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ЗА ЗАЕДНО ПОСИЛНИ
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е организација на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ во Македонија и нивните 

блиски поддржувачи. Тоа е единствено здружение од овој вид во Република Македонија, чија целна група, 
корисници и главен конституент се самите луѓе што живеат со ХИВ. 

Визија
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се води од визијата за општество во кое луѓето што живеат со ХИВ имаат достоинствен 

и исполнет живот, ослободени од стегите на стигмата и дискриминацијата и во кое имаат непречен пристап 
до сеопфатна здравствена грижа, лекување и терапија во врска со ХИВ, како и во врска со други здравствени 
состојби, во согласност со најсовремените достигнувања на науката.

Мисија
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ дејствува за зајакнување на луѓето што живеат со ХИВ како рамноправни членови на 

општеството, за почитување на нивното достоинство и за остварување на нивните здравствени и човекови 
права. 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ посебно се залага за континуиран пристап до современа антиретровирусна терапија и 
сеопфатен третман за ХИВ и за состојби поврзани или неповрзани со ХИВ, во согласност со најсовремените 
достигнувања на науката.

Како делуваме
Преку ЗАЕДНО ПОСИЛНИ обезбедуваме психосоцијална, врсничка, правна и други видови поддршка 

за луѓето што живеат со ХИВ во Македонија. Како здружение даваме активен придонес во креирањето 
и спроведувањето на јавните политики поврзани со обезбедувањето квалитетна и современа терапија за 
ХИВ, подобра здравствена грижа и превенција на ХИВ, како и на политиките поврзани со јавното здравје и 
здравствената заштита воопшто. 

Посебно се застапуваме за поголема достапност на животоспасувачки лекови во Република Македонија. 
Работиме на подигнување на јавната свесност за ХИВ и за доброволното тестирање за ХИВ во Македонија, 
како и на намалување на предрасудите и дискриминацијата врз основа на здравствената состојба. Исто 
така, нудиме обуки и вршиме едукација за ХИВ на професионалци и заинтересирани лица од различни 
области: обуки за здравствени работници, обуки за вработени, едукации за превенција итн. 

Во остварувањето на својата мисија ЗАЕДНО ПОСИЛНИ гради партнерства со граѓанскиот сектор, 
институциите, локалната самоуправа и бизнис-секторот.
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УВОД
За ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 2017 година беше година на зголемен обем на работа и на исклучително важни 

постигнувања. Продолжи тенденцијата на диверзифицирање на изворите на финансиска поддршка, а двојно 
се зголеми и годишниот буџет на здружението во споредба со претходната година и изнесуваше приближно 
96.691,00 евро. Работниот тим на извршната канцеларија се зголеми од 3 на 5 вработени лица. Се прошири 
соработката со други организации, институции и приватни компании на конкретни проекти и акции. Во 
2017 дојде до израз нашата свесна определба да делуваме преку градење партнерства и коалиции со други 
граѓански организации за исполнување на заеднички цели што се однесуваат на здравјето и правата на 
луѓето што живеат со ХИВ и оние што се засегнати од вирусот. 

Одржувајќи ја својата основна и уникатна дејност на обезбедување поддршка за луѓето што живеат со 
ХИВ и подигнување на свесноста за ХИВ кај пошироката јавност, минатата година нашата работа ја обележаа 
две специфични нешта: (1) застапувањето и учеството во креирањето јавни политики стана најистакната 
дејност на Здружението; (2) значително се зголеми нашето делување во рамките на заедницата на геј и 
бисексуални мажи и транс лица во насока на подигнување на свесноста и капацитетите во врска со ХИВ и 
со националниот одговор на епидемијата. 

   
Во согласност со воспоставената практика, работата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ во 2017 година беше 

организирана во следниве главни програмски области: 
 ПОДДРШКА – услуги за поддршка и јакнење на заедницата на лица со ХИВ
 ХИВ-ТЕСТИРАЊЕ – услуги за ХИВ тестирање и советување
 ПОЛИТИКИ – застапување и учество во креирањето на јавни политики 
 СВЕСНОСТ ЗА ХИВ – комуникација и подигнување на јавната свесност
 УПРАВУВАЊЕ – управување и менаџирање на Здружението

Севкупното дејствување се потпираше на тимот кој е професионално ангажиран во извршната канцеларија 
на Здружението, волонтерскиот ангажман на Управниот одбор, како и на волонтерскиот придонес од 
членовите и поддржувачите. Овој извештај дава осврт на целокупното работење на организација, како и 
остварувањата, од програмски, финансиски и развоен аспект.
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ПОДДРШКА
Во делот на поддршката и јакнењето на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ во Македонија, 

Здружението континуирано обезбедуваше услуги за врсничка, психосоцијална и правна поддршка. 

