
жена, која е невработена, односно економски зависна 
од сопругот, поради што многупати се откажувала од 
помислата да го напушти заедно со децата. 

Откако се обрати во Првиот семеен центар, Елена 
веднаш беше вклучена во советувалиштен процес 
со тимот советувачи за жртви на семејно насилство. 
Во текот на советувалишниот процес таа пријави 
и физичко насилство од страна на сопругот, по кое 
немаше видливи траги. Бидејќи ударите ѝ биле 
нанесени на места каде што медицинските лица 
не можеле да ги увидат, по прегледот не доби 
медицинска документација за повредата. Кога 
клиентката беше доволно психолошки зајакната, 
ѝ беше понудена бесплатна правна помош и 
застапување на суд за да ја покрене бракоразводната 
постапка и да го напушти сопругот. 

Елена успеа да замине под кирија заедно со 
двете деца и успеа да се вработи. Исто така, во 
организирана донација, клиентката доби финансиска 
помош за плаќање на сметките за струја, а ѝ беше 
обезбедена и еднократна парична помош за 
покривање на режиските трошоци и киријата. 
Разводот е завршен, старателството на децата 
ѝ е доделено нејзе, а за поранешниот сопруг е 
утврдена алиментација. Психолошко и физичкото 
насилство е целосно елиминирано, Елена сега е 
вработена, живее со двете деца, и понатаму работи 
со нашите советувачи за надминување на траумата и 
унапредување на родителските вештини.
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СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО 

*Името е измислено.



Голема благодарност до цела 
екипа на ХЕРА, за вашата 
помош и поддршка. Со 
Вашата помош јас останав 
силна, храбра, борбена и 
решителна, без Вас немаше 
да успеам. Ми пруживте не 
една, туку сто раце . 
Жени кралици, лавици, ве 
сакам до небото и назад! 
Благодарам од !
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Охрид. Поради исполнување на своите 
репродуктивни планови и одлуката дека сака 
да ја прекине бременоста по раѓањето на три 
деца, се соочува со дилемата каде и како да 
ја оствари таа своја потреба. Дотогаш немала 
абортуси. Во консултација со својот матичен 
гинеколог, кој ѝ ги предочил предностите 
на медикаментозниот абортус, таа решава 
бременоста да ја прекине со оваа процедура, 
која, за жал, не е достапна во нејзиниот 
град. Поради тоа, таа се обратила до ЈЗУ 
Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство во Скопје, каде што бременоста 
ѝ се потврдува (петта гестациска недела) и се 
запознава со целокупниот тек на процедурата. 
Освен тоа, на пациентката ѝ била дадена 
информативна брошура за медикаментозен 
абортус. На самиот почеток пациентката 
искажала задоволство дека може да го 
спроведе процесот без притоа тоа да влијае 
на нејзините работни обврски. Најголема 
грижа ѝ бил стравот од непознатото и болката 
што ќе ја искуси. По успешно завршениот 
медикаментозен абортус и уредната контрола 
по седум дена, пациентката е задоволна 
од искуството и споделува дека, и покрај 
чувството на болка кое го искусила, се 
чувствувала безбедно и би им ја препорачала 
процедурата на други жени. При контролниот 
преглед беше спроведено и советување за 
контрацепција. 

Искуствата како ова охрабруваат, но 
останува фактот дека како и за многу други 
жени и девојки кои не живеат во Скопје, 
медикаментозниот абортус останува  
далечна опција. 

СТУДИЈА  
НА  СЛУЧАЈ

МЕДИКАМЕНТОЗЕН 
АБОРТУС 

Медикаментозниот абортус 
(абортус со апчиња) како 

побезбедна, поедноставна, 
поевтина, но и поинтимна 
процедура, е најзастапен метод 
на прекин на бременоста во 
земјите на Европската Унија. На 
Универзитетската клиника за 
гинекологија и акушерство во 
Скопје од неодамна е достапен 
медикаментозен прекин на 
бременоста благодарение 
на посветеноста на ХЕРА за 
унапредување на сексуалното и 
репродуктивното здравје и права 
на жените и девојките, и секако, 
благодарение на успешната 
соработка со Министерството 
за здравство на Република 
Северна Македонија. Значајно 
е што медикаментозниот 
абортус е достапен паралелно 
со хируршкиот, што значи дека 
жените имаат избор. 

