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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 достоин-

ствен 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 најсовреме-
ните достигнувања на науката.

Нашите активности
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ обезбедува психосоцијална, врсничка, правна и други видови поддршка за луѓето 

што живеат со ХИВ во Македонија. Како Здружение даваме активен придонес во креирањето и спрове-
дувањето на јавните политики поврзани со обезбедувањето на квалитетна и современа терапија за ХИВ, 
подобра здравствена грижа, и превенција на ХИВ, како и на политиките поврзани со јавното здравје и здрав-
ствената 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 совету-
вање и 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, инсти-
туциите, локалната самоуправа и бизнис-секторот.
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ВОВЕД
За ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 2016 година беше исполнета со значителни предизвици и промени во динами-

ката на работата, но и година на значителен развој во позитивна насока, зголемување на работниот тим, 
диверзификација на изворите на поддршка за работата на Здружението, проширување на соработката со 
други организации, институции и приватни компании... Секако, беше и година на резултати со кои можеме 
да бидеме горди на сработеното. Во овој извештај правиме преглед на работењето на организацијата – од 
програмски, финансиски и развоен аспект. 

Работата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ во 2016 година се одвиваше во согласност со воспоставената пракса од 
минатите неколку години и беше организирана во следниве главни програмски области: 

 Поддршка на луѓето што живеат со ХИВ
 Градење капацитети и подигнување на јавната свесност
 Застапување и учество во креирањето на јавни политики
 Доброволно советување и тестирање

Севкупното дејствување се потпираше на нашиот мал тим кој е професионално ангажиран во канцела-
ријата на Здружението, како и на волонтерскиот придонес од членовите и поддржувачите. Во основа, тоа 
беше насочено кон намалување на стигмата и предрасудите, спречување на дискриминацијата кон луѓето 
со ХИВ, подобрување на здравствената грижа и услугите за поддршка, и воопшто – кон справување со 
ХИВ-инфекцијата во земјата како прашање на јавното здравје.

Годишниот извештај за 2016 година ќе Ве запознае со разновидноста на нашата работа – во обид да му 
пристапиме на проблемот ХИВ во Македонија од повеќе различни аспекти, почитувајќи ги различните по-
треби на луѓето што живеат со ХИВ и обидувајќи се придонесеме кон подобри системски решенија. 
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ПОДДРШКА НА ЛУЃЕТО 
ШТО ЖИВЕАТ СО ХИВ

Врсничко советување
• Дадени вкупно 39 услуги на врсничко советување
• Опфатени вкупно 18 клиенти, од кои 11 биле нови 

Работилници, групи за поддршка и вклученост на заедницата
• 8 тематски работилници за лица што живеат со ХИВ
• 3 средби за сите членови
• 5 работни состаноци за конкретни активности

Врсничко советување
Врсничкото советување претставува обезбедување поддршка меѓусебна поддршка помеѓу луѓе што жи-

веат со ХИВ. Сепак, тоа се спроведува од лица коишто добиле соодветна обука да бидат советувачи. Во 
текот на 2016 година во тимот за врсничко советување беа активни 4 советувачи. Најчести теми за кои се 
разговараше со корисниците на услугата беа: основни информации за ХИВ и СИДА, начини на пренос на 
ХИВ, начини на заштита, основни информации за АРТ и важноста на доследно придржување до режимот 
на лекување, начин на живот со ХИВ и хигиена, споделување на ХИВ-статусот, сексуални и интимни односи, 
информации за стигма и дискриминација, информации за активностите на здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 
и можности за вклучување во неговата работа. 

Работилница за лицата со ХИВ со д-р Мајк Јоул од Лондон (24 ноември, 2016 г.)
Работилницата се фокусираше на современите трендови во лекувањето на ХИВ инфекцијата, наменета 

за лица со ХИВ, која ја водеше истакнатиот лекар специјалист за ХИВ д-р Мајк Јоул од Лондон. Членовите на 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ имаа можност да чујат искуства од Англија во однос на лекувањето на ХИВ, да се запоз-
наат со најновите лекови и тераписки комбинации, и да се консултираат со истакнат специјалист во врска 
со евентуални несакани дејства од лековите и други индивидуални проблеми. На работилницата учествуваа 
12 лица. 
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Обука за тераписка писменост за врснички советувачи (8 и 9 октомври, 2016 г.)
Организиравме обука за тераписка писменост за стари и нови врснички советувачи, како и за обуче-

ни советувачи за доброволно советување и тестирање за ХИВ. Целта на оваа обука беше да се обноват 
знаењата и да се стекне подлабоко разбирање во врска со лекувањето на ХИВ-инфекцијата и во врска со 
актуелни научни истражувања во врска со терапијата и превенцијата на ХИВ. Обуката ја водеше долгогоди-
шен и истакнат активист од Франција, Alain Volny-Anne, а ја следеа 10 члена на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.