Групи за поддршка, работилници и работни состаноци за членовите 
•  5 средби на групата за поддршка и 8 тематски работилници за луѓе што живеат со ХИВ
•  10 работни состаноци на членови на Здружението за осмислување и спроведување на заеднички 

активности

Врсничка поддршка – советување 
•  дадени беа вкупно 38 услуги, а опфатени беа вкупно 21 различни клиенти од кои 5 нови

Психосоцијална поддршка
•  На месечна основа беа доделувани социјални ваучери на вкупно 23 различни лица со ХИВ кои живеат 

во социјално неповолна положба, од кои 5 нови
•  Покриени патни трошоци на 14 лица за редовна или вонредна здравствена контрола поврзана со 

ХИВ-инфекцијата и за подигнување на терапијата
•  Доделена еднократна парична помош на 2 лица во социјален ризик
•  Советодавни услуги за проблеми поврзани со егзистенцијалните услови беа дадени на 25 лица.   

Во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ учествуваше со околу 20% во обезбедувањето на психосоцијална поддршка за лицата со ХИВ од 
страна на социјален работник, како дел од редовните активности на Дневниот центар за третман, грижа и 
поддршка на луѓето што живеат со ХИВ. Во тие рамки биле дадени вкупно 2.219 услуги на 209 лица кои живеат 
со ХИВ, а дополнително и на нивните семејства, партнери и пријатели; обезбедена социјална парична помош 
од Центарот за социјална работа за 1 лице; интервенирање во име на клиент кај релевантни институции, 
препраќање или придружување на клиентот во официјалните институции – во 3 случаи; информирање за 
правата од Законот за социјална заштита и Законот за здравствено осигурување е спроведено кај 55 лица; 
остварени беа 98 посети на пациенти со ХИВ за време на болничко лекување.

Најголем дел од услугите се однесуваа на решавањето на емоционалните проблеми, спречување на 
потенцијалните кризни ситуации, поттикнување на позитивни промени во социјалното однесувањето и 
социјалното адаптирање на лицата во социјалната средина, услуги од областа на социјалната заштита и 
остварување на правата од социјалното и здравственото законодавство. Во тој контекст, дадените услуги 
вклучуваа и помош во решавањето на проблемите поврзани со егзистенцијалните услови на клиентот, 
информирање за правата од социјалната и здравствената регулатива, застапување на интересите на 
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клиентот во остварувањето на правата од социјалното осигурување, заштитата на пациентите од стигма и 
дискриминација, пред сè при интеракции со здравствени работници.

Правна поддршка 
•  Преземени 50 правни дејствија во врска со 9 случаи. Случаите се однесуваат на повреда на правото 

на социјална заштита, правото од здравствена заштита, повреда на правото на приватност од страна 
на здравствена институција и правото на приватност преку компјутерски систем.

•  Остварени 15 средби со 6 клиенти, од кои 3 во соработка со социјалниот работник во Клиниката за 
инфективни болести и фебрилни состојби. 

Обука за тераписка писменост за лица со ХИВ 
Како дел од едукацијата и омоќувањето на луѓето што живеат со ХИВ, беше организирана дводневна 

обука за тераписка писменост (Струмица, 27-29 јануари), која ја следеа 24 учесници. Целта беше да се 
зголемат знаењата за современите опции за лекување на ХИВ, како и да се постигне подобро разбирање на 
сопствената терапија, поголема интеракција со лекарот и подобрување на придржувањето до терапијата. 
Опфатените теми вклучија: 

•  Животниот циклус на ХИВ 
•  Класификација на антиретровирусните лекови
•  Меѓународни упатства за лекување на ХИВ-инфекцијата
•  Осврт на тераписките опции достапни во Македонија 
•  Придржување до терапијата
•  Терапијата како превенција
•  Истражувања за лек за ХИВ

Обучувачите беа членови на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ кои претходно посетувале слични обуки во земјава и во 
странство. 

Евалуацијата спроведена по обуката покажа дека очекувањата биле остварени за 75% од учесниците, 
додека за 80% од нив содржината на обуката била важна. Покрај тоа, тестовите на знаење спроведени 
непосредно пред и по обуката, покажаа дека пред обуката само 14% од учесниците биле запознаени со 
класификацијата на лековите, додека по обуката овој процент пораснал на 65%. Исто така се забележа 
пораст од 22% во бројот на лица што имаат знаења за резистентноста на вирусот кон лековите. 

Како последователна активност во делот на едукација за истражувањата за лек, се одржа еднодневна 
работилница на 25 февруари на која учествуваа 12 учесника, на која беше презентирано видео предавање 
од д-р Антони Фаучи од Националните институти за здравје на САД, кое изворно било одржано во рамките 
на отворањето на Конференцијата за лекување на ХИВ во Гласгоу во 2016 година. Во текот на дискусијата 
што следеше учесниците изјавија дека видеото било исклучително информативно во однос на лекувањето 
на ХИВ и развојот на тераписките стратегии од почетокот до денес, како и за тековните и идните предизвици.
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Обука за здравствени работници (13-14 мај 2017)
•  Обучени 24 лекари од примарното здравство
•  Обуката се фокусираше на новости во третманот на ХИВ инфекцијата во Македонија: современи 

пристапи во лекувањето, превенцијата и професионалната заштита при работа со лица со ХИВ

ХИВ-ТЕСТИРАЊЕ
Како дел од своите активности ЗАЕДНО ПОСИЛНИ веќе трета година по ред ја дава и услугата за ХИВ-

тестирање во рамките на заедницата, како дел од програмата за доброволно советување и тестирање за 
ХИВ со која раководи здружението ХЕРА во соработка со Министерството за здравство и Институтот за 
јавно здравје. Оваа активност се спроведуваше во просториите на здружението во редовни смени секоја 
среда и сабота од 17 до 20 часот. Покрај тоа ЗАЕДНО ПОСИЛНИ организираше и теренски смени. 

