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Признание

Оваа анализа на активностите и на буџетите на програмите за поддршка на 
сексуалните работници во Македонија беше овозможена со финансиска поддршка од 
Фондацијата „Отворено општество – Македонија“.

Анализата немаше да биде можна без податоците добиени од здруженијата на 
граѓани кои ги спроведуваат програмите за поддршка на сексуалните работници во 
Македонија. Тоа се следниве здруженија: ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, „СТАР 
СТАР“ Скопје, „Избор“ Струмица, „Виа Вита“ Битола, „Опција“ Охрид, „Хелп“ Гостивар, 
ЦРУЈЖ Тетово.

Посебна благодарност упатуваме до корисниците на програмите за поддршка на 
сексуалните работници во Скопје кои учествуваа во фокусните групи и го презентираа 
ставот на клиентите на овие програми. 

Благодарност до сите членови на здруженијата на граѓани чии сугестии овозможија 
овој Извештај да го добие посакуваниот лик.
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Скратеници

СР   Сексуални работници

СПИ   Сексуално преносливи инфекции

ЛИД   Луѓе кои инјектираат дроги

СИДА  Синдром на стекната имунодефициенција

УНАИДС  Заедничка програма за ХИВ/СИДА на Обединетите нации

ХИВ   Хуман имунодефициентен вирус
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1. Вовед

Програмите за поддршка на сексуалните работници во Македонија започнуваат 
да функционираат од 2000 година како пилот проект на ХОПС за превенција на 
ХИВ меѓу сексуалните работници. За неколку години проектот преминува во цела 
програма со сеопфатни услуги за сексуалните работници и нивните семејства. 
Паралелно со развојот на програмата се преземаат активности за зајакнување на 
заедницата на сексуални работници со цел да започнат да функционираат како 
самостојна организација, што и се оствари во 2010 година со формирањето на 
„СТАР СТАР“. Почнувајќи од 2008 година се развиваат програми и во други градови 
со што денес функционираат 7 програми во 9 градови во Македонија. Тоа се 
следниве градови: Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Струмица, Гевгелија, 
Струга, Кичево.

Во моментов сите програми работат со поддршка на Глобалниот фонд за борба 
против СИДА, туберкулоза и маларија и се целосно вклучени во Националната 
стратегија за ХИВ почнувајќи од првата стратегија во 2003 година, па до актуелната 
стратегија 2012–2016.
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2.  Цели

Основни цели на оваа Студија се: 

1. да  даде преглед на видовите услуги, на обемот на услуги, на 
опфатот на клиенти во рамките на програмите за поддршка на 
сексуалните работници;

2. да  се утврди трошокот по клиент;

3. да се проценат потребните финансиски и човечки ресурси за 
одржување на услугите;

4. да се идентификуваат најнеопходните интервенции за превенција 
на ХИВ меѓу сексуалните работници и нивните клиенти; 

5. да се предложи минимален модел на програмите за поддршка на 
сексуалните работници со минимални буџети и активности за да 
се обезбеди континуитет на организациите што ги спроведуваат 
програмите; 

6. да се предложи оптимален модел на програмите за сексуални 
работници со оптимални буџети и активности за да се обезбеди 
континуитет на организациите што ги спроведуваат програмите.
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3.  Методологија

За потребите на оваа Студија се анализираа годишните буџети, како и податоците 
за бројот на клиентите и за бројот на дадените услуги за 2013, за 2014 и за првите 
9 месеци од 2015 година за сите програми за поддршка на сексуалните работници 
во Македонија. Тоа се програмите што ги спроведуваат следниве здруженија на 
граѓани:

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје во Скопје, „СТАР СТАР“ во Скопје, „Избор“ 
Струмица во Струмица и во Гевгелија, „Виа Вита“ Битола, „Опција“ Охрид, „Хелп“ 
Гостивар, ЦРУЈЖ Тетово.

Направената анализа со препорачани два модела – минимален и оптимален 
модел за програмите беше предмет на дискусија на заедничката средба со сите 
здруженија што ги спроведуваат овие програми. Како дополнување на анализата на 
буџетите и на работата на овие програми беше спроведена и дискусија со фокусни 
групи чија цел беше да се сослушаат корисниците на програмите за поддршка 
на сексуалните работници и нивните ставови да се вградат во препораките за 
одржување и за понатамошен развој на овие програми.
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4.  Анализа на програмите 

Организациите што ги спроведуваат програмите за поддршка на сексуалните 
работници, иако се развивани со иста методологија и стратегија, сепак, не ги 
нудат истите услуги во сите програми. Она што е заедничко за сите програми 
се:  теренската работа меѓу сексуалните работници, медицински услуги (услуги од 
гинеколог) и социјални услуги. Дневен центар постои во Скопје, Охрид, Гостивар 
и Струмица со тоа што во Гостивар и во Струмица не се нудат сите услуги како 
и во другите два града. Правни услуги се нудат во сите градови, додека услуги 
од психолог – психотерапевт се нудат единствено во Скопје. Теренска работа со 
потенцијални клиенти на сексуални работници функционира во Скопје и во Охрид. 
„СТАР СТАР“ како организација спроведува само теренска работа меѓу сексуални 
работници. 

Речиси во сите програми се достапни и услуги за сексуалните рабoтници кои 
употребуваат дроги како што е размена на стерилен прибор за инјектирање. 

Со воспоставувањето на новите програми во 2014 година се забележува 
зголемување на опфатот на сексуалните работници во програмите, како и опфатот 
на нови клиенти. Така во 2013 година биле контактирани 1 065 СР од кои 166 биле 
исконтактирани за првпат, а веќе во 2014 година биле контактирани 1 267 СР 
од кои 259 биле исконтактирани за првпат. Просечно годишно во програмите се 
контактираат 1 240 сексуални работници. 

