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Имајќи есенцијална потреба, професионалците кои ги опслужуваат лицата со пречки
во развојот (ЛПР) поинтензивно почнаа да
ги искажуваат проблемите во доменот на
сексуалните потреби кај овие лица и неминовноста од присуство на адаптирано сексуално образование. Токму поради немањето простор за игнорирање и секојдневната
присутност на оваа реалност, на 02. 11. 2011
на Филозофскиот факултет во Скопје се одржа многу интересна и практична конференција на тема: “Искуства и предизвици во
работата со лица со попреченост“. Овој
настан беше организиран од асоцијацијата за
здравствена едукација и истражувања ХЕРА,
која беспрекорно се бори за популаризација
и ширење на политиката за сексуалноста кај
лицата со попреченост. Самата иницијатива
покажа дека Македонија веќе не се плаши и
не се срами да зборува јавно за тема која генерално се избегнува, а истата, за жал, с¢
уште е многу чувствителна кога се во прашања лицата со попреченост.
На почетокот од овој собир, воведен говор
даде Мила Цароска која воедно е и програмски координатор на Програмата за пристап
Х.Е.Р.А. Таа ги поздрави присутните и се
заблагодари на интересот кон оваа сè поактуелна тема. Потоа зборуваше доц. д-р Зоран Киткањ, кој се заблагодари на организаторот за овозможување на еден концепт

The professionals working with persons with
developmental disabilities started to publically
discuss the problems that these persons have
related to fulfilling their sexual needs as well as
the essential need of adapted sexual education
for them. Since there is no longer a breach for
ignoring the everyday existence of this reality,
on 02.11.2011 at the Faculty of Philosophy in
Skopje was held very interesting and practical
conference with the subject: "Experiences and
challenges while working with persons with
disability". This event was organized by the
association for health, education and research –
H.E.R.A., an organization that impeccably
fights for popularization and expansion of the
policy supporting the sexual needs of the
persons with disability. The initiative itself
showed that Macedonia is no longer afraid or
reluctant to talk in public on the subject that is
generally being avoid, which is unfortunately
even more vulnerable and sensitive when
persons with disabilities are concerned.
At the beginning of this gathering, introduction
was given by Mila Caroska who is the program
coordinator of the program for approachH.E.R.A. She greeted the participants and
thanked for the expressed interest on the issue.
Afterwards Doc. Dr. Zoran Kitkanj thanked the
organizers for enabling a concept with theme
that has great interest, emphasizing that sexuality
of children in the period of development
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со тема која е во негов голем интерес, потенцирајќи дека сексуалноста кај децата во развој и нивната злоупотреба се сериозен проблем на сите и за истиот треба отворено да
се дискутира. Веднаш потоа свој вовед даде
и Елеонора Николовска како претставник од
Град Скопје - Одделение за детска и социјална заштита на децата. Низ нејзиното излагање таа ги презентира моменталните и идните приоритетни планови во делот на социјалната и здравствената заштита. Воедно ја
истакна продуктивната соработка со организацијата „Порака“, со која заеднички ги поставуваат и постигнуваат целите, создавајќи
услови за директна соработка на тие полиња
и проблеми со цел нивно актуелизирање,
работење и формирање на една подобра иднина. На крајот од воведниот дел, свое излагање имаше и извршниот директор Бојан Јовановски кој искажа огромна благодарност
кон Филозофскиот факултет и Институтот за
дефектологија за несебичната и константната поддршка на проектот на Х.Е.Р.А. Тој
истакна дека, поради неотвореноста кон сексуалното образование и задолжителното негово имплементирање во училиштата, оваа
организација многу се залага за сексуално
едуцирање на децата. Оваа проблематика, за
жал, кај нас сè уште генерално се избегнува,
создавајќи големи пречки и предизвици,
посебно кај лицата со попреченост. Тој
прикажа дека, иако сексуалноста е незгодно
поле за разговор, сепак нивното мото е
популаризирање и ширење како на знаења за
сексуалноста, правата и заштитата, така и
правото на задоволство и уживање во сексуалноста која е дел од животот на секоја
личност.