Услугата за ХИВ тестирање е достапна за сите заинтересирани лица, а фокусот при нејзиното промовирање 
е на припадниците на заедницата на геј и бисексуални мажи и други мажи што имаат секс со мажи.

•  Одржани беа 75 смени во стационарот за тестирање при ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и 7 теренски смени
•  Остварени беа 131 тестирање, од кои 101 со стационарната услуга, а 30 со теренската. 106 клиенти беа 

припадници на клучните популации засегнати од ХИВ, додека 25 беа припадници на општата возрасна 
или млада популација. 
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ПОЛИТИКИ
Застапувањето и учество во креирањето на јавни политики е дел од нашето делување од самото основање 

на Здружението, уште како нерегистрирана група за поддршка и активизам на лица што живеат со ХИВ, во 
рамките на Здружението ХЕРА. Минатата година, оваа област стана и најобемен сегмент од нашата работа, 
како според бројот на активности и иницијативи, така и според определениот и остварен буџет.

Партнерства
Во делот на застапувањето, минатата година особено дојде до израз нашата определба да градиме 

партнерства и да делуваме преку нив. ЗАЕДНО ПОСИЛНИ имаше лидерска во поголемиот дел од овие 
здружени напори.

Особено важни беа следниве партнерства:
•  Платформа за одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ. ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, во 

соработка со здружението ХЕРА, функционираше како секретаријат на платформата за застапување 
од вкупно 15 граѓански организации што спроведуваат програми за превенција и поддршка во врска 
со ХИВ за клучните засегнати популации. 

•  Конзорциум со ЕГАЛ и СТАР-СТАР во програмата на Право на здравје на Евроазиската коалиција за 
машко здравје (ЕКОМ). Во име на овие две партнерски организации, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ беше носител 
на националната компонента во програмата „Право на здравје: Акции на заедниците за зголемување 
на пристапот до услуги за ХИВ за МСМ и трансродови лица во централна и источна Европа и централна 
Азија“, преку која беа остварени значајни активности за правата на геј и бисексуалните мажи и другите 
МСМ, како и транс лицата во Македонија.

•  Иницијатива за застапување за одржливост и транзиција на земјите од Југоисточна Европа. ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ придонесе во конципирањето на дел од активностите на ниво на регионот на Југоисточна 
Европа.

Остварени многубројни комуникации со институциите и донесувачите на одлуки
Во текот на годината ЗАЕДНО ПОСИЛНИ оствари голем број формални комуникации со институциите и 

донесувачите на одлуки, како и со партнери од регионот. Овде ги издвојуваме следниве поважни состаноци:
•  Две работни средби на тимот за пишување на националната стратегија за ХИВ 2017-2021, на кои 

беше договорено како ќе се обезбеди значајна вклученост на граѓанскиот сектор (2.2.2017) и беше 
спроведена консултација за областа Координација, мултисекотрски пристап и поврзување на ХИВ со 
други области (15.2.2017).

•  Консултативен состанок во врска со новата национална стратегија за ХИВ, организиран од ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ во соработка со ХЕРА, во однос на стратешката област за превенција помеѓу клучните 
популации и областа за човековите права (27.2.2017).
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•  Лидерско учество на главната консултативна средба организирана од Министерството за здравство 
и Светската здравствена организација во врска со националната стратегија за ХИВ, на која беше 
изготвен првичен нацрт на стратегијата, фокусиран на клучните популации (6-8.3.2017).

•  Состанок на претставниците на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и на Платформата за ХИВ со Министерот за 
здравство, д-р Арбен Таравари, на кој беше разговарано за неопходните итни чекори со цел да се 
одржат програмите за ХИВ превенција и поддршка во втората половина на годината (20.6.2017).

•  Работен состанок со Министерството за здравство на кој беа пренесени ставовите на граѓанскиот 
сектор во однос на објавувањето јавен повик за здруженија (11.7.2017).

•  Учество во подготовката на нацрт-текст за Информација за воспоставување одржливост на 
националната програмата за ХИВ до Владата на РМ (18.7.2017).

•  Состанок на претставник на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и претставници на Платформата за ХИВ со 
Претседателот на Владата на Република Македонија, г-н Зоран Заев (30.8.2017)

•  Учество на дводневниот консултативен состанок за планирање на Програмата за ХИВ за 2018 година 
(17-19.11.2017).