Табела 1.  Број на клиенти и на контакти по година

Година Број на различни 
клиенти

Број на нови клиенти 

2013 1 065 166

2014 1 267 259

2015 (до септември) 1 389 218

Вкупно 3 721 218
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 4.1 Дневен центар за поддршка на сексуални работници 

Целта на постоење на дневниот центар е да овозможи добивање повеќе услуги 
под еден покрив, но и да овозможи комуникација на сексуалните работници кои 
доаѓаат од различни сцени, што би придонело за зајакнување на заедницата. Во 
дневните центри се добиваат социјални услуги, правни услуги, услуги од психолог, 
но и се спроведуваат едукативни работилници на различни теми. Покрај ова, во 
дневните центри во Скопје и во Охрид се добиваат и непосредни услуги како 
туширање и топол оброк, а се овозможува и перење и сушење облека. Во дневните 
центри во Скопје, Охрид и Струмица се реализира и работилница за разубавување 
водена од пиер едукатор чија цел е зајакнување на сексуалните работници 
преку пренесување вештини за преговарање со клиенти и совети за заштита 
од насилство покрај советите за безбедно однесување. Сексуалните работници 
во сите центри можат да добијат кондоми, лубриканти, опрема за инјектирање, 
едукативни материјали, хигиенски пакети и лекови (витамини и аналгетици). 
Дополнително во центрите можат да добијат услуги и членови на семејствата на 
СР. Во просек 37 % од сексуалните работници ги посетуваат дневните центри и 
користат некоја од достапните услуги со тоа што во просек еден/една сексуален/
сексуална работник/работничка посетуваат некој од центрите 7–10 пати годишно. 
Две организации отскокнуваат од овој просек при што едната опфаќа речиси ист 
број сексуални работници со услуги во дневниот центар колку што опфаќаат на 
терен, а една организација опфаќа повеќе сексуални работници во дневен центар 
отколку на  терен.

Табела 2.  Број на контакти и на клиенти по година

Година
Вкупен број на посети 

во сервисот 
(контакти/ фреквенција)

Број на различни 
клиенти во дневен 

центар

2013 4 450 473

2014 4 570 420

2015 (до септември) 3 730 509

Вкупно 12 750 1 402
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4.2 Медицински услуги

Медицинските услуги за сексуалните работници се однесуваат на услуги добиени 
од гинеколог во Скопје, во Гостивар, во Охрид, во Тетово и во Струмица. Покрај 
гинеколошките прегледи, во наведениве градови сексуалните работници добиваат 
и терапија за СПИ, а достапни се и тестови за бременост и спирали. Во сите градови 
(освен Скопје) дополнително е возможно за сексуалните работници да добијат 
основни прегледи од гинеколог во мобилно гинеколошко комбе еднаш месечно, но 
тие податоци тука не се земени предвид. 17 % од сексуалните работници користат 
некои од гинеколошките услуги  и тоа во просек 2 пати годишно.

Табела 3. Број на посети и број на клиенти во медицинските сервиси за период 
2013–2015 година

Година
Вкупен број на посети 
во сервисот 
(контакти/ фреквенција)

Број на различни 
клиенти во сервисот

2013 363 188

2014 551 226

2015 (до септември) 276 128

Вкупно 1 190 542

-  1 3  -



4.3 Социјални услуги

Сите програми, освен програмата на  „СТАР СТАР“ и во Гевгелија, нудат 
услуги од социјален работник кои опфаќаат: информации, помош и поддршка 
при вадење документи, како и за остварување социјални и здравствени права; 
советување (поединечни и групни); препраќање и придружување во институции; 
едукации. Социјалните услуги се достапни како за сексуалните работници, така 
и за партнерите и за членовите на нивните семејства. 50 % од контактираните 
сексуални работници користеле социјални услуги во изминативе три години. Од 
овој просек отстапуваат три организации, чии социјални услуги користеле 90 % 
од контактираните сексуални работници (една организација), односно 100 % или 
сите контактирани сексуални работници користеле некоја од социјалните услуги 
(две организации). 

Табела 4. Број на посети и број на клиенти во социјалните сервиси за период 
2013–2015 година

Година
 Вкупен број на посети во 

сервисот 
(контакти/ фреквенција)

Број на различни 
клиенти во сервисот

2013 8 256 546

2014 8 704 652

2015 (до септември) 6 785 571

Вкупно 23 745 1 769

4.4 Правни услуги

Во сите градови (освен Гевгелија и Гостивар), во рамките на програмата 
сексуалните работници можат да добијат бесплатна правна помош што подразбира 
помош и придружување при одредени правни процедури, подигнување на свесноста 
за човекови права и заштитни механизми во случај на повреда на правата преку 
организирање едукативни работилници, подигнување на свесноста за ризиците 
од сексуална експлоатација и трговија со луѓе и заштитни механизми кои им 
стојат на располагање, документирање на случаи за прекршување на човекови 
права. Бесплатната правна помош е неопходна имајќи ги предвид стигмата и 
дискриминацијата со која се соочуваат сексуалните работници, како и насилството 
како еден од најголемите проблеми. Поради различната вклученост на правните 
советници во програмите (различен број на работни денови), различна е и 
достапноста на овој сервис за сексуалните работници. Така во просек 8-10 % од 
нив бараат услуга од правен советник/советничка. Од овој просек отскокнува една 
организација каде што 30–40 % од контактираните сексуални работници побарале 
ваква услуга. 
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Табела 5. Број на посети и број на клиенти во правните сервиси за период 2013–
2015 година

Година
Вкупен број на посети 
во сервисот 
(контакти/ фреквенција)

Број на различни 
клиенти во сервисот

2013 298 89

2014 396 158

2015 (до септември) 240 118

Вкупно 934 365

4.5.  Теренска работа

Теренската работа е клучна активност во програмите за превенција на ХИВ бидејќи 
преку неа се остваруваат најголем број на контакти со заедницата на сексуални 
работници, а со тоа им се овозможува и поголем пристап до повеќе сервиси. 