Ова е искуството на една 
37-годишна високообразована, 
вработена пациентка од 
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„Многу убаво ме примија во клиниката 
за медикаментозен абортус. Сестрата 
и докторката навистина беа грижливи. 
Седнаа и разговараа со мене, ми ги 
објаснија сите работи кои ме интересираа. 
Кога дојдов на клиниката, ми направија 
вагинално EХO за да ја утврдат гестациската 
недела.

Кај мене беше многу рана бременост, 
3 недели. Ми дадоа таблети за абортус, 
таблети против лошење и таблети против 
болка. Заминав дома, но имав контакт-
телефон кој ми беше даден за сите 
прашања кои ќе ги имам во следните 
денови.

Првата таблета се пие на клиниката, по 
24 часа се пие првата доза од 4 таблети 
кои треба да го предизвикаат абортусот, 
а по 4 часа уште 2 таблети. Првиот ден од 
првата таблета немав никакво крварење. 
Таблетите за дома се ставаат под јазик 
и им треба околу 15-20 минути да се 
растопат. Грчевите почнаа веднаш, по 
10 минути, а таблетите сѐ уште не беа 
целосно растопени. Еден час подоцна 
почна крвавењето, не беше пообилно од 
менструација.

По една недела бев повторно на EХO  и 
утврдија дека бременоста е успешно 
прекината. Кај мене крвавењето траеше 
вкупно две недели, првата недела помалку 
од вообичаена менструација, а втората 
недела многу малку. 

На клиниката ми дадоа и таблети за 
контрацепција и совети за понатамошна 
заштита и планирање на семејство. Многу 
сум задоволна од односот на персоналот 
во целата постапка и поддршката која ми ја 
дадоа.“

МЕДИКАМЕНТОЗЕН 
АБОРТУС 

Девојка на возраст од 32 години 
се јави во ХЕРА во паника, 

плачејќи дека непланирано  
останала бремена, а во меѓувреме 
со партнерот се разделиле. 
Сподели дека веќе донела одлука 
да не продолжи со бременоста, 
но не знае каде да оди и што 
да прави. Бидејќи матичниот 
гинеколог нема можност да го 
изврши абортусот, праша каде 
и како може да се прекине 
бременоста со таблети. Ја 
упативме на Универзитетската 
клиника за гинекологија и 
акушерство во Скопје која засега 
е единствената локација каде што 
оваа здравствена услуга може да 
се добие безбедно и легално. 

По добиената услуга, ни стигна 
следниот мејл: 
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4МЕДИУМИ  
И КАМПАЊИ



ХЕРА  НА 
СОЦИЈА ЛНИТЕ 
МЕДИУМИ

2020
г о д и н а

2 0 2 1
г о д и н а

Фејсбук 
(поддржувачи)

Твитер 
(следачи)

Јутјуб 
(прегледи)

19.491

62.800

1.890

20.246

15.800

1.931
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https://twitter.com/hera_mkd?lang=en
https://www.youtube.com/user/HERAMacedonia
https://www.facebook.com/hera.macedonia


ПУБ ЛИКАЦИИ 

ПСЦ ГИ НУДИ СЛЕДНИВЕ УСЛУГИ:

 СОВЕТУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА ЖЕНИТЕ ЖРТВИ  
за да им помогне да зајакнат, да излезат од кругот на 
насилството, да го надминат стресот и да закрепнат од 
емоционалните последици,

 ПРИДРУЖУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ЖРТВИ 
(ПРЕЖИВЕАНИ) на насилство до други државни 
институции за да си ги остварат социјалните и семејните 
права (Центар за социјална работа),

 ПСИХО-СОЦИЈАЛНА РАБОТА СО ДЕЦА И МАЛОЛЕТНИЦИ 
за да ги надминат последиците од насилството  
во семејството (како сведоци или жртви),

 ПРАВНА ПОМОШ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 
за жртвите за да можат да ги остварат своите родителски 
права/правото на старателство,

 СОВЕТУВАЊЕ СО СТОРИТЕЛИ  
НА НАСИЛСТВО за да се  
прекине насилството  
во семејството,

 ИНДИВИДУАЛНО,  
ГРУПНО ИЛИ СЕМЕЈНО  
советување,

 ОНЛАЈН  
советување  
(Skype, Viber).

Обрати ни се  
доколку си исплашена или  
живееш во насилна врска!

Насилство може да му се случи секому  
без разлика на возраста, степенот на образование,  

работниот статус или етничката припадност.