•  Kонсултативни состаноци со Министерството за здравство од име на Платформата за ХИВ во врска 
со воспоставување механизам за финансирање на ГО.  

•  Координативен состанок на Министерството за здравство, ФЗОМ, Агенцијата за лекови и Клиниката 
за инфективни болести и фебрилни состојби, заедно со ЗАЕДНО ПОСИЛНИ како здружение на 
пациентите како последователен чекор определен со заклучоците донесени од Владата на РМ на 
5.9.201, на кој беше согледан проблемот со антиретровирусните лекови и беше постигната согласност 
дека прашањето треба да се реши преку позитивната листа и дека треба да се преземат чекори со кои 
ќе се поттикне регистрирање на неопходните лекови (9.10.2017).

Остварувања/резултати од активностите на застапување и учество во креирањето на јавни 
политики

Со нашите активности на застапување, самостојно и здружено со другите партнери од граѓанскиот 
сектор, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги оствари следниве директни резултати:

•  ЗАЕДНО ПОСИЛНИ оствари суштинска улога во подготовката на нацрт национална стратегија за 
периодот 2017-2021, особено во стратешките области третман, грижа и поддршка и Намалување на 
нееднаквостите поврзани со ХИВ и човекови права. 

•  Покрај тоа, заедно со другите претставниците на Платформата и придонесовме нацрт-стратегијата за 
периодот 2017-2021 да биде фокусирана првенствено на клучните популации засегнати од ХИВ, да 
се препознае улогата на граѓанскиот сектор и потребата од поддршка на граѓанските организации и 
организациите основани од самите заедници.  

•  Беа искомуницирани усогласените очекувања и предлози на Платформата за ХИВ со Министерството 
за здравство во однос на воспоставувањето механизам за одржливост на програмите за ХИВ.

•  Добиена поддршка и ветување од новиот Министер за здравство во периодот јуни-септември во 
однос на обезбедување соодветно финансирање и одржување на програмите за клучните популации, 
како и за изнаоѓање подобри решенија во врска со снабдувањето со лекови.

•  Добиена директна и отворена поддршка од Претседателот на Владата во однос на одржување на 
програмите за клучните популации.
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•  Забрзана процедура за измена на Програмата за ХИВ за 2017 на седница на Владата, со цел да се 
овозможи објавување оглас за граѓански организации како имплементатори на Програмата.

•  Дури и во услови на сложена политичка ситуација, Министерството за здравство направи извесни 
чекори во насока на воспоставување на механизам за финансирање на граѓанските организации, 
како на пример: подготвен детален буџет за активностите што ќе ги спроведуваат граѓанските 
организации; прецизирање на буџетските линии во програмата соодветно за објавување на јавен 
повик за здруженија; побарано и добиено позитивно мислење од Комисијата за спречување на 
корупцијата; подготвени критериуми за избор на здруженија имплементатори за 2017 година.

•  Изготвена – со техничка помош од ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и ХЕРА – Информација за воспоставување 
одржливост на националниот одговор на ХИВ во Република Македонија во рамките на буџетот на 
Министерството за здравство и поднесена од Министерството за здравство до Владата на РМ.

•  Одлука на Владата на Република Македонија за обезбедување соодветни финансиски средства 
за активностите на граѓанските организации наменети за клучните групи, воспоставување на 
функционален и долгорочен механизам за финансирање на граѓански организации во рамките на 
Програмата за ХИВ до крајот на 2018 г. и за можно проширување на позитивната листа со внесување 
на антиретровирусните лекови. 

•  Доделен буџет во износ од 95 мил. денари за Програмата за ХИВ за 2018 година (за лекување и за 
превенција; зголемување за 3,5 пати во однос на 2017 година).

•  Објавен јавен повик за здруженија во рамките на Програмата за ХИВ за 2017 (во износ од 14,6 
милиони денари), наменети за спроведување на активности за превенција кај клучните засегнати 
популации и за покривање на основни трошоци на организациите. 

•  Изготвена нацрт-Програма за ХИВ за 2018 година. 
•  Иницирана координација помеѓу Министерството за здравство, ФЗОМ, Агенцијата за лекови и 

Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во однос на „поттикнување на регистрација 
на неопходните антиретровирусните лекови во Република Македонија, можно проширување на 
позитивната листа со овие лекови и изнаоѓање на стратегија за обезбедување најниска можна цена 
при набавка на истите“.

Најважните промени за кои придонесовме во 2017 година
Особено е важно да се констатира суштинското влијание на погоре набројаните активности и остварувања. 

За 2017, тоа би можело да се резимира на следниов начин:

1. Одржување на програмите за ХИВ до крајот на годината
•  Остварено пилотирање на механизам за финансирање на активности што ги спроведуваат граѓанските 

организации преку Програмата за ХИВ со објавување оглас за во септември 2017, склучени договори 
со 13 организации за периодот октомври-декември и доделени средства во износ од 14,6 милиони 
денари за спроведување активности за превенција кај клучните засегнати популации.