Во спроведувањето на теренската работа се вклучени теренски работници 
и социјален работник. На терен сексуалните работници, покрај кондомите и 
лубрикантите, добиваат информации, совети и едукативни материјали за безбеден 
секс и безбедно однесување, хигиенски пакети, бесплатни лекови (витамини и 
аналгетици), давање информации и упатување до другите сервиси на организациите. 
Најголем дел од сексуалните работници се контактираат преку теренската работа, 
во просек 70–83 %, при што еден сексуален работник/работничка се контактира 
11–15 пати годишно. Од овој просек отскокнуваат две организации, од кои едната 
просечно ги контактира сексуалните работници 23 пати, а другата повеќе од 30 
пати годишно.

Табела 6. Број на посети и број на клиенти опфатени преку теренските активности 
за период 2013–2015 година

Година
Вкупен број на посети 

во сервисот 
(контакти/ фреквенција)

Број на различни 
клиенти во сервисот

2013 11 6011 892

2014 13 880 900

2015 (до септември) 12 254 1 058

Вкупно 37 735 2 850
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Две организации (ХОПС и „Опција“ Охрид) покрај теренска работа со 
сексуалните работници развиваат и теренска работа со потенцијалните клиенти на 
СР. За клиентите достапни се кондоми и лубриканти, како и печатени материјали и 
информации за безбеден секс.

 

Табела 7. Број на контакти/фреквенција на контакти остварени преку теренските 
активности со потенцијални клиенти на СР во период 2013–2015 година

Година
Вкупен број на посети во сервисот 

(контакти/ фреквенција)

2013 2 643

2014 1 810

2015 (до септември) 1 379

Вкупно 5 832

Табела 8.  Број на вкупно поделени кондоми и едукативни материјали во сите 
програми за период 2013-2015

Година
Вкупно 

поделени 
кондоми

Вкупно 
поделени 

лубриканти

Вкупно поделени 
едукативни 
материјали

2013 101 601 35 112 14 821

2014 104 159 34 227 13 559

2015 (до септември)   87 422 28 649   8 388

Вкупно 293 182 97 988 36 768

Според добиените податоци сексуалните работници во просек годишно 
добиваат 80–100 кондоми. Од ова отскокнуваат три организации, од кои во едната 
организација сексуалните работници добиваат над 180 кондоми, во другата над 
240 кондоми, а во третата 20–30 кондоми годишно.
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5. Ефективност на програмите за 
превенција на ХИВ кај сексуалните 
работници 

Соодветно на малиот број податоци за преваленцата на ХИВ меѓу сексуалните 
работници (особено во Западна Европа), недостасуваат и повеќе студии за 
ефективност на програмите за превенција на ХИВ. Сепак оние истражувања 
кои стојат на располагање покажуваат голема ефективност на програмите за 
превенција. Случајот со Брегот на Слоновата Коска покажува дека по детектирање 
на висок процент на ХИВ меѓу сексуалните работници во 1991 година и креирање 
интервенции соодветно на потребите на сексуалните работници (кои подразбираат 
активна вклученост на самите сексуални работници) се забележува пад од 89 % во 
1992 година до 32 % во 1998 година.�

Во 2002 година според УНАИДС, во Индија, Калкута преваленцата меѓу СР се 
намалила на 11 %, за разлика од Бомбај, Делхи и Ченаи каде што преваленцата 
била 50–90 %. Причината за ваквата разлика се гледа во равојот на програма за 
превенција на ХИВ меѓу СР позната како Сонагачи, во Калкута, што придонела 
за зголемување на употребата на кондоми од 3 % во 1991 година до 90 % во 
1999 година. Програмата Сонагачи е препознаена за добра пракса и од Светската 
здравствена организација�, а нејзината ефикасност е потврдена и со истражување�.

Тајланд е уште една земја која важи за добар пример кога станува збор за 
превенција на ХИВ меѓу СР со програма позната како стопроцентна употреба на 
кондом. Причината за почетокот на програмата е детектираниот раст на ХИВ 
преваленцата меѓу СР од 3,1 % во 1989 година, 9,3 % во 1990 година и 15,2 % во 
1991 година. Оваа програма дополнително потврдува дека пристапот до кондоми 
во програми за превенција на ХИВ не придонесува за пораст на бројот на сексуални 
работници (не поттикнува нови)�.  

Кога станува збор за успешен пример може да се каже дека и Македонија е 
добар пример за превенција на ХИВ кај сексуалните работници. Имено, до денес 
нема регистриран случај на ХИВ инфекција кај сексуален работник во нашава земја. 
Тоа го потврдуваат и биобихевиоралните истражувања спроведени во 2005 година 
(опфатени 48 СР), во 2007 година (опфатени 67 СР), во 2010 година (опфатени 
186 СР) и во 2014 година (опфатени 172 СР) во кои кај ниеден од тестираните 
сексуални работници не е детектиран ХИВ. Истражувањата потврдуваат и висок 
процент на употреба на кондом, 93 % при последен сексуален однос со клиент и 71 
% секогаш користат кондом во 2014 година, што покажува зголемување во однос 
на 2010 година кога 84 % користеле кондом при последен однос со клиент и 61 % 
секогаш користат кондом со клиент1. 