НИКОГАШ НЕ Е ТВОЈА ВИНА!
Ул. „Костурски херои“ бр. 50, Скопје

02/3200 007
infopsc@hera.org.mk

www.facebook.com/infopsc

ПСЦ е отворен од здружението ХЕРА во 2013 година во соработ-
ка со Град Скопје. 

Оттогаш, повеќе од 1600 жени и деца ги користеле услугите на 
советувалиштето.

Тимот е составен од социјален работник, психолог и 10 психо-
терапевти кои имаат долгогодишно искуство и пракса во случаи 
со семејно и друг вид на насилство. 

Сите услуги во ПСЦ се бесплатни и доверливи. Во услови на 
пандемијата предизвикана од ковид-19, советувалиштето работи 
согласно безбедносните протоколи утврдени од надлежните. 

Услугите се достапни за жителите на град Скопје, но и на другите 
градови од земјата.

ПРВИОТ СЕМЕЕН  
ЦЕНТАР (ПСЦ)  
е специјализирано 
советувалиште за поддршка на 
жени кои се жртви на семејно 
насилство или насилство во 
врска. Советувалиштето им 
помага и на други лица од 
семејството и на децата кои 
живеат во средината каде што 
се врши насилството. 

ГРАД СКОПЈЕ

НЕ СИ 
САМА

Брошура:  
Зошто треба да знаеш дека 
постои Првиот семеен центар?

Брошура:  
Што треба да знаете за сексуално 
преносливите инфекции?

Брошура:  
Методи на  
контрацепција

Брошура:  
Што треба да знаете за сексуално 
преносливите инфекции?

Брошура:  
Методи на  
контрацепција

Брошура:  
Методи на  
контрацепција

СЕКСУАЛНО 
ПРЕНОСЛИВИ 
ИНФЕКЦИИ

М Е Т О Д И  Н А
КОНТРАЦЕПЦИЈА

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАМ 
ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА

знаковен јазик

знаковен јазиклесно разбирлив 
формат
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https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/Ne-si-sama_PSC_Broshura-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/Ne-si-sama_PSC_Broshura-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/Ne-si-sama_PSC_Broshura-mk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C5zPfPlCCJs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=C5zPfPlCCJs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=CTdQZ0IQywk
https://www.youtube.com/watch?v=CTdQZ0IQywk
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura_Seksualno-prenoslivi-infekcii-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura_Seksualno-prenoslivi-infekcii-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura_Metodi-na-kontracepcija-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura_Metodi-na-kontracepcija-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/BROSHURA-za-Kontracepcija-LRF-ZA-WEB.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/BROSHURA-za-Kontracepcija-LRF-ZA-WEB.pdf


Брошура:  
Сè што е важно да знаеш 
за самотестирањето за ХИВ

Брошура:  
„,ССО нè учи за здравје“

Ефекти од спроведени врснички 
едукации за сеопфатно сексуално 
образование

Брошура:  
Што треба да знаеш за 
медикаментозниот абортус?

Краток осврт :  
„,Вработена Ромка – силна Ромка“

Документ за јавни политики:  
Насилството врз ЛГБТИ младите е 
невидливо за стручните служби во 
училиштата во Скопје

МЕДИКАМЕНТОЗЕН 
абортус

ВРАБОТЕНА РОМКА -
 СИЛНА РОМКА

КРАТОК ОСВРТ

ДОКУМЕНТ 
ЗА ЈАВНИ 
ПОЛИТИКИ 

Насилството врз ЛГБТИ 
младите е невидливо 
за стручните служби во 
училиштата во Скопје
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извештај

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Broshura_SSO-uci-za-zdravje_MK-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Efekti-od-sprovedeni-vrsnichki-edukaczii-za-SSO-2020-god..pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Efekti-od-sprovedeni-vrsnichki-edukaczii-za-SSO-2020-god..pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Efekti-od-sprovedeni-vrsnichki-edukaczii-za-SSO-2020-god..pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/BROSHURA-za-Medikamentozen-Abortus-MK-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/BROSHURA-za-Medikamentozen-Abortus-MK-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/Vrabotena-Romka-Silna-Romka_Kratok-Osvrt_mk-web.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-mk.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Dokument-za-javni-politiki-za-megjuvrsnichko-nasilstvo_HERA-2021-mk.pdf


Истражување:  
Искористеност на правата од 
социјална и детска заштита од 
страна на ромската заедница

Прирачник за врсничка
едукација по сеопфатно
сексуално образование

ИЗВЕШТАЈ од спроведениот мониторинг 
на имплементацијата на акцискиот план 
за спроведување на конвенцијата за 
спречување и борба против насилството 
врз жените и семејното насилство