Четири тематски работилници во рамките на проектот за унапредување на квалитетот на живот и емо-
ционалното здравје на луѓето што живеат со ХИВ, поддржан од Градот Скопје. На нив учествуваа 12 учес-
ници, а ги водеше психолог и лиценциран тренер по емоционална писменост. Целта беше учесниците да 
го зголемат разбирањето на учесниците за поврзаноста меѓу мислите, чувствата и однесувањето, како да 
се одржи добро емоционално здравје, но и да стекнат вештини за подобро справување со емоциите во се-
којдневните релации. 

Една работилница имаше цел лицата со ХИВ да ги зголемат своите познавања за здравствените пробле-
ми од областа на гастрологијата и поврзаноста на ХИВ со абдоминалните проблеми и да добијат препораки 
и совети за превенција и грижа за сопственото здравје во овој дел. Работилницата ја водеше д-р Јулијана 
Петровска, специјализант на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. 

Една тематска работилница беше наменета за членови на групата за поддршка од ЛГБТ Центарот од 
Скопје. Работилницата ја водеа претставниците од ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, а беше на тема ХИВ и мажите што 
имаат секс со мажи во Македонија. Целта беше да се подигне свесноста за засегнатоста од ХИВ на заедни-
цата на геј и бисексуални мажи и воопшто популацијата на мажи што имаат секс си мажи, и да се обноват 
знаењата во врска со најновите трендови во заштитата и превенцијата во врска со ХИВ, достапноста на 
терапија за ХИВ во Македонија и предекспозициската профилакса. 

Средбите за сите членови беа насочени на зајакнување на тимската работа во организацијата и зго-
лемување на учеството на членовите и на луѓето што живеат со ХИВ во работата на здружението. На нив 
учествуваа 7-11 лица.

Во текот на годината се одржаа и 5 работни средби преку кои сите заинтересирани членови можеа да се 
вклучат во планирањето и спроведувањето на конкретни активности на Здружението. Опфатени беа след-
ниве активности: пристапот за промоција на сервисот за доброволно советување и тестирање, осмислу-
вањето на брошурата за ХИВ наменета за целната група на геј и бисексуални мажи и други МСМ, активности 
за подигнување на јавната свесност и настан за прибирање средства и одбележување на 1 декември, Свет-
скиот ден на СИДА, како и осмислување на кампањата за подигнување на свесноста за ХИВ кај здравстве-
ните работници.
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Психосоцијална поддршка
• На месечна основа беа доделувани социјални ваучери на 24 лица со ХИВ кои живеат во социјално 

неповолна положба
• Покриени патни трошоци на 12 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
• 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 при Клиниката за инфективни 
болести.

Во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Здружението 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ учествуваше во обезбедувањето психосоцијална поддршка за лицата со ХИВ, како дел 
од редовните активности на Дневниот центар за третман, грижа и поддршка на луѓето што живеат со ХИВ 
при Клиниката. Психосоцијалната помош и поддршка се однесува на стручната помош од страна на соција-
лен работник (покрај стручната помош од страна на психолог, која целосно ја обезбедува Клиниката), гри-
жата и емоционалната поддршка за надминување на моменталните кризни ситуации со кои секојдневно се 
соочуваат луѓето што живеат со ХИВ, нивните партнери и семејства. Од вкупно 1449 услуги што ги дал Днев-
ниот центар на вкупно 190 лица кои живеат со ХИВ, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ учествуваше со околу 20%. 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 адапти-
рање на индивидуите во социјалната средина, услуги од областа на социјалната заштита и остварување на 
правата од социјалното и здравственото законодавство. Во тој контекст, дадените услуги вклучуваа:

- помош во решавањето на проблемите поврзани со егзистенцијалните услови на клиентот
- помош во надминувањето на емоционалните проблеми кои потекнуваат од интеракциите со средина-

та
- информирање за правата од социјалната и здравствената регулатива
- застапување на интересите на клиентот во остварувањето на правата од социјалното осигурување 
- заштитата на пациентите од стигма и дискриминација, пред сè при интеракции со здравствени работ-