Потоа следуваа предвидените презентации
од страна на самите организатори, но и оние
кои биле директно инволвирани во оваа проблематика, како и отворените дискусии по
секоја презентација. Прва презентираше
Мила Цароска, програмски координатор на
Програмата за пристап Х.Е.Р.А, која прикажа што е она што оваа организација го направила, но и она за што истата има поставени соодветни цели кои се во доменот на
нивното тимско залагање. Преку нејзината
јасна презентација таа ги потенцираше сексуалните права на лицата со попреченост,
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and the sexual abuse are serious problem for
everyone and for the same thing should openly
be discussed. Right after his presentation,
Eleonora Nikolovska gave an introduction as a
representative of the city of Skopje, at the
department for child and social protection of
children. Trough her presentation she talked
about current and future priority plans in the
field of social and health protection. She also
highlighted the productive collaboration of the
department together with the organization
„Poraka“ (Message). This organization sets
and achieves goals while creating an environment for direct collaboration in certain areas or
for certain issues and has a goal to achieve their
actualization, implementation and creation of a
better future. At the end of the interdictory part,
a presentation was given by the executive
director Bojan Jovanovski who expressed great
appreciation to the Faculty of Philosophy and
the Institute for Special Education in regards to
their unselfish and consistent support of the
project H.E.R.A. He confirmed that, because of
the inaccessibility of the sexual education and
its mandatory implementation within the
schools, the organization takes great swing and
advocacy for sexual education of the children.
This issue in our country is unfortunately still
being avoided, creating big barriers and
challenges, especially for the persons with
disabilities. He highlighted that even though
sexuality is inconvenient topic for a discussion;
their motto remains to be popularization and
expansion of the sexual education, the rights
and protection, as well as the right for pleasure
and enjoyment of sexuality that is a part of
every person’s life.
Further, along the program followed several
presentations by the organizers and the people
who were directly involved in the issue, as well
as a time for open discussion was considered at
the end of every presentation.
The first presentation was given by Mila
Caroska a program coordinator of the program
for approach H.E.R.A., in which she presented
what this organization has done so far and the
adequate goals that the organization has set in
the domain of team effort. Trough her
comprehensible presentation she emphasized
the sexual rights of the persons with disabilities,
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нагласувајќи дека овие лица не треба да
бидат дискриминирани кога станува збор за
нивната сексуална активност, туку напротив,
тие треба да ги имаат и користат истите
сексуални права како и нормалната
популација. Таа ги презентира и соодветно
замислените препораки за лицата со
попреченост и нивната сексуалност со јасна
цел дека, покрај целосната политика и
потреба од знаење за сексуалноста,
есенцијален дел е потребата и правото на
уживање во истата, без разлика на
постоечкиот хендикеп кај која било индивидуа.
Свое излагање имаше и м-р Оливера Рашиќ
која презентираше практични резултати преку своето истражување со наслов „Сексуалното однесување, половото воспитание и
превенцијата од сексуална злоупотреба
кај лицата со инвалидност“. Таа во своето
презентирање дефинира одредени поими и
детално ги прикажа видовите на неприфатливи полови однесувања и акции кон децата со попреченост. Преку нејзината презентација се забележа колкава е всушност
потребата од соодветно и адаптирано сексуално образование за овие лица. И покрај
нивната инвалидност половата и сексуалната
активност кај овие индивидуи не треба да се
занемари или истата да се смета дека е бесцелна. Низ своите добиени резултати се увиде дека, за жал, секусалната злоупотреба не
е занемарлива кај лицата со попреченост, водејќи кон препорака за сериозен пристап кон
едуцирање, превенција и заштита за овие лица. Овие практични резултати даваат една
слика која не смее да се игнорира, туку треба да се смета како неизбежно поле каде треба константна и професионална ангажираност.