11    Dugger CW. Calcutta’s prostitutes lead the fight on AIDS. The New York 
Times. 1999 January 4

-  1 7  -



5.1 Ефективноста во коегзистенција со другите програми

Според последните препораки на СЗО, како и алатката од 2013 година развиена 
од СЗО, од УНАИДС, од УНФПА, од Глобалната мрежа на проекти за сексуални 
работници (NSWP) и од Светската банка за спроведување сеопфатни програми за 
ХИВ/СПИ со сексуални работници/работнички,2 за успешна програма за превенција 
на ХИВ потребено е да се земат предвид следниве елементи:

• Зајакнување на заедницата,

• Адресирање на насилството врз сексуалните работници/работнички и 
овозмoжување пристап до правда,

• Развој на сервиси водени од заедницата,

• Овозможување пристап до кондоми и до лубриканти (за СР и за 
клиенти),  

• Сеопфатни здравствени сервиси и сервиси за поддршка,

• Раководење со програми и зајакнување на организациите водени од 
сексуални работници/работнички.

Исто така овие организации препорачуваат, во рамките на програмите за 
превенција на ХИВ меѓу сексуалните работници, да се развијат и програми за 
намалување на штети од употреба на дроги за СР кои употребуваат дрога. 

На ова се надоврзува и споменатата програма стопроцентна употреба на 
кондом во Тајланд, која иако директно посочува дека се темели на употреба на 
кондом, сепак  е програма која не би била успешна доколку е изолирана од другите 
услуги кои се важни за превенција на ХИВ. За ова посочува и Светската здравствена 
организација во истражувањето за оваа програма.3 

22   HIV Prevention Among Sex Workers in India Ishika Basu, MPhil,* Smarajit 
Jana, MD,* Mary Jane Rotheram-Borus, PhD,† Dallas Swendeman, MPH,† Sung-Jae Lee, PhD,† 
Peter Newman, PhD,‡ Robert Weiss, PhD§J- Acquir Immune Defic Syndr ,Volume 36, Number 3, 
July 1 2004
3   Experiences of 100% condom use programme in selected countries of 
Asia,WHO 2004
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6. Финансиска исплатливост

Во 2005 година направена е анализа и  проценка на финансиската 
исплатливост на постоечките стратегии за превенција на ХИВ. Во анализата се 
земени предвид податоците за два региона – Супсахарска Африка (каде што има 
многу висок морталитет на возрасни и висок морталитет на деца) и Југоисточна 
Азија (каде што има многу висок морталитет и кај деца и кај возрасни).

Резултатите од таа проценка покажале  дeка интервенциите кои се 
однесуваат на превенција на ХИВ кај жени сексуални работнички чинат помалку 
од 150 меѓународни долари DALY (Disability Adjusted Life Year ’години на живот 
потенцијално изгубени‘), додека третманот со антиретровирусна терапија чини 
меѓу 500 и 5 000 меѓународни долари за DALY�.

Друго истражување за финансиска исплатливост на програмите во Украина, 
во Кенија, во Тајланд и во Бразил,4 кои овозможуваат сервиси за сексуални 
работници, било спроведено од Светската банка во 2013 година. Резултатите 
покажале дека трошокот за еден клиент да добие сеопфатни услуги во заедницата 
за превенција на ХИВ се движел од 102 (во Украина) до 184 долари (во Бразил). 
Разликите во износот постојат поради различниот број на сексуални работници 
кои се опфаќаат во програмите, како и различниот износ за плати за лицата 
ангажирани да ги даваат сервисите.

Од друга страна, пресметаниот трошок за доживотен третман за ХИВ во 
Бразил чини 14 520 долари, во Кенија 4 220 долари, во Тајланд 5 590 долари  и 
во Украина 7 170 долари. 

Во согласност со направената пресметка за DALY, со програмите за превенција 
во Кенија се заштедуваат 168 долари за DALY, во Тајланд 2 838 долари за DALY, 
во Бразил 1 395 долари за DALY и во Украина 84 долари за DALY.5

Во Македонија трошокот по клиент е различен во зависност од програмата и 
од видот на услугите што се нудат. Според постоечките буџети на сите програми 
и бројот на клиенти кои тие ги контактираат добиваме дека трошокот по клиент 
изнесува 172 евра на годишно ниво. За оваа сума сексуалните работници 
добиваат бесплатни кондоми и лубриканти, гинеколошки прегледи, советување 
за здравје, 20 видови социјални услуги меѓу кои најбројни се асистенциите 
за вадење лична идентификација, препраќање до соодветните социјални 
и здравствени институции, како и бесплатна правна помош. За споредба, 
44   Г. Кузмановска, В. Микиќ, Ш. Мемети: Извештај за биобихевиоралното 
истражување и процена на бројноста на популацијата кај сексуални работници во 
Македонија, 2010 година.  
55   World Health Organization, United Nations Population Fund, Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS, Global Network of Sex Work Projects, The World Bank. 
Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers: practical approaches from 
collaborative interventions. Geneva, World Health Organization, 2013.
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трошоците само за фармакотерапијата, односно за лекот за хепатит Ц во 
Македонија може да изнесува и до 13 194 евра годишно по клиент. Се разбира 
дека доколку во пресметката на трошоците за лекување на ХЦВ се вкалкулира и 
процентуалниот износ што го издвојуваат здравствените установи за лекување, 
вкупната сума би била многу повисока. (Димитриевски, Јанкулоски. 2015) 
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7. Ставот и потребите на корисниците на 
програмите за поддршка на сексуалните 
работници