Прирачник за даватели  на услуги 
во советувалишни центри за 
жртви на насилство

1

ОД СПРОВЕДЕНИОТ 
МОНИТОРИНГ НА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА 
НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
И БОРБА ПРОТИВ 
НАСИЛСТВОТО 
ВРЗ ЖЕНИТЕ 
И СЕМЕЈНОТО 
НАСИЛСТВО

со осврт кон 
воспоставувањето 
сервиси за 
унапредување 
на заштитата 
на жртвите 
од семејно и 
родово базирано 
насилство

И З В Е Ш Т А Ј

за даватели 
на услуги во 
советувалишни 
центри за жртви 
на насилство

ПРИРАЧНИК

Прирачник за врсничка 
едукација по сеопфатно 
сексуално образование
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https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Istrazhuvane-za-iskoristenost-na-pravata-od-soczijalna-i-detska-zashtita_HERA-i-Romalitiko.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Istrazhuvane-za-iskoristenost-na-pravata-od-soczijalna-i-detska-zashtita_HERA-i-Romalitiko.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Istrazhuvane-za-iskoristenost-na-pravata-od-soczijalna-i-detska-zashtita_HERA-i-Romalitiko.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/SSO-makedonska-verzija-7.6.2022.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/SSO-makedonska-verzija-7.6.2022.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/SSO-makedonska-verzija-7.6.2022.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
https://hera.org.mk/Prirachnik-za-davateli-na-uslugi-RBN
https://hera.org.mk/Prirachnik-za-davateli-na-uslugi-RBN
https://hera.org.mk/Prirachnik-za-davateli-na-uslugi-RBN


Нема глупави прашања, 
има само неточни одговори. 
Особено кога тема на муабет 
е сексуалното образование!  
Токму затоа, на едно место ги 
собравме најчестите прашања 
за сеопфатното сексуално 
образование и дадовме 
одговори – почнувајќи од Зошто 
ни е потребно ССО и на што 
нѐ учи? и Какви се искуствата 
со ССО во Европа?, па до оние 
поврзани со самото пилотирање 
и користените материјали и 
илустрации. Кликнете тука 
ако сакате да дознаете и дали 
ССО има намера да ги замени 
родителите во воспитувањето 
на децата, зошто кај нас да има 
ССО кога во други земји нема 
и дали ССО ги учи децата да 
бидат хомосексуалци. 
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СЕОПФАТНО 
СЕКСУА ЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРАШАЊА, 
ОДГОВОРИ, 
КАМПАЊИ  
И  ГАНЦ НОВА  
ВЕБ-СТРАНИЦА!

https://hera.org.mk/15-prashanja-i-odgovori-za-sso/
https://hera.org.mk/15-prashanja-i-odgovori-za-sso/
https://hera.org.mk/najchesti-prashana-za-seksualnoto-obrazovanie/


Сакајќи да ги доближиме 
придобивките што ги носи 
сеопфатното сексуално 
образование кога се учи во 
клупа и истовремено да ги 
разобличиме лагите што 
кружат за него на социјалните 
мрежи, ја спроведовме и 
кампањата „Сексуалното 
образование нè учи за 
здравје“  и ѝ посветивме 
по еден банер на секоја од 
седумте компоненти што ги 
опфаќа! 

Освен тоа, за сите ученици што 
беа опфатени со пилот-проектот 
за сеопфатно сексуално 
образование подготвивме 
ранчиња и уесбиња – сигурно 
ќе им користат, исто како што 
ќе им користи и наученото на 
часовите по ССО! 
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https://hera.org.mk/sso-ne-uchi-za-zdravje/
https://hera.org.mk/sso-ne-uchi-za-zdravje/
https://hera.org.mk/sso-ne-uchi-za-zdravje/


Младите се оние на кои 
#ССОвоКлупа најмногу им 
треба. Тоа, за жал, најдобро 
го потврдуваат искуствата 
што ги имаме стекнато преку 
неформалните врснички 
едукации и директната 
комуникација со младите. Па, 

сепак, ретко на кој му текнува 
да ги праша какви се нивните 
потреби и искуства. 

ССО ме научи е кампања што 
ја спроведовме на Инстаграм 
токму со нивните одговори на 
прашањето „Што научивте со 
ССО?“. Еве само мал дел од нив: 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157801617201176&type=3
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Конечно, можеме да се пофалиме и со првата веб-страница за сеопфатно 
сексуално образование во земјава!  На seksualnoobrazovanie.mk ќе ги 
најдете не само одговорите на најчестите прашања за ССО туку и точните 
информации за сите седум компоненти што ги опфаќа! 