Во своето излагање доц. д-р Зоран Киткањ
на тема „Сексуална злоупотреба, проблеми
во практиката“ ја потенцира сексуалната
злоупотреба кон децата која, за жал, во денешнината зазема сè поголем замав. Тој изјави дека не е сексуална злоупотреба само
тогаш кога детето насилно е принудено на
полов однос, туку и многу други сексуални
активности претставуваат сексуална злоупотреба, како што се: покажување на порно материјали, непристојно милување на интимДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА 2012; 13(1-2): 115-119

including and underlining that when it comes
down to the question of sexual activity, these
individuals should not be discriminated. On the
contrary, they should have the same sexual
rights as the residual population. She also
presented relevant recommendations for the
persons with disabilities and their sexuality,
with clear goals which, despite the development
of appropriate politics and sexual education,
their essential part is to support the right of
every person to enjoy, regardless of their
handicap.
Further, M-r Olivera Rašič started her
presentation with practical information for her
research with the topic "Sexual behavior,
sexual education and prevention from sexual
abuse of persons with disability". She defined
particular terms and showed in details the types
of unaccepted sexual behavior and actions
towards the children with disabilities. Trough
the presentation could be noticed the urgent
necessity of adequate and adapted sexual
education for these individuals. The presence of
sexual activity of the disabled should not be
neglected or considerate aimless, despite of
their handicap. The results unfortunately
showed that the sexual abuse of the persons
with disabilities is evident, leading to
recommendation for serious approach towards
the education, prevention and protection of
these persons. The practical results gave an idea
that shouldn’t be ignored, but must be
considered as an inevitable action where a need
for constant and professional involvement
exists.
Further, Doc. Dr. Zoran Kitkanj held a
presentation with the topic "Sexual abuse,
problems in practice". He emphasized the
sexual abuse of children as a very important
part that is currently unfortunately increasing.
He stated that the term sexual abuse includes
not only violent force over the child to sexual
intercourse, but also other sexual activities such
as showing porn materials, rude cuddling with
the intimate parts of their body and other
although not much impressive but crucial signs
of existing sexual abuse and harassment over
the children. As a professional in the legal part,
he underlined the punishment for these
shameful acts, such as initiation of actions and
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ните делови на детето и други, иако не толку
впечатливи но важни знаци за постоење на
сексуално злоупотребување и малтретирање
на децата. Како професионалец во правниот
дел, тој го потенцира казнувањето на овој
срамен чин, како и поведувањето на постапки за казнување на сторителите. За среќа, тој
беше богат со свои практични искуства кои
несебично ги сподели пред аудиториумот,
на некој начин де нè едуцира за можните
знаци, како и постапки кон децата, доколку
има појава на сексуална злоупотреба.
Во вториот дел од оваа конференција, своја
презентација имаше и проф. д-р Владимир
Трајковски кој е претседател на Македонското научно здружение за аутизам, на тема
„Сексуално преносливи болести кај
лицата со инвалидност“. Токму поради
недоволната евиденција на лицата заболени
од сексуално преносливи болести, тој се одлучи да изнесе информации од САД. Најпрвин прикажа што всушност претставуваат
сексусално преносливите болести и какви
болести постојат. Mногу важен момент беше
укажувањето дека лицата со попреченост
треба да посетуваат постојани гинеколошки
прегледи, бидејќи поради асимптоматските
знаци може да дојде до многу посериозни
последици. Се потенцира дека лицата со
попреченост, не значи дека поради одреден
хендикеп не се сексуално активни, туку
напротив, истите се сексуално активни, а на
запад дури постојат услови каде со плаќање
на соодветно лице овие индивидуи се задоволуваат сексуално. Повторно се потенцира
дека лицата со попреченост се многу почесто склони и жртви на сексуална злоупотреба.
Низ своето излагање беа изнесени реални
бариери со кои се сретнуваат посебно лицата
со попреченост. Поради сè уште лошите
медицински услови на неадаптирани
средства, многу често се случува да се добијат некомплетни или неточни резултати. Непристојното однесување на професионалните
лица може да ги спречи лицата да побараат
помош, а бариерите во комуникацијата може
да направат сериозна опструкција за изведување на соодветен преглед. Како и да е, се
нагласи дека е потребна сексуална едукација,
добра медиумска покриеност, како и проект
кој ќе се занимава со овој сериозен проблем.