Кога се спроведува студија за сексуалните работници, вклучително и за 
програмите кои нудат услуги за нив, етички е тие да бидат вклучени во студијата. 
Овој принцип на вклучување на задницата за кое било прашање кое е поврзано со 
нив беше наша водилка и во оваа студија. Затоа организиравме една фокус група 
со 8 сексуални работници со цел да се слушне нивниот став и да дадат препораки 
за иднината на програмите за поддршка на сексуалните работници. Во дискусиите 
со корисниците на програмите се потврдија сознанијата од искуствата на луѓето 
кои работат/волонтираат во овие програми. Кај сите соговорници се забележуваше 
страв од загуба уште при споменувањето на можноста да се затворат центрите 
за поддршка или да се укине која било од постоечките услуги. Сите соговорници 
нагласуваат дека евентуалното затворање на програмите за поддршка на 
сексуалните работници или укинувањето на која било од постоечките услуги 
крајно неповолно ќе се одрази на нивното здравје и додаваат дека престанокот на 
програмите нема да се одрази само на нивното здравје, туку и на јавното здравје 
затоа што нема да можат да се контролираат инфекциите како ХИВ,  хепатит и 
други сексуално преносливи инфекции. Сите соговорници наведуваа дека имаат 
потреба од дополнителни услуги. На наше инсистирање да направат селекција на 
постоечките услуги врз основа на нивните потреби се добиваат следниве одговори:

„За нас сите услуги се важни и приоритетни. Не можеме да одделиме некоја 
услуга од која би се откажале. Сите ние имаме различни потреби и укинувањето 
на која било услуга ќе значи удар врз нашето здравје, но и здравјето на нашите 
клиенти, а со тоа и на јавното здравје”. 

Сексуалните работници изразија загриженост од можноста за укинување на 
програмите и покажаа недвосмислена спремност за мобилизирање и протести пред 
надлежните министерства доколку тоа се случи.
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 8. Модели на програмите за поддршка 
на сексуалните работници, оптимален и 
минимален модел

 

Во согласност со потребата од одржување на постоечките услуги и активности 
што ги спроведуваат програмите за превенција на ХИВ и поддршка на сексуалните 
работници во Македонија, можностите за  евентуално намалување на финансиските 
средства се минимални.  Во таа насока е можно намалување на административните 
трошоци и на персоналот кој не е директно вклучен во организацијата или во 
спроведувањето на програмата. Сепак овој вид персонал постои кај мал број 
на организации, додека во повеќето организации целиот персонал е вклучен во 
спроведувањето на програмата. Па, оттука невозможно е негово намалување. 
Единствена опција за намалување на персоналот постои кај минималниот модел 
каде што се укинуваат работните места на едукаторите за сексуално преносливи 
инфекции што не значи дека едукациите нема да продолжат, туку нив ќе ги 
преземе веќе постоечкиот персонал. 

Во согласност со направените пресметки, минималниот модел за 
сите 7 постоечки програми за поддршка на сексуалните работници во 
Македонија изнесува  180 923 евра, односно 215 423 евра ако целиот 
персонал биде вработен наместо хонорарно ангажиран.

Оптималниот модел изнесува 206 621 евра, односно 242 777 евра ако 
целиот персонал биде вработен наместо хонорарно ангажиран.  

Овие пресметки се пониски од реалните бидејќи повеќето програми ги користат 
објектите и просториите на  програмите за намалување на штети од употреба на 
дроги. Доколку престане финансирањето на програмите за намалување на штети 
ќе бидат потребни повеќе финансиски средства за програмите за поддршка на 
сексуалните работници.

Во продолжение се дадени пресметките за секоја програма и организација 
посебно.
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ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје е првата организација во Македонија која 
разви програма за поддршка на сексуалните работници и во текот на годините 
оваа програма постојано ги надополнуваше активностите и услугите за сексуалните 
работници.  

Оптималниот модел за ХОПС ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната 
програма со намалени трошоци, пред сѐ, во административните буџетски категории, 
но кои нема негативно да влијаат на спроведувањето на програмата. Во категоријата 
човечки ресурси отстранети се работните места програмски асистент и едукатори 
за сексуално преносливи инфекции. Постојат две варијанти на оптималниот модел. 
Првата е со исплата на хонорар на ангажираните лица и втората е со вработување 
на сите ангажирани лица.

 Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  
хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, 
изнесува 64 590 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 76 326 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 11 736 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница.

Тоа се потребните финансиски средства за функционирање на еден дневен 
центар и теренска работа.   

Минималниот модел е модел кој предвидува минимални буџетски средства за 
функционирање на програмата. Имајќи предвид дека укинувањето на која било 
услуга негативно ќе влијае врз бројот на корисниците на оваа програма, како 
и ставовите на самите корисници на програмата, минималниот модел за ХОПС 
предвидува укинување на следниве работни позиции: програмски асистент, 
едукатори за сексуално преносливи инфекции, еден теренски работник со клиенти 
и стилист. Исто така постои спојување на работните обврски на два социјални 
работници со координатор на терен, односно координатор на дневен центар, 
како и намалување на работните денови кај психологот. Освен кај персоналот, 
постојат намалувања и во останатите буџетски категории, но според проценката 
тие намалувања нема негативно да влијаат на спроведувањето на програмата. 
Постојат две варијанти на минималниот модел. Првата е со исплата на хонорар на 
ангажираните лица и втората е со вработување на сите ангажирани лица.