Можете секојдневно да ја прелистувате ССО азбуката или Митовите и 
фактите за сексуалното и репродуктивното здравје. Младите што сакаат 
да дознаат уште повеќе, одговорите можат да ги побараат од наш ССО 
едукатор, на ССО обука или во нашите младински центри „Сакам да знам“. 
А оние, пак, што сакаат да си ги прошират видиците и да муабетат на теми 
поврзани со ССО, слободно можат да ѝ се придружат на нашата младинска 
група #ХЕРАмлади во нивното Секси Маало, во Феминистичкиот 
книжевен клуб или, пак, да пишуваат колумни!  

https://seksualnoobrazovanie.mk/
https://seksualnoobrazovanie.mk/sso-azbuka/
https://seksualnoobrazovanie.mk/mitovi-i-fakti/
https://seksualnoobrazovanie.mk/mitovi-i-fakti/
https://seksualnoobrazovanie.mk/prashaj-edukator/
https://seksualnoobrazovanie.mk/prashaj-edukator/
https://seksualnoobrazovanie.mk/sso-miks/seksi-maalo/
https://seksualnoobrazovanie.mk/sso-miks/feministichki-knizeven-klub/
https://seksualnoobrazovanie.mk/sso-miks/feministichki-knizeven-klub/


Од 31 мај до 7 јуни, заедно со Здружението 
за поддршка на луѓето што живеат со 
ХИВ „Заедно посилни“ ја одбележавме 
Европската недела на тестирање за ХИВ под 
насловот „ХИВ-позитивни приказни: Животот 
го живеам во сите бои“.

Преку кампањата споделивме вистински 
приказни на луѓе кои живеат со ХИВ во 
Македонија – седум лични искуства кои 
се спротивни на доминантните претстави 
дека живеењето со ХИВ е нужно поврзано 
со боледување и страдање – со надеж дека 
ќе придонесат и за менување на јавната 
перцепција за луѓето кои живеат со ХИВ и 
за поголема грижа за личното сексуално и 
репродуктивно здравје.

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА  
НА  ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ  
СО ХИВ-ПОЗИТИВНИ 
ПРИКАЗНИ
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https://zp.mk/
https://hera.org.mk/evropska-nedela-na-testiranje-za-hiv-hiv-pozitivni-prikazni/
https://hera.org.mk/evropska-nedela-na-testiranje-za-hiv-hiv-pozitivni-prikazni/
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/HIV-pozitivni-prikazni_Zhivotot-go-zhiveam-vo-site-boi-pdf.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/HIV-pozitivni-prikazni_Zhivotot-go-zhiveam-vo-site-boi-pdf.pdf
https://hera.org.mk/hiv-pozitivni-prikazni-zhivotot-go-zhiveam-vo-site-boi/
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Она што ги прави сите овие приказни 
позитивни е фактот што нивните 
протагонисти го дознале својот ХИВ-
позитивен статус и почнале редовно да ја 
земаат антиретровирусната терапија, со 
поддршка од здравствените работници 
и здруженијата што се занимаваат со 
прашањето на ХИВ. 
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Свесни дека за медикаментозниот 
абортус малку се знае, а уште 
помалку за тоа како се спроведува 
кај нас во пракса, Меѓународниот 
ден на безбедниот абортус – 28 
септември го одбележавме со 
дискусија во МКЦ насловена 
„Медикаментозниот абортус во 
Македонија: очекувања и реалност“.

Д-р Ана Данева Маркова, социјалната работничка Нада Тофоска и 
извршниот директор на ХЕРА Бојан Јовановски зборуваа за светските 
трендови, особено во услови на пандемија, за начинот на кој се изведува 
медикаментозниот абортус, за предизвиците поради кои тој и натаму не 
е достапен во целата земја, како и за искуствата на жените кои досега ја 
користеле оваа здравствена услуга кај нас. 

Воведувањето на медикаментозниот абортус, народски попознат како 
абортус со лекови, беше една од клучните измени што ги предвиде новиот 
Закон за прекинување на бременоста, донесен во јуни 2019 година. На ваков 
начин, девојките и жените во нашата земја конечно добија алтернативен 
метод за прекинување на бременоста, покрај веќе постојниот хируршки 
абортус.