2. Одржување на програмите за ХИВ и по завршувањето на поддршката од Глобалниот фонд
Како резултат иницијативите на Платформата на граѓански организации што работат на ХИВ и лидерството 

на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ со партнерските организации беа преземени најважните чекори за одржување на 
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програмите за ХИВ наменети за мажи што имаат секс со мажи, сексуални работници, лица што инјектираат 
дрога и лица што живеат со ХИВ. 

Со одлука на Владата на Република Македонија неколкукратно се зголеми буџетот на Програмата за ХИВ 
за 2018 година, а Владата презеде чекори и за долгорочна одржливост на програмите за ХИВ: 

•  предвидени 95 милиони денари (наспроти само 27 милиони за 2017 г. или 35 мил. за 2016 г.)
•  од нив 43 милиони денари наменети за антиретровирусна терапија и тестови за следење (во споредба 

со само 10 милиона за 2017, односно 32 милиона за 2016), додека 52 милиони се однесуваат на 
превенција, координација, мониторинг и евалуација. Најголем дел од буџетот за превенција – дури 
47 милиони денари или 90% – е наменет за финансирање на активностите насочени на клучните 
засегнати популации што ги спроведува граѓанскиот сектор.

•  Владата го задолжи Министерството за здравство да воспостави функционален и долгорочен 
механизам за финансирање на активностите од Програмата за ХИВ наменети за клучните популации 
засегнати од ХИВ кои ги спроведуваат граѓанските организации.

Информацијата за воспоставување одржливост на националниот одговор на ХИВ 
во Република Македонија во рамките на буџетот на Министерството за здравство, 
усвоена од страна на Владата на Република Македонија на 5 септември, го трасираше 
патот да се предвиди соодветен буџет за одржување на сите досега развиени 
програми превенција и поддршка наменети за лицата што живеат со ХИВ, мажите 
што имаат секс со мажи, сексуалните работници/-чки и лицата што инјектираат дрога 
и да се изготви нова Програма за заштита на населението од ХИВ за 2018 година, која 
ќе ги инкорпорира стратешките активностите што ги спроведува граѓанскиот сектор.

3. Повторно актуелизирање на прашањето за начинот на кој се обезбедува антиретровирусната терапија 
По одлуката на Владата од 5 септември 2017 година, Министерството за здравство, Фондот за 

здравствено осигурување, Агенцијата за лекови и Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, 
во консултација и со здружението на пациентите, започнаа координација во однос на „поттикнување на 
регистрација на неопходните  антиретровирусните лекови во Република Македонија, можно проширување 
на позитивната листа со овие лекови и изнаоѓање на стратегија за обезбедување најниска можна цена при 
набавка на истите“.

Иницијатива за застапување за одржливост и транзиција на земјите од Југоисточна Европа 
Кон крајот на 2016 година преку регионалната иницијативата на Националниот координативен механизам, 

ХЕРА и ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, започна процес за регионална координација помеѓу претставниците од 8 земји 
од Југоисточна Европа за заедничко делување во однос на прашањето за одржливост на програмите за 
ХИВ во земјите од регионот. Иницијатива резултираше со воспоставување на регионален координативен 
механизам преку кој во иднина ќе се планираат регионални иницијативи. На 25-26 мај 2017 година се одржа 
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последователна средба со експерти од Југоисточна Европа во врска со развивање на концепт за регионален 
грант за Глобалниот фонд. Во иницијативата учествуваа 8 земји од Југоисточна Европа: Македонија, Србија, 
Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија, Романија и Косово.

Теренскa посетa на сервисите за ХИВ од страна на членови на Националната комисија за ХИВ       
(16 мај 2017 година)

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ организираше теренска посета на дел од сервисите за превенција и поддршка на 
ХИВ што ги спроведуваат граѓанските организации, како можност за донесувачите на одлуки и експертите 
директно да се запознаат со работата на дел од сервисите со кои се остварува најголем опфат на клучните 
популации засегнати од ХИВ. Беа посетени центарот за размена на стерилна опрема за инјектирање помеѓу 
лица кои употребуваат дрога на здружението ХОПС – Опции за здрав живот и националниот центар за ЛГБТИ 
на здружението ЕГАЛ. Во посетата учествуваа претставници на министерството за здравство, институтот за 
јавно здравје, донаторската заедница, пратеници, лекари и граѓанскиот сектор.

Присутните ја поздравија иницијативата како одличен начин за продлабочување на соработката помеѓу 
владиниот и граѓанскиот сектор. Еден од заклучоците беше дека граѓанските организации поседуваат 
експертиза, изградена инфраструктура и контакт со засегнатите заедници и дека клучен приоритет на 
институциите во претстојниот период треба да биде обезбедувањето на одржливост на овие услуги 
завршувањето на поддршката од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија. 