Според првата варијанта минималниот модел, со минимален број на  хонорарно 
ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, изнесува 
49 784 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
минималниот модел изнесува 59 864 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 10 080 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница. Тоа се потребните минимални 
финансиски средства за функционирање на еден дневен центар и теренска работа.
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски 
координатор

1 12 478,00
5.736,00 648,00 7.776,00

Социјален работник 3 12 212,00 7.632,00 277,00 9.972,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Теренски работници со 
клиенти

2 12 103,00
2.472,00 103,00 2.472,00

Врснички едукатори 1 12 160,00 1.920,00 205,00 2.460,00

Координатор на 
теренска работа

1 12 100,00
1.200,00 100,00 1.200,00

Координатор на центар 1 12 318,00 3.816,00 425,00 5.100,00

Асистент на центар 1 12 263,00 3.156,00 348,00 4.176,00

Дата база 1 12 120,00 1.440,00 120,00 1.440,00

Возач 1 12 244,00 2.928,00 322,00 3.864,00

Психолог 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Стилист 1 12 103,00 1.236,00 103,00 1.236,00

Правник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Вкупно 17 12 42.840,00 54.576,00
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Оптимален модел 
Пресметка за персонал



Минимален модел / Пресметка за персонал
 

Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 478,00 5.736,00 648,00 7.776,00

Социјален работник/
координатор на терен

1 12 270,00
3.240,00 358,00 4.296,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Теренски работници со 
клиенти

1 12 103,00
1.236,00 103,00 1.236,00

Врснички едукатори 1 12 160,00 1.920,00 205,00 2.460,00

Координатор на центар/
социјален работник

1 12 400,00
4.800,00 539,00 6.468,00

Асистент на центар 1 12 263,00 3.156,00 348,00 4.176,00

Дата база 1 12 100,00 1.200,00 100,00 1.200,00

Возач 1 12 244,00 2.928,00 322,00 3.864,00

Психолог 1 12 103,00 1.236,00 103,00 1.236,00

Правник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Вкупно 12 12 34.284,00 54.576,00

Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален модел Минимален модел

Човечки ресурси 42840/54576 34284/44364

Здравствени производи 6480 5580

Лекови 400 350

Сервис и одржување на опрема 1400 700

Едукативни материјали 750 0

Патни трошоци 1200 800

Поддршка за клиенти 2400 1800

Административни и 
сметководствени трошоци

5220 3820

Режиски трошоци и телефон 3900 2450

Вкупно 64590/76326 49784/59864
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„Опција“ Охрид

Оптималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма без 
намалувања во ниедна буџетска категорија. Оваа програма е мала и постоечкиот 
буџет не дозволува натамошно намалување за да се постигнат оптимален опфат 
и резултати. Постојат две варијанти на оптималниот модел. Првата е со исплата 
на хонорар на ангажираните лица и втората е со вработување на сите ангажирани 
лица.

 Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  
хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, 
изнесува 24 506 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 28 358 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница. Тоа се потребните финансиски 
средства за функционирање на еден дневен центар и теренска работа. 

Минималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма 
со намалени трошоци во повеќето буџетски категории и целосно отстранување на 
трошоците за едукативни материјали. Минималниот модел предвидува укинување 
на  работната позиција едукатори за сексуално преносливи инфекции. Постојат 
две варијанти на минималниот модел, првата е со исплата на хонорар и втората е 
со вработување на сите ангажирани лица. Според првата варијанта минималниот 
модел, со минимален број на хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за 
функционирање на програмата, изнесува 22 579 евра. Според втората варијанта, 
со вработување на персоналот, минималниот модел изнесува 26 431 евра. 
Разликата меѓу двете варијанти изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта 
ангажираните лица ги добиваат сите права според Законот за работни односи, што 
значи и поголема здравствена и социјална сигурност за пошироката заедница. Тоа 
се потребните минимални финансиски средства за функционирање на еден дневен 
центар и теренска работа.

Оптимален модел
Пресметка за персонал
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Едукатори 1 12 60,00 720,00 60,00 720,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 7 12 13.932,00  17.784,00



Минимален модел
Пресметка за персонал

Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален 
модел

Минимален модел

Човечки ресурси 13932/17784 13212/17064

Здравствени производи 3213 2800

Лекови 215 215

Сервис и одржување на опрема 850 800

Едукативни материјали 120 0

Патни трошоци 800 600

Поддршка за клиенти 924 800

Административни и 
сметководствени трошоци

660 660

Режиски трошоци и телефон 3792  3492

Вкупно 24506/28358 22579/26431
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 
(160,00)

6.360,00 
(3840,00) 351,00 8.424,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 6 12 13.212,00  17.064,00



Гостивар

Оптималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма без 
намалувања во ниедна буџетска категорија. Оваа програма е мала и постоечкиот 
буџет не дозволува натамошно намалување за да се постигнат оптимален опфат 
и резултати. Постојат две варијанти на оптималниот модел. Првата е со исплата 
на хонорар на ангажираните лица и втората е со вработување на сите ангажирани 
лица. 
 Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  
хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, 
изнесува 22 224 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 26 076 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница.
Минималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма со 
намалени трошоци во повеќето буџетски категории и целосно отстранување на 
трошоците за едукативни материјали. Минималниот модел предвидува укинување 
на  работната позиција едукатори за сексуално преносливи инфекции. Постојат 
две варијанти на минималниот модел, првата е со исплата на хонорар и втората е 
со вработување на сите ангажирани лица. Според првата варијанта минималниот 
модел, со минимален број на хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за 
функционирање на програмата, изнесува 19 887 евра. Според втората варијанта, 
со вработување на персоналот, минималниот модел изнесува 23 739 евра. 
Разликата меѓу двете варијанти изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта 
ангажираните лица ги добиваат сите права според Законот за работни односи, што 
значи и поголема здравствена и социјална сигурност за пошироката заедница.