БЕЗБЕДНИОТ 
АБОРТУС Е  ОСНОВНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА –  И  ТОЧКА! 

https://www.facebook.com/events/700424201368348/
https://www.facebook.com/events/700424201368348/
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На социјалните мрежи, пак, 
упативме пораки на разбирање и 
поддршка до оние што направиле 
абортус, уверени дека ќе допрат 
не само до нив туку и до сите 
оние што сметаат дека имаат 
право да коментираат и лобираат 
за ограничување на туѓата 
репродуктивна слобода! 
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ВРАБОТЕНАТА 
РОМКА Е 
НЕЗАВИСНА 
РОМКА

Сакајќи да ги охрабриме 
младите Ромки и да ги 
поттикнеме креаторите на 
политики и носителите на 
одлуки конечно да засукаат 
ракави и вистински да ги 
подобрат можностите за 
вработување на Ромките кај 
нас, снимивме три видеозаписи 
со делчиња од животните 
приказни на три успешни 
Ромки од Македонија. 

Сите три – и онаа на докторката 
Афродита Берат Хусеини, чии 
родители се првите Роми 
доктори во Македонија, и онаа 
на Лолита Хасани која денес 
кариерата ја гради во Брисел, 
и онаа на Бајса Арифовска 
чии прсти знаат да свират 
низа инструменти – ја праќаат 
пораката дека поддршката од 
родителите е клучна и дека 
образованието е поважно 
од (малолетничкиот) брак! И 
неоспорно потврдуваат дека 
кога човек не се соочува со 
дискриминација, шансите да 
си ги оствари соништата се 
огромни!
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https://www.youtube.com/watch?v=DyUpzl7DEW0
https://www.youtube.com/watch?v=-Ottv1lehG8
https://www.youtube.com/watch?v=pqrVNH3bbTo
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организирани напади 
на антифеминистичкото 
движење и на политички 
партии

Краток осврт на  
предизвиците и успесите
Почнувајќи од крајот на 2020  година – а особено од почетокот на 2021 
година – кога Министерството за образование и наука ја најави новата 
образовна реформа, која се стреми да ја постави родовата еднаквост 
како клучен национален стандард во образованието, меѓу другото 
и преку воведување на сеопфатното сексуално образование како 
изборен предмет во основните училишта, сведоци сме на засилување 
на т.н. антифеминистичко движење во земјава, кое го предводат 
неколку навидум добронамерни и навидум волонтерски организации 
на родители и неформални иницијативи. 

Дека станува збор за локална пројава на еден глобален феномен 
кој веќе цела деценија постои низ Европа и Америка, а од неодамна 
и во Африка, ни стана јасно по континуираните напади кон нашата 
организација со веќе видени аргументи и стратегии, вклучително и со 
погрешни преводи на меѓународни документи.

Оцрнувањето на ХЕРА официјално започна со колумна на 
конзервативната политичка партија Интегра, во која беа изнесени 
низа дезинформации и лаги заради малициозно ширење омраза за 
сексуалното образование во јавниот простор. Една година по реакцијата 
на ХЕРА, Интегра е дел од Коалицијата за заштита на децата, меѓу чии 
предводници е здружението „Од нас за нас“. Иако ова здружение и 
нему сличните се претставуваат како заштитници на правата на децата, 
нивните објави за сеопфатното сексуално образование се полни со 
ксенофобија, расизам и нетолеранција и се базирани врз теории на 
заговор, поради што го загрозуваат јавното здравје и се косат со правото 
на децата да имаат пристап до точни информации, како и до знаења 
и вештини што во иднина ќе им овозможат да бидат побезбедни и 
поздрави.

Токму затоа, лани, заедно со Хелсиншкиот комитет за човекови права и 
Коалиција „Маргини“, поднесовме кривична пријава за поттикнување 
омраза и дискриминација врз повеќе основи. Самостојно поднесовме и 
тужба за утврдување на граѓанска одговорност за навреда и клевета врз 
основа на која Основниот граѓански суд во Скопје пресуди дека  

https://hera.org.mk/reakcija-na-kolumnata-za-sso-na-politichkata-partija-integra/
https://hera.org.mk/reakcija-na-kolumnata-za-sso-na-politichkata-partija-integra/
https://hera.org.mk/krivichna-prijava-protiv-zdruzhenieto-od-nas-za-nas/
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„Од нас за нас“ е одговорна за клевета сторена против ХЕРА и ја 
задолжи да ги повлече спорните содржини. 