Обука за мониторинг на буџети (7-9.7.2017 година) 
Во соработка со Здружението ЕСЕ презедовме чекори за зголемување на капацитетите на сите 15 

организации во однос на мониторинг на буџети, со цел да ги зајакнеме организациите да се застапуваат 
и да делуваат и самостојно, особено на локално ниво. Во тие рамки се одржа обука за мониторинг на 
буџети, на која  претставници од 14 граѓански организации што спроведуваат програми за ХИВ за ранливи и 
маргинализирани заедници, стекнаа знаења за организацијата и финансирањето на здравствениот систем, 
буџетскиот процес и основните алатки преку кои граѓаните, здруженијата и маргинализираните заедници 
можат да вршат мониторинг на планирањето и трошењето на јавните буџети во здравството и да ги зголемат 
своите капацитети да влијаат на овие процеси.

Правно застапување 
Во рамките на регионалната програма „Право на здравје:  Акции на заедниците за зголемување на 

пристапот до услуги за ХИВ за МСМ и трансродови лица во централна и источна Европа и централна Азија“ 
и во соработка со Евроазиската коалиција за машко здравје беа изработени:

•  Анализа на законодавството поврзано со правата на ЛГБТ луѓето и ХИВ во Република Македонија 
за 2017 година – во соработка за Евроазиската коалиција за машко здравје (ЕКОМ) со цел да им 
послужи на невладините организации и активистите, како и на Владата, при планирањето процеси 
за застапување, промоција на правата на лицата кои живеат со ХИВ, геј мажите, другите МСМ, како 
и транс* луѓето, во елиминација на пречките кои го оневозможуваат нивниот пристап до услуги. 
Анализата беше публикувана на англиски јазик (Legislative Analysis Related to LGBT Rights and HIV in 
Republic of Macedonia) од страна на ЕКОМ, во Талин, Естонија.
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•  Национален извештај за прекршување на човековите права на геј мажите, други МСМ и транс лицата, 
конкретно правото на здравје во Република Македонија за 2017 година, кој се состои од преглед 
на законодавството што ја регулира оваа област, наративен извештај на случаи на прекршување 
на правата, заклучоци (кои права се најчесто прекршени, кој најчесто е жртва, кој најчесто се јавува 
во својство на прекршител на права), како и препораки за тоа како да се подобри ситуацијата на 
национално ниво.

Покрај тоа, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ учествуваше регионалниот проект «European HIV Legal Forum” на европската 
мрежа на организации што работат на проблематиката на ХИВ – AIDS Action Europe. Во рамки на проектот беше 
спроведено регионално истражување во 12 земји од Европа под наслов: „Пристап до ХИВ превенција, тестирање, 
лекување, грижа и поддршка во Европа за мигранти со нерегулиран статус“, за кое ЗАЕДНО ПОСИЛНИ подготви 
Извештај за пристапот до здравје и услуги за ХИВ на мигрантите со нерегулиран статус во Република Македонија. 
Извештајот се осврнува на релевантното национално законодавство, политиките и судската пракса, со цел да 
се процени колку се ефективни и достапни лекувањето и грижата за луѓето со ХИВ, без оглед на нивниот статус.

Функционирањето на Платформата за одржливост на програмите 
за превенција и поддршка во врска со ХИВ

Како секретаријат на Платформата, во соработка со Здружението ХЕРА, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ учествуваше 
во координација на Платформата од 15 граѓански организации што спроведуваат програми за ХИВ-
превенција и поддршка во 10 града низ земјата. Во тие рамки, беа одржани: 

•  2 средби на координативното тело на Платформата (16.1.2017 и 27.3.2017), на кои старото 
координативно тело ги планираше тековните активности на застапување и го подготви Собранието 
на Платформата;

•  Еднодневна широка консултативна средба  на сите членовите на Платформата  за координација и 
заземање заеднички став во однос на најважните интервенции за клучните популации во Стратегија 
за ХИВ и дискусија на предвидените интервенции во проектот (17.02.2017);

•  Собрание на  Платформата за ХИВ на кое беше избрано ново координативно тело на Платформата со 
претставници од следните 5 организации: ЕГАЛ, СТАР-СТАР, ХОПС, ЦРУЈЖ и Доверба;

•  Собрание на  Платформата за ХИВ (23.11.2017), на кое се расправаше за принципите за оптимизација 
на програмите имплементирани од организациите во контекст на вклопување во буџетот определен за 
активности што ги спроведуваат граѓанските организации и беа договорени принципите и насоките за 
оптимизирање на организациските ориентациони буџети за 2018 г., со цел да се обезбеди континуитет 
на основните услуги за мажи што имаат секс со мажи, лица што инјектираат дрога, сексуални работници 
и лица што живеат со ХИВ. Притоа, оптимизацијата кај програмите за ЛИД и СР, ќе биде надоместен 
недостатокот кај програмите за МСМ, со што тие би се вратиле на досегашното ниво како минимум;

•  Работилница за стратешко застапување (19-20 април), која се одржа во Струмица и на која беа 
подготвени чекори за застапување на Платформата за одржливост на сервисите за ХИВ, на краток и 
долг рок, и при различни сценарија поврзани со политичкиот контекст на земјата; 