ници, како и со затворските служби во случајот на две лица кои отслужуваа казна затвор
- советувања за ХИВ, начините на пренос и заштита, како и квалитетот на живот со помош на антирет-

ровирусната терапија
- социјални дијагностички методи со цел да се проучи на социјалното функционирање и воочување на 

мрежата на поддршка што ја имаат лицата

Покрај тоа, кај сите новодијагностицирани пациенти е извршено советување за остварување на право 
од Закон за здравствена заштита и Закон за заштита на права на пациенти, а за дел од нив и упатување кај 
нов матичен лекар од неформалната мрежа на матични лекари што не ги дискриминираат лицата со ХИВ. 



9

Спроведени беа и советувања за позитивна превенција и намалување на ризичното однесување. 

Во рамките на психосоцијалната поддршка ЗАЕДНО ПОСИЛНИ обезбеди материјална помош во вид на 
ваучери за основни прехранбени и хигиенски производи на месечно ниво, како и покривање на патните 
трошоци за редовна или вонредна контрола – услуги наменети за лица што живеат во неповолни социјални 
услови. Во два наврати беше обезбедена финансиска помош за преглед и лекување, како и обезбедување 
на потребна документација за аплицирање за остварување на права преку Центарот за социјална работа. 
Целокупната материјална и парична помош беше обезбедена од ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.

Правна поддршка
• 3 лица добиле правна поддршка; во 2 случаи поддршката била во врска со дискриминација врз осно-

ва на ХИВ-статусот. 
• Во еден од случаите, во кој се работеше за одбивање на сериозна здравствена услуга во терцијарна 

здравствена установа беа преземени акции до институцијата-прекршител, Народниот правобранител 
и Министерството за здравство, односно Државниот санитарен и здравствен инспекторат, по што 
случајот беше разрешен во комуникација помеѓу институцијата-прекршител и пациентот.

Публикација: прирачник за лица што живеат со ХИВ „Вовед во АРТ“
• Издаден превод и адаптација на најновото издание (од септември, 2016 г.) на водичот Intro to ART 

од британската организација i-Base. Прирачникот содржи најнови научно поткрепени информации за 
сите аспекти на лекувањето со антиретровирусна терапија, како исклучително корисно упатство за 
секое лице со ХИВ, а особено за оние што неодамна дознале за својот ХИВ-статус.

• Прирачникот беше реиздавање на комплетно ревидирана верзија и е значаен бидејќи претходното 
издание на македонски – од 2009 година – беше одамна застарено.

Линк до прирачникот

https://issuu.com/zaednoposilni/docs/voved_vo_art_a5_bez_bleed
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ДОБРОВОЛНО СОВЕТУВАЊЕ 
И ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ

• Одржани 87 смени во стационарот за тестирање на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и 24 теренски смени. 
• Опфатени беа вкупно 182 клиенти, од кои 146 клиенти биле припадници на клучните популации засег-

нати од ХИВ, а 36 на општата возрасна или млада популација. 
• Во еден случај, лице со позитивен резултат на брз тест за ХИВ, беше поврзано со здравствена грижа, 

како и со услугата за врсничка поддршка на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 
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ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ И 
ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА 
СВЕСНОСТ

Беа одржани две стручни обуки за здравствени работници. Потребата од овие обуки произлезе токму од 
неодамнешни случаи на дискриминација во здравствениот сектор.

Обука „Третман на ХИВ-инфекцијата и нови трендови во интернистичката дејност“ (24-25 сеп-
тември, 2016 г., Велес) за специјалисти – интернисти од различни интернистички гранки:

• Учествуваа 8 здравствени работници, од 5 различни здравствени установи.
• Беа опфатени теми од основите на ХИВ-инфекцијата, националниот одговор на ХИВ, социјалната функ-

ционалност на ЛЖХИВ, професионалната експозиција и заштита од пренос на ХИВ и тераписки опции 
и предизвици во лекувањето на луѓето што живеат со ХИВ. 

• Поголем дел од учесниците истакнаа дека претходно не биле информирани за постекспозициската 
профилакса достапна за здравствени работници, но и за антиретровирусната терапија. Тие споделија 
дека по обуката без страв и предрасуди ќе работат со пациенти што имаат ХИВ-инфекција, но и дека ќе 
бидат повнимателни во однос на тоа да ги упатуваат своите пациенти да направат ХИВ-тест доколку 
за тоа постои индикација.