Оптимален модел
Пресметка за персонал
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Едукатори 1 12 60,00 720,00 60,00 720,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 7 12 13.932,00  17.784,00



Минимален модел
Пресметка за персонал

Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 6 12 13.212,00  17.064,00

Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален 
модел

Минимален модел

Човечки ресурси 13932/17784 13212/17064

Здравствени производи 2541 2100

Лекови 215 215

Сервис и одржување на опрема 1100 900

Едукативни материјали 120 0

Патни трошоци 1000 800

Поддршка за клиенти 924 800

Административни и 
сметководствени трошоци

460 460

Режиски трошоци и телефон 1932 1400

Вкупно 24506/28358 22579/26431

-  2 9  -



Тетово 

Оптималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма без 
намалувања во ниедна буџетска категорија. Оваа програма е мала и постоечкиот 
буџет не дозволува натамошно намалување за да се постигнат оптимален опфат 
и резултати. Постојат две варијанти на оптималниот модел. Првата е со исплата 
на хонорар на ангажираните лица и втората е со вработување на сите ангажирани 
лица.
 Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  
хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, 
изнесува 19 373 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 23 225 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница.  
Минималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма со 
намалени трошоци во повеќето буџетски категории и целосно отстранување на 
трошоците за едукативни материјали. Минималниот модел предвидува укинување 
на  работната позиција едукатори за сексуално преносливи инфекции. Постојат 
две варијанти на минималниот модел, првата е со исплата на хонорар и втората е 
со вработување на сите ангажирани лица. Според првата варијанта минималниот 
модел, со минимален број на хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за 
функционирање на програмата, изнесува 17 947 евра. Според втората варијанта, 
со вработување на персоналот, минималниот модел изнесува 21 799 евра. 
Разликата меѓу двете варијанти изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта 
ангажираните лица ги добиваат сите права според Законот за работни односи, што 
значи и поголема здравствена и социјална сигурност за пошироката заедница.

Оптимален модел
Пресметка за персонал
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Едукатори 1 12 60,00 720,00 60,00 720,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 7 12 13.932,00  17.784,00



Минимален модел
Пресметка за персонал

Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 6 12 13.212,00  17.064,00

Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален 
модел

Минимален модел

Човечки ресурси 13932/17784 13212/17064

Здравствени производи 1362 1100

Лекови 215 215

Сервис и одржување на опрема 200 200

Едукативни материјали 120 0

Патни трошоци 200 200

Поддршка за клиенти 924 800

Административни и 
сметководствени трошоци

1220 1220

Режиски трошоци и телефон 1200 1000

Вкупно 24506/28358 22579/26431

-  3 1  -



Битола  

Програмата во Битола е нова и во постоечкиот буџет нема предвидено работно 
место социјален работник. Имајќи ја предвид значајноста на услугите на социјалниот 
работник, предвидуваме негово вклучување во буџетот и во оптималниот и во 
минималниот модел. Поради тоа персоналот во оваа програма останува ист како 
за оптималниот, така и за минималниот модел. 

Оваа програма е мала и постоечкиот буџет не дозволува натамошно намалување 
за да се постигнат оптимален опфат и резултати. Постојат две варијанти на 
оптималниот модел. Првата е со исплата на хонорар на ангажираните лица и 
втората е со вработување на сите ангажирани лица.

Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  хонорарно 
ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, изнесува 
18 077 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 21 929 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница. 

Минималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма 
со намалени трошоци во повеќето буџетски категории и целосно отстранување 
на трошоците за едукативни материјали. Постојат две варијанти на минималниот 
модел, првата е со исплата на хонорар и втората е со вработување на сите 
ангажирани лица. Според првата варијанта минималниот модел, со минимален 
број на хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на 
програмата, изнесува 16 727 евра. Според втората варијанта, со вработување 
на персоналот, минималниот модел изнесува 20 579 евра. Разликата меѓу двете 
варијанти изнесува 3 852 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги 
добиваат сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема 
здравствена и социјална сигурност за пошироката заедница.

Пресметка за персонал
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 12 12 12.612,00  16.464,00



Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален 
модел

Минимален модел

Човечки ресурси 12612/16464 12612/16464

Здравствени производи 2256 2000

Лекови 215 215

Сервис и одржување на опрема 100 100

Едукативни материјали 750 0

Патни трошоци 200 200

Поддршка за клиенти 1044 800

Административни и 
сметководствени трошоци

300 300

Режиски трошоци и телефон 600 500

Вкупно 24506/28358 22579/26431
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Струмица

Програмата во Струмица е специфична затоа што, освен градот Струмица и 
околните села, ја покрива и Гевгелија. Затоа бројот на теренските работници во 
оваа програма изнесува 4.   

Оптималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма без 
намалувања во ниедна буџетска категорија. Оваа програма е мала и постоечкиот 
буџет не дозволува натамошно намалување за да се постигнат оптимален опфат 
и резултати. Постојат две варијанти на оптималниот модел. Првата е со исплата 
на хонорар на ангажираните лица и втората е со вработување на сите ангажирани 
лица.

Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  хонорарно 
ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, изнесува 
30 158 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 36 074 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 5 916 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница.  

Минималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма 
со намалени трошоци во повеќето буџетски категории и целосно отстранување на 
трошоците за едукативни материјали. Минималниот модел предвидува укинување 
на  работната позиција едукатори за сексуално преносливи инфекции. Постојат 
две варијанти на минималниот модел, првата е со исплата на хонорар и втората е 
со вработување на сите ангажирани лица. Според првата варијанта минималниот 
модел, со минимален број на хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за 
функционирање на програмата, изнесува 28 014 евра. Според втората варијанта, 
со вработување на персоналот, минималниот модел изнесува 33 930 евра. 
Разликата меѓу двете варијанти изнесува 5 916 евра, но со поскапата варијанта 
ангажираните лица ги добиваат сите права според Законот за работни односи, што 
значи и поголема здравствена и социјална сигурност за пошироката заедница. 