•  Состанок на координативното тело на Платформата за координација во врска со состанок со 
Претседателот на Владата на РМ (29.8.2017), на кој беа усогласени ставовите на Платформата за 
настап пред Претседателот на Владата на РМ.  
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КОМУНИКАЦИЈА И 
ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА 
СВЕСНОСТ ЗА ХИВ
Добротворен настан и одбележување на Светскиот ден на СИДА

Во 2017 имаше 2 настана за подигнување јавна свесност и собирање средства. На 29.10.2017 се одржа 
добротворна трка во соработка со ЕЛЕМЕНТ ПР и ДУРЕКС Македонија на која беа собрани 25.900 денари. 
На 1 декември 2017 организиравме добротворен настан за подигнување на јавната свесност и прибирање 
на средства „ПОГЛЕДНИ ОД МОЈА СТРАНА“. За време на настанот собравме 30.770 денари. Вкупно од 
индивидуални донации и од донации од компании во склоп на кампањата собравме 179.990 денари. Овие 
средства беа искористени за обезбедување директна поддршка и помош на лица со ХИВ кои живеат во 
исклучително неповолна социјална положба, за покривање на егзистенцијални потреби, како:

•  патни трошоци за редовна контрола и/или подигнување на терапија од Клиниката за инфективни 
болести во Скопје; 

•  ваучери за основни прехранбени и хигиенски производи на месечно ниво;
•  еднократна помош за лица во исклучително висок социјален ризик. 
Ова е еден од начините за поддршка на придржувањето кон третманот кај луѓето со ХИВ.
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УПРАВУВАЊЕ
Здружението ја одржа својата редовна годишна седница на Собранието, додека Управниот одржа 7 

состанока во текот на годината. 

2017 година беше година на раст, како во однос на нови инцијативи и партнерства, така и во однос на 
значително зголемениот буџет на Здружението, зголемениот тим во извршната канцеларија и подигнување на 
нивото на одговорност. Управниот одбор на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ презеде значителен товар во насочувањето 
на работата на извршната канцеларија и во процесите за нејзиното комплетирање со нов кадар.

Измени на Статутот на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ
Собранието усвои измени на Статутот според кои Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се заложи дека ќе 

ги препознава и ќе ги зема предвид специфичните потреби на лицата што живеат со ХИВ кои доаѓаат од 
различни подгрупи и заедници засегнати од ХИВ, а особено, жени, геј и бисексуални мажи и други мажи што 
имаат секс со мажи, транс лица, хетеросексуални мажи, како и припадници на различните етнички заедници; 
понатаму, Здружението ќе ги препознава и ќе ги зема предвид во својата работа специфичните проблеми 
и потреби на заедницата на геј и бисексуални мажи и транс лица, односно пошироката популација на мажи 
што имаат сексуални односи со мажи, како заедница, односно популација, која е непропорционално и 
доминантно засегната од ХИВ во Република Македонија и ќе се стреми да осигура соодветна застапеност на 
заедницата на геј и бисексуални мажи и транс лица во своето управување. Овие промени беа додадени како 
дополнување на членот 12 од Статутот на Здружението. Статутот исто така беше изменет и во деловите  со 
кои се регулира членството во Здружението (членови 14, 15 и 18 од Статутот), при што измените предвидуваат 
покрај полноправното членство да постои и категорија на придружно членство, која ќе овозможи побрзо 
вклучување во организацијата на нови заинтересирани членови, а како категорија ќе ги опфаќа и лицата 
што вршат платена работа во Здружението, кои според тоа не можат да бидат полноправни членови (т.е. да 
имаат право на глас во Собранието).

Нов управен одбор 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ избра нов претседател на Здружението и нов управен одбор од 5 члена заедно со 

претседателот на Здружението, чиј мандат трае 2 години.



17

ПАРТНЕРИ, ПОДДРЖУВАЧИ И 
СОРАБОТНИЦИ

Во остварувањето на својата мисија Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ беше посветено на партнерството 
и соработката со други владиниот, граѓанскиот и приватниот сектор, препознавајќи дека само со заеднички 
напори, можат да се направат значајни и долгорочни промени. Особено важни во тој процес во текот на 
2017 година, беа следниве партнери и соработници:

• Министерството за здравство на Република Македонија
• Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија
• Градот Скопје
• Фондацијата Отворено општество Македонија
• Евроазиската коалиција за машко здравје – ECOM
• УНФПА
• AIDS Action Europe
• ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје
• ХОПС – Опции за здрав живот
• ЕГАЛ – Еднаквост за геј и лезбејки 
• СТАР -  СТАР
• ViiV Healthcare
• AIDS Healthcare Foundation
• ЕЛЕМЕНТ ПР
• ДУРЕКС МАКЕДОНИЈА
• ХАСЕЛТ
• Сите организации од Платформата за одржливост на сервисите за превенција и поддршка во врска со 

ХИВ
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Признанија и благодарници
Во 2017 година Управниот одбор на Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ одлучи да им оддаде официјално и 

јавно признание на голем број партнери, поддржувачи и соработници.