Обука за хирурзи на тема „Хируршката грижа за пациенти со ХИВ-инфекција“ (25-27 ноември, 
2016 г., Велес):

• Специјализирана обука за хирурзи од различни хируршки специјалности со реномирани предавачи: 
Д-р Мај Јоул (Mike Youle), директор на одделот за клинички истражувања при клиниката Royal Free од 
Лондон, Д-р Луис Торн (Lewis Thorne), неврохирург од болницата Wellington и Националната болница 
за неврологија и неврохирургија во Квинс Сквер и д-р Сапна Ша (Sapna Shah), акушерка и гинеко-
лог-консултант од Лондон

• Опфатени теми: хируршкиот третман и мерки на претпазливост, постекспозициска профилакса за 
здравствени работници, стигмата и дискриминацијата во здравствената грижа
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• Создадена неформална група на обучени и сензитивни специјалисти од областа на хирургијата, за 
упатување на пациенти со ХИВ во иднина. 

Кампања насочена на здравствени работници
• Форум театар како интерактивна алатка за пренесување информации и промена на ставовите и одне-

сувањето. Беа изведени 3 случаи на дискриминација, а настанот го следеа 40 здравствени работници, 
студенти на медицина и граѓански активисти.

• Од самиот настан произлезе кратко видео „Каков здравствен работник си ти?“, со цел подигнување 
на свесноста на здравствените работници и намалување на дискриминацијата кон лицата што живе-
ат со ХИВ. 

• Продуциран 3-минутен видео спот, кој беше промовиран на социјалните медиуми, традиционалните 
медиуми и презентиран пред колегиумот на ЈЗУ Клиника за пулмологија во Скопје пред 25 лекари. 

• Издадена брошура за информирање на здравствените работници за ХИВ (1.000 примероци); промо-
вирана на социјалните и на традиционалните медиуми и на ЈЗУ Клиника за пулмологија во Скопје 
каде исто така беа поделени 200 примероци. Дополнителни 600 брошури беа дистрибуирани во 10 
приватни и јавни здравствени установи. 

• Брошурата и видеото беа промовирани на социјалните медиуми и преку таргетирана промоција насо-
чена на здравствени работници од Скопје, Куманово, Гостивар и Тетово, но и пошироко. Видеото има-
ше опсег од 15.000, 6.200 прегледи, 104 допаѓања и 40 споделувања на Фејсбук за само 7 дена, додека 
брошурата стигна до публика од 5.555 здравствени работници во периодот на активна промоција. 
Видеото беше објавено на 3 интернет телевизиски портали, а заедно со брошурата беше промовирано 
и преку гостувања на 3 национални телевизии. На овој начин покренавме поширока јавна дискусија 
за стигмата и дискриминацијата кон луѓето што живеат со ХИВ во здравствениот сектор.
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Добротворен настан и одбележување на Светскиот ден на СИДА
Петта година по ред ЗАЕДНО ПОСИЛНИ организираше јавен добротворен јавен настан преку кој се соби-

раат скромни средства за поддршка на лица што живеат со ХИВ, овој пат под мотото „Лекот за ХИВ сме ние“.
• Јавна аукција на уметнички дела, фотографии и рачни изработки, благодарение на поддршката и до-

нациите од уметниците Дороти Пачкова, Бојан Ковски, Владимир Лукаш и Огнена Поп-Андонова, како 
и од Скопското астрономско друштво кое донираше свои фотографии. 

• Беа собрани 193.768,00 денари за поддршка на лицата со ХИВ во Македонија и за активностите на 
Здружението. ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги користи собраните средства за помош на лица со ХИВ кои живеат 
во неповолни социјални услови во насока на олеснување на пристапот до терапија и лекување, доде-
лување скромна помош во прехранбени и хигиенски производи, како и покривање на итни здравстве-
ни потреби за кое било лице со ХИВ. 

• На настанот беа доделени благодарници на голем број поддржувачи на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и кам-
пањите од оваа и минатата година. 