По поддршката што ја добија од неколку јавни личности и од 
Македонската православна црква, антифеминистичките иницијативи 
буквално ги добија своите пет минути во вестите на ТВ Алфа, во прилог 
кој повторно ширеше лажни информации, со што му наштети не само 
на нашиот углед туку и на процесот на вклучување на сексуалното 
образование како изборен предмет во 9-то оддлеление, намерно 
занемарувајќи ја неговата значајност за личниот, емотивниот и психо-
социјалниот развој на младите. Телевизијата го објави нашиот демант 
во целост дури откако Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги утврди непочитување на законските одредби од страна на 
медиумот. Дека ТВ-прилогот е необјективен и содржи непроверени 
информации сметаше и Советот за етика во медиумите, кој утврди дека 
ТВ Алфа го прекршила Кодексот на новинари. 

Една година подоцна, ТВ Алфа и натаму е единствената која редовно 
отстапува медиумски простор за паранојата и невистините на 
антифеминистичките организации, при што најчест гостин е токму лице 
за кое Комисијата за спречување и заштита од дискриминација даде 
мислење дека сторило продолжено и повеќекратно вознемирување на 
социјалната мрежа Фејсбук, со што се поттикнува омраза кон одредена 
маргинализирана група во општеството.  

Конечно, крајот на годината го одбележаа најавите на политичката 
партија Левица, за обнова на процесот на „десоросоизација“, 
што според Мрежата за заштита од дискриминација потсетува на 
претходниот режим и претставува закана за основните човекови 
права. Делегитимирањето на граѓанскиот сектор почна со нашето 
исклучување од градењето локални политики во Општина Карпош, 
поради што упативме остра реакција против невистинитите 
информации кои паушално ги изнесе претседателката на Комисијата за 
еднакви можности на жените и мажите во Советот на Општина Карпош, 
инаку претставничка на Левица. За жал, овие лаги, потзасилени со лаги 
за нашата наводна вклученост во активности на О. Аеродром, како и 
говорот на омраза онлајн се претворија во напад и закана за животот на 
наши вработени. Случајот и натаму е отворен. 

Имајќи го сето ова предвид, како и фактот дека антифеминистичките 
протагонисти и противниците на сеопфатното сексуално образование 
не можат да се борат за својата кауза без да користат лаги и говор на 
омраза и уште повеќе да ги зацврстуваат стигмата и стереотипите за 
своите сограѓани – од кои толку многу сакаат да се разликуваат иако 
делат исти потреби – крајно време е барем говорот на омраза да 
биде изрично препознаен во нашиот Кривичен законик. Белки тогаш 
надлежните конечно ќе можат да одморат од седење со скрстени раце, 
во очекување да се случи дело предизвикано од омраза. 

https://hera.org.mk/osnovniot-graganski-sud-presudi-od-nas-za-nas-e-odgovorna-za-kleveta-storena-protiv-hera/
https://hera.org.mk/demant-sso-da-ne-se-zloupotrebuva/
https://hera.org.mk/avmu-utvrdi-nepochituvane-na-zakonskite-obvrski-od-strana-na-tv-alfa/
https://hera.org.mk/avmu-utvrdi-nepochituvane-na-zakonskite-obvrski-od-strana-na-tv-alfa/
https://hera.org.mk/televizija-alfago-prekrshi-kodeksot-na-novinarite-so-prilogot-seksualno-obrazovanie-na-osnovczite-po-terk-na-hera-od-kade-doaga-czarovska-odluchi-komisij/
https://kszd.mk/wp-content/uploads/2022/03/0802-37_5-%D0%BE%D0%B4-20.01.2022-%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf?fbclid=IwAR3AtTCdQPKzWIKrK1BJ8NUdzAqkkgbgDSLcYZOqu1rwCMn5rGsoC8oKwO4
https://hera.org.mk/delegitimiranjeto-na-gragjanskiot-sektor-zakana-za-osnovnite-chovekovi-prava/
https://hera.org.mk/delegitimiranjeto-na-gragjanskiot-sektor-zakana-za-osnovnite-chovekovi-prava/
https://hera.org.mk/reakcija-objava-ivana-stoimenovska/
https://hera.org.mk/hera-alarmira-za-napad-i-zakana-po-zhivot/
https://hera.org.mk/hera-alarmira-za-napad-i-zakana-po-zhivot/
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ОТЧЕТНОСТ И  ТРАНСПАРЕНТНОСТ

ПРИХОДИ

Зголемени се 
приходите  
од државните 
институции  
и локалната 
самоуправа за 

20 %  
во споредба  
со 2020 година;

´

УПРАВУВАЧКИ 
СТРУКТУРИ  
И  ВНАТРЕШНИ 
РЕГУЛАТИВИ

 ´ Направивме  
евалуација на 
постигнувањата 
предвидени со 
Стратегиската 
рамка на 
организацијата 
за периодот  
2018-2022  
година.