Оптимален модел - Пресметка за персонал
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 4 12 265,00 12.720,00 351,00 16.848,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Едукатори 1 12 80,00 960,00 80,00 960,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 9 12 20.532,00  26.448,00



Минимален модел
Пресметка за персонал

Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Социјален работник 1 12 206,00 2.472,00 269,00 3.228,00

Теренски работници 4 12 265,00 12.720,00 351,00 16.848,00

Дата база 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Правник 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 8 12 19.572,00  25.488,00

Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален 
модел

Минимален модел

Човечки ресурси 20532/26448 19572/25488

Здравствени производи 3690 3250

Лекови 280 280

Сервис и одржување на опрема 100 100

Едукативни материјали 120 0

Патни трошоци 400 400

Поддршка за клиенти 924 800

Административни и 
сметководствени трошоци

320 320

Режиски трошоци и телефон 3792 3292

Вкупно 24506/28358 22579/26431
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„СТАР СТАР“

„СТАР СТАР“ е организација на заедницата на сексуалните работници и нивни 
поддржувачи. Програмата на оваа организација се разликува од останатите 
програми  затоа што има значаен сегмент на застапување и организирање настани 
за поддршка на сексуалните работници. Персоналот е мал и затоа не е возможно 
негово дополнително намалување ниту кај минималниот модел. 

Оптималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма без 
намалувања во ниедна буџетска категорија. Оваа програма е мала и постоечкиот 
буџет не дозволува натамошно намалување за да се постигнат оптимален опфат 
и резултати. Постојат две варијанти на оптималниот модел. Првата е со исплата 
на хонорар на ангажираните лица и втората е со вработување на сите ангажирани 
лица.

Според првата варијанта оптималниот модел, со оптимален број на  хонорарно 
ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на програмата, изнесува 
27 693 евра. Според втората варијанта, со вработување на персоналот, 
оптималниот модел изнесува 30 789 евра. Разликата меѓу двете варијанти 
изнесува 3 096 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги добиваат 
сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема здравствена 
и социјална сигурност за пошироката заедница.  

Минималниот модел ги вклучува сите услуги што ги нуди актуелната програма 
со намалени трошоци во повеќето буџетски категории. Постојат две варијанти на 
минималниот модел, првата е со исплата на хонорар и втората е со вработување на 
сите ангажирани лица. Според првата варијанта минималниот модел, со минимален 
број на хонорарно ангажирани лица и останати трошоци за функционирање на 
програмата, изнесува 25 985 евра. Според втората варијанта, со вработување 
на персоналот, минималниот модел изнесува 29 081 евра. Разликата меѓу двете 
варијанти изнесува 3 096 евра, но со поскапата варијанта ангажираните лица ги 
добиваат сите права според Законот за работни односи, што значи и поголема 
здравствена и социјална сигурност за пошироката заедница. 

Пресметка за персонал
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Раб. место Бр. Фрек-
венција

Месечен 
хонорар 

Вкупно за
хонорар

Месечна 
плата

Вкупна 
плата 

Програмски координатор 1 12 265,00 3.180,00 351,00 4.212,00

Теренски работници 2 12 265,00 6.360,00 351,00 8.424,00

Врснички едукатори 1 12 50,00 600,00 50,00 600,00

Вкупно 12 12 10.140,00  13.236,00



Пресметка за сите трошоци за целата програма

Вид трошок Оптимален 
модел

Минимален модел

Човечки ресурси 10140/13236 10140/13236

Публикација на магазин 3540 3140

Здравствени производи 728 600

Едукативни материјали и 
настан

4345 3865

Административни и 
сметководствени трошоци

2940 2640

Режиски трошоци и телефон 6000 5600

Вкупно 24506/28358 22579/26431
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Заклучок

Програмите за поддршка на сексуалните работници во изминативе години се 
докажаа како добра пракса преку резултатите кои се постигнаа благодарение на 
сеопфатноста на услугите, континуираното надградување на услугите, но и ширење 
на мрежата на програми достапни во 9 градови. Она што е заедничко за сите 
програми се: теренската работа меѓу сексуалните работници, медицински услуги 
(услуги од гинеколог) и социјални услуги. Дополнително во 6 градови под еден 
покрив се достапни услуги во дневен центар, правни услуги, услуги од психолог 
– психотерапевт. Теренската работа со потенцијалните клиенти на сексуалните 
работници функционира во Скопје и во Охрид. 

Речиси во сите програми се достапни и услуги за сексуалните рабoтници кои 
употребуваат дроги како што е размена на стерилен прибор за инјектирање бидејќи 
често организациите кои имаат развиено програми за поддршка на сексуални 
работници првично развивале програми за намалување на штети од употреба на 
дроги. 

Во постоечките програми годишно просечно се контактираат 1 240 сексуални 
работници, од кои околу 200 се новоконтактирани. Најголем дел од сексуалните 
работници услугите ги добиваат преку теренската работа, што го потврдува и 
фактот дека околу 1 000 сексуални работници годишно се контактирани преку 
теренска работа. Исклучок од ова се две програми кои приближно ист број 
сексуални работници контактираат и на терен и во дневниот центар. 

Доколку сакаме Македонија и понатаму да опфаќа значаен број на сексуални 
работници со програмите за поддршка и превенција на ХИВ, а со тоа и да остане 
земја со ниска ХИВ преваленца, потребно е продолжување на веќе воспоставените 
програми без намалување на видот на услугите и на активностите што ги нудат. 

Во согласност со направените пресметки, минималниот модел за 
сите 7 постоечки програми за поддршка на сексуалните работници во 
Македонија изнесува  180 923 евра, односно 215 423 евра ако целиот 
персонал биде вработен наместо хонорарно ангажиран.

Оптималниот модел изнесува 206 621 евра, односно 242 777 евра ако 
целиот персонал биде вработен наместо хонорарно ангажиран. 
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(Footnotes)

1 Во овој податок не е внесена фреквенцијата на посети во „СТАР СТАР“ 
поради неможност да се извадат податоци за оваа година.
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