• Кампањата беше овозможена со скромни средства, добиени како поддршка од УНФПА, а настанот 
беше организиран со поддршка од агенцијата Time to Travel од Скопје. Настанот во најголем дел беше 
организиран волонтерски од страна на членовите на Заедно Посилни и агенцијата Time to Travel. 
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ЗАСТАПУВАЊЕ И УЧЕСТВО 
ВО КРЕИРАЊЕТО ЈАВНИ 
ПОЛИТИКИ

• Одржани 7 работни состаноци со релевантни институции и донесувачи на одлуки. 
• Остварена средба со заменик-министер за финансии во врска со обезбедувањето на соодветен буџет 

за терапија и за програмите за превенција и поддршка во врска со ХИВ.
• Лидерска улога на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ во рамките на граѓанската платформа за одржливост на серви-

сите за превенција и за поддршка во врска со ХИВ.
• Лидерска улога, заедно со други партнерски здруженија, 

во организирањето на 3 протестни настани (6 и 18 октом-
ври и 1 декември) и ад-хок кампања во врска со драстич-
ното кратење на буџетот за Националната програма за 
ХИВ за 2017 година. Информирањето на јавноста беше 
засилено со значително присуство во медиумите, како 
телевизии, така и писмени и електронски медиуми, при 
што беа презентирани аргументите и доказите во однос 
на потребата од зголемување, а не од кратење на буџе-
тот за ХИВ.

• 4 гостувања во дебатни ТВ емисии и во 3 прес-конфе-
ренции на граѓанската Платформа за ХИВ.

• Во име на Платформата за ХИВ, подготвени: допис до 
Министерството за здравство, Глобалниот фонд, аген-
циите на ООН во Македонија и други вклучени страни 
во националниот одговор на ХИВ; допис до сите пра-
теници; 2 соопштенија за јавноста и едно писмено ин-
тервју.
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Преку своето делување ЗАЕДНО ПОСИЛНИ придонесе, заедно со другите актери, за:
• Значително препознавање на потребата од продолжување на програмите за превенција и поддршка 

за ХИВ насочени на клучните популации, што беше дел и од изјавите на Министерството за здравство. 
• За прв пат – формален процес во Министерството за здравство за методолошко проектирање на не-

опходните трошоци за терапија и превенција на ХИВ кај клучните популации.
• За прв пат – издвојување на значителна сума на средства за 2017 година –  во висина од 14,6 милиони 

денари – наменети конкретно за програмите за превенција и поддршка за ХИВ насочени на клучните 
засегнати популации, кои ги спроведуваат граѓанските организации.

• Обезбедена поддршка од повеќе политички актери во однос на обезбедување соодветен буџет за 
терапија и за програмите за превенција насочени на клучните засегнати популации, како и во однос 
на воспоставување механизам за целосно вклучување на граѓанскиот сектор како имплементатор на 
централната компонента од националниот одговор на ХИВ.

• Континуиран интерес во јавноста и генерална поддршка од страна на медиумите во текот на период 
од повеќе месеци.

Во таа смисла ЗАЕДНО ПОСИЛНИ оствари 4 гостувања во дебатни емисии на неколку телевизии (24 Ве-
сти, МТВ и ТВ Сонце), учествуваше директно на три прес-конференции на Платформата, подготви најмалку 2 
соопштенија за јавноста и даде писмено интервју за електронскиот медиум Цивил. 

Национална комисија за ХИВ. Во однос на националниот одговор на ХИВ, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ учествува-
ше на првиот состанок на новата Национална комисија за ХИВ одржан во јануари и даде свои забелешки 
на извештајот од Светската банка за оптимизирање на финансирањето на националниот одговор на ХИВ.

Стратегија за ХИВ на Градот Скопје. Финализирано изготвувањето на првата стратегија за ХИВ на Град 
Скопје. Усвоена е Стратегијата за ХИВ на Градот Скопје, во чие изготвување учествуваа претставници на 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. ЗАЕДНО ПОСИЛНИ учествуваше во финализирањето на нацрт-стратегијата за ХИВ на 
Градот Скопје, како и на јавна дебата организирана од страна на Градот Скопје во врска со оваа прва стра-
тегија за ХИВ на ниво на градот.

Работна група за подготовка на Националната стратегија 2017-2021 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е исто така дел од работна група за изготвување на новата национална стратегија за 

ХИВ за периодот 2017-2021, која беше назначена од Министерот за здравство.
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Следење на процесот на обезбедување антиретровирусна терапија 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ обезбеди техничка помош на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести 

и фебрилни состојби во врска со планирањето на потребите за антиретровирусна терапија за годишната 
набавка.

Национална програма за ХИВ
Анализа на правните пречки и можности за финансирање на програмите за превенција и поддршка на 

ХИВ спроведувани од граѓанските организации преку Програмата за ХИВ на Министерството за здравство.