Остварен 
е вкупен 
приход од 

41.476.169
д е н а р и

кој е за 

6,5 % 
повисок од  
2020 година.

Притоа: 

´ Вкупно 

29.369.178 

д е н а р и 

од приходите 
се остварени 
од грантови 
и донации од 
меѓународни 
извори;

´ Зголемени 
се приходите 
од сопствено 
финансирање 
преку 
социјалното 
претпријатие  
„„Нега Плус“ 

426.704 

д е н а р и
за 2021 година, 
што претставува 
зголемување од 

32 % 
во споредба со 
2020 година.
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ПРАВО

ДОНАТОРИ

БИЛАТЕРАЛНИ ДОНАТОРИ 920.927,00

Француска амбасада во Македонија 182.927,00

Здружение за машки и родови прашања на Штаерска / 
Сојузно министерство за социјални прашања, здравство, 
грижа и заштита на потрошувачите на Австрија

738.000,00

   

МЕЃУНАРОДНИ ФОНДАЦИИ И ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 24.369.362,00

Меѓународна федерација за планирано родителство 10.679.861,00

Фондација Отворено општество – Македонија 1.797.188,00

„Квина тил Квина“ 2.148.314,00

Фондација „Билитис“ 1.197.000,00

Австриско здружение за семејно планирање 214.900,00

Фонд „Сигрид Раусинг“ 7.197.440,00

Алијанса за јавно здравје 1.134.659,00
   

МУЛТИЛАТЕРАЛНИ АГЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 4.078.832,00

ОН жени 3.491.058,00

S-case 356.791,00

Делегација на ЕУ 230.983,00
   

ПРИВАТЕН СЕКТОР 71.300,00

Шурчек 61.300,00

Макмедика 10.000,00
   

ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ 11.590.053,00

Министерство за здравство 9.643.303,00

Министерство за труд и социјална политика 446.750,00

Град Скопје 1.500.000,00
   

ПРИХОДИ ОД ЕКОНОМСКИ АКТИВНОСТИ 426.704,00
   

ЧЛЕНАРИНА 18.934,00
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 ТРОШОЦИ ПО КАТЕГОРИИ МКД УСД %

 Плати за вработени 12.397.736,00 228.010,21 34,85

 Медицински материјали 889.399,00 16.357,18 2,50

 Канцелариски материјали и опрема  1.074.891,00 19.768,62 3,02

 Транспортни трошоци 1.498.376,00 27.557,05 4,21

 Трошоци за комуникациски услуги 323.293,00 5.945,77 0,91

 Хонорари за даватели на услуги 6.097.380,00 112.138,61 17,14

 Режиски трошоци 1.085.376,00 19.961,45 3,05

 Банкарски провизии 70.577,00 1.298,00 0,20

 Печатење и фотокопирање 848.648,00 15.607,72 2,39

 Медицински тестови и анализи 1.015.450,00 18.675,42 2,85

 Рекламирање 160.818,00 2.957,65 0,45

 Одржување ИТ-опрема и возила 435.860,00 8.016,02 1,23

 Хотелски услуги и освежување 2.135.397,00 39.272,68 6,00

 Едукативно-промотивни материјали 163.000,00 2.997,78 0,46

 Пренесени средства на други субјекти 135.000,00 2.482,82 0,38

 Донации на физички и правни лица 160.875,00 2.958,70  0,45

 Членарини и котизации за учество 262.219,00 4.822,54 0,74

 Ревизија 177.000,00 3.255,26 0,5 

 Данок на добивка/имот 6.191,00 113,86  0,02

 Поврат кон донатори 99.505,00 1.830,02  0,28

 Набавка на возила 389.655,00 7.166,25  1,1

 Адвокатски трошоци (клиенти) 136.055,00 2.502,23 0,38

 Дополнителни приходи за вработени 574.655,00 10.568,64 1,62

 Закупнина на простор 470.859,00 8.659,70 1,32

 Останати трошоци 1.042.521,00 19.173,29 2,93

 Консултански услуги 3.919.752,00 72.089,25 11,02

  35.570.488,00 654.186,74  
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