Признание за соработката и за континуираната поддршка на луѓето што живеат со ХИВ им беше 
доделено на:

• Д-р Милена Стевановиќ
• Д-р Зорица Нановиќ и медицинскиот тим од Институт за белодробни заболувања
• Д-р Младеновиќ (абдоминален хирург – Градска болница)
• Д-р Тантуровски (гинеколог – ГАК)
• Д-р Снежана Ѓоргиевска (гинеколог – ГАК)
• Д-р Владимир Трајковски (New Born – гинеколог)
• ХелиоМедика (сопственик Д-р Славица Кнежевиќ)
• ХЕРА
• Time to Travel
• Министерство за здравство
• ХОПС

Како признание за партнерството и поддршката во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на 
СИДА, 1 декември, 2017 г. беше доделена благодарница на:

• ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје
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ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАЈ НА ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ ЗА 2017 ГОДИНА

Извори на финансирање за 2017 година
Биланс на приходите и трошоците за 2017 година

Министерство за здравство / Глобален фонд за борба против СИДА, туберкулоза и 
маларија
Фондација Отворено општество Македонија / Open Society Foundations 
Eurasian Coalition on Male Health / Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria
Град Скопје (1%)
AIDS Healthcare Foundation (4%)
ViiV Healthcare (5%)
AIDS Action Europe / ViiV Healthcare (1%)
Донации од добротворни настани (3%)

Министерство за 
здравство / 

Глобален фонд за 
борба против 

СИДА, туберкулоза 
и маларија

21%

Фондација 
Отворено 
општество 

Македонија / Open 
Society Foundations

25%

Eurasian Coalition 
on Male Health / 

Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis 

and Malaria
40%

1%

4%
5%

1%

3%

Извори на финансирање за 2017 г. 

Министерство за здравство / 
Глобален фонд за борба против 
СИДА, туберкулоза и маларија

Фондација Отворено општество 
Македонија / Open Society 
Foundations

Eurasian Coalition on Male Health /
Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria

Град Скопје (1%)

AIDS Healthcare Foundation (4%)

ViiV Healthcare (5%)
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Распределба на трошоци според програмски активности за 2017 г.

38%

4%

55%

3%

Распределба на трошоци според програмски 
активности за 2017 г.

Поддршка на лицата со ХИВ

ХИВ тестирање

Застапување / политики

Комуникација и јавна свесност
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Почетна состојба на 01.01.2017    2,956,097.00
Приходи од камати    159.00
Приходи од позитивни курсни разлики -
Приходи од грант проекти  3,451,895.00
Приходи од надомест на трошоци -
Приходи од донации  147,120.00
Вонредни приходи -
ВКУПНИ ПРИХОДИ    3,599,174.00

ВКУПНО СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ  6,555,271.00

Плати и надомест за плати  2,284,534.00
Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори    809,740.00
Пренос на други субјекти (партнерски организации во проекти)  1,359,960.00
Трошоци за закуп на деловен простор, конференциски сали, опрема и сл.   207,428.00
Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, интернет и сл.)  38,996.00
Комунални трошоци (струја, вода, парно и сл.)  68,081.00
Канцелариски материјали и канцелариска опрема  381,119.00
Помошен материјал и материјали за обуки, тренинг и сл.  3,555.00
Трошоци за репрезентација, освежување и хотелски услуги    375,788.00
Транспортни трошоци (бензин, патарина, автобуски карти, такси превоз и патни 
трошоци за учесници)

 101,207.00

Останати трошоци (правни, ревизорски, нотарски, сметководствени и други услуги)  85,643.00

Биланс на приходи и трошоци за 2017 година    

Назив: Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје
Период на известување: 01.01.2017-31.12.2017    

во денари
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Трошоци за печатење, графичка дејност и укоричување, фотокопирање и снимање  107,410.00
Трошоци за реклама    12,000.00
Помошти и донации (набавка на лубриканти и кондоми)  9,250.00
Трошоци за членарини    225.00
Банкарски провизии и агенциска провизија  67,154.00
Негативни курсни разлики  175.00
Останати услуги  4,220.00
Останати трошоци     29,521.00
Вкупно трошоци  5,946,006.00
Данок на непризнаени трошоци  506.00
ВКУПНО ТРОШОЦИ   5,946,512.00
Крајна состојба на 31.12.2017 за пренос во наредната година    608,759.00

Пресметани приходи од аванси - од претходната година -
Обврски спрема добавувачи   40,527.00
Пресметан данок на непризнати трошоци   586.00
Обврски за неплатени даноци, плати и сл.    1,998.00
Вкупно обврски пренесени во 2017 година   43,111.00
Вкупно средства на жиро-сметки за 01.01.2018  651,870.00
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Издава: 
Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ - ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје 

Уредник: 
Андреј Сених

Графички дизајн:
Емилија Ташкова
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