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ презеде инцијатива за испитување на практиките за водење на епидемиолошката 
евиденција поврзано со начинот на дефинирање и на броење на случаите на СИДА, со цел да се дадат пре-
пораки за подобрување на начинот на епидемиолошко следење на случаите на ХИВ-инфекција и случаите 
на СИДА.

Здружението исто така учествуваше во работната група со претставници на Министерството за здрав-
ство и на граѓанските организации за планирање на буџетот на Програмата за ХИВ за 2017 година.

Состаноци и кореспонденција со институциите и со пратеници во Собранието на РМ. 

УПРАВУВАЊЕ
Здружението ја одржа својата редовна годишна седница на Собранието, додека Управниот одбор одржа 

4 состанока во текот на годината. Собранието усвои измени на Статутот со кои на Претседателот на Здру-
жението, како орган кој ја претставува организацијата му се додели и одговорноста да биде застапник по 
закон на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. Оваа улога досега ја имаше само извршниот директор. Оваа промена беше 
направена со цел да се постигне подобра распределба на одговорностите, повисок степен на внатрешна 
контрола, но и да се врати највисокиот степен на одговорност кај избраните органи на здружението кои 
своите задачи ги вршат без надомест.  
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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 
2016 година, беа следниве партнери и соработници:

Министерството за здравство на Република Македонија
Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија
Градот Скопје
Фондација Отворено општество Македонија
ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје
AIDS Healthcare Foundation
ХОПС – Опции за здрав живот
Платформа за одржливост на сервисите за превенција и поддршка во врска со ХИВ УНФПА
ViiV Healthcare
Time to Travel ДООЕЛ Скопје 
Скопско астрономско друштво 

Особено им благодариме и на индивидуалните поддржувачи: Дороти Пачкова, Бојан Ковски, Владимир 
Лукаш, Огнена Поп-Андонова, Дани Димитровска, но и многу други кои останале анонимни. 
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ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАЈ НА ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ ЗА 2016 ГОДИНА
Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје
Финансиски извештај за период  01.01.2016-31.12.2016
Почетна состојба на 01.01.2016 MKD 769,126.00

ПРИХОДИ

Приходи од камати MKD 160.00
Приходи од позитивни курсни разлики -
Приходи од грант проекти MKD 4,929,863.00
Приходи од надомест на трошоци -
Приходи од донации MKD 232,988.00
Вонредни приходи -

ВКУПНИ приходи за период   01.01.2016-31.12.2016 MKD 5,163,011.00

ВКУПНО средства на располагање MKD 5,932,137.00

ТРОШОЦИ

Плати и надомест за плати MKD 237,941.00
Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори MKD 1,463,573.00
Пренос на други субјекти MKD 189,668.00
Трошоци за закуп на деловен простор, конференциски сали, опрема и сл. MKD 201,682.00
Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, интернет и сл.) MKD 28,998.00
Комунални трошоци (струја, вода, парно и сл.) MKD 77,182.00
Канцелариски материјали и канцелариска опрема MKD 58,889.00
Помошен материјал и материјали за обуки, тренинг и сл. MKD 4,122.00
Трошоци за репрезентација, освежување, хотелски услуги MKD 272,321.00
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Транспортни трошоци (бензин, патарина, автобуски карти, такси превоз, патни 
трошоци за учесници) MKD 147,257.00

Останати трошоци (правни, ревизорски, нотарски, сметководствени и други услуги) MKD 82,617.00
Укоричување, фотокопирање, снимање MKD 98,471.00
Помошти и донации (набавка на лубриканти и кондоми) MKD 23,622.00
Членарини за девизни изводи MKD 100.00
Банкарски провизии и агенциска провизија MKD 71,101.00
Негативни курсни разлики MKD 645.00
Останати трошоци MKD 16,744.00

ВКУПНО Трошоци MKD 2,974,933.00
Данок на непризнаени трошоци MKD 618.00
ВКУПНО Трошоци MKD 2,975,422.00
КРАЈНА СОСТОЈБА на 31.12.2016 за пренос во наредна година MKD 2,956,097.00

Пресметани приходи од аванси - од претходна година  
платени депозити , кауции и сл. -MKD 15,425.00
пресметан данок на непризнати трошоци MKD 618.00
обврски за неплатени даноци, плати и сл. MKD 71,927.00
Вкупно обврски пренесени во 2017 година MKD 56,502.00
Вкупно средства на жиро сметки за 01.01.2017 MKD 3,012,599.00
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