Владо Крстовски, програмски директор на
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procedures for sanctioning the abusers. Luckily,
he had numerous experiences that he
unselfishly shared with the visitors in the
auditorium, in many ways educating them of
the possible signs, symptoms and acts over
children that could be a sign of the presence of
sexual abuse.
In the second part of this conference, Prof. Dr.
Vladimir Trajkovski, the president of the
Macedonian scientific association for Autism
gave a presentation with the topic "Sexually
transmitted diseases at persons with
disability". Because of the insufficient records
of the persons infected with sexual diseases in
Macedonia, he decided to share information
from the USA. First he presented what sexually
transmitted diseases actually are and what kinds
of diseases exist.
Very important point was made saying that
persons with disabilities should continuously
attend gynecological examination, due to
asymptomatic signs showing that they can
develop much more serious consequences. It
was emphasized that the presence of some kind
of handicap does not have to mean that the
persons with disabilities are not sexually active.
On the contrary, they are sexual active and in
the Western countries there are adequate
persons that are paid to sexually satisfy these
individuals. Among the other, individuals with
disabilities also are more exposed to and
victims of sexual harassment. Trough the
presentation he showed realistic barriers witch
the persons with disabilities encounter. As a
result of the poor medical conditions and the in
adapted means, the assessment very often can
give incomplete or incorrect results. Impolite
behavior of the professional staff can also
prevent the persons with handicap to ask for
help, while barriers in the communication can
create serious obstruction in performing
appropriate assessment. However, it was
emphasized that need for sexual education,
good media coverage and a project that will
include this serious problem exist.
Afterwards, Vlado Krstovski, the director of the
RCPLIP, talked about "The role of NGO’s in
the improvement of the conditions of the
persons with disabilities in the Republic of
Macedonia". He presented his involvement
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION 2012; 13(1-2): 115-119

ВЕСТИ-ИНФОРМАЦИИ

РЦПЛИП, во своето излагање „Улогата на
НВО во унапредувањето на состојбата на
лицата со попреченост во Р. Македонија“
ја изнесе својата инволвираност како граѓански сектор во соодветна разработка, евалуација и имплементација на политиката за сексуалноста и лицата со попреченост. Тој јасно
потенцира дека треба да се работи постојано
на сексуалното образование како и почитување на човечките права без разлика кој каков е. Ни препорача добро да ја разгледаме
дадената брошура за оваа политика и да размислиме каде ние би се нашле со цел да придонесеме во што попрактично и поефикасно
спроведување на истата.
Во завршниот дел на оваа конференција
имаше одлични презентации од практичните
искуства на центрите во Скопје, Штип и
Гостивар. Тие многу експлицитно и реално
ги прикажаа своите резултати, начини, средства, методи и пристапи на работа кои ги
применувале со цел реализирање на програмата за сексуалност кај лицата со попреченост. Многу реални ситуации, проблеми и
начини на решавање беа споделени со публиката, со што се добија корисни информации за во својата практична работа. Се отворија интересни дискусии и прашања за евидентни проблеми кога станува збор за сексуалноста и лицата со попреченост и на истите се одговараше несебично и професионално. Сепак на крај се заклучи дека овој проект
треба да продолжи за доброто на овие лица
како и со цел подигање на свеста на
родителите кои треба да сфатат дека сексуалната потреба е присутна кај секого, вклучувајќи ги и нивните деца со попреченост.
Конечно почнаа настани каде се зборува
отворено за она што е дел од секојдневниот
живот кај сите лица, стремејќи се кон отстранување на сензитивноста и градење
свест дека ако не се зборува јавно за сè, нема
да има решение кое ќе доведе до подобрување на животот.
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trough setting up a civil sector that deals with
elaboration, evaluation and implementation of
the politics for sexual rights and the persons
with disability. He underlined clearly that
continuous effort should be placed on the
sexual education such as respecting the human
rights regardless of physical or psychical
disabilities. He recommended the audience to
take a look in the given brochure that explains
the existing politics and to think in which way
they can take a part in order to contribute in
more practical and efficient use.
At the end of the conference there were
remarkable presentations inspired from the
practical experiences working in the special
institutions in Skopje, Štip and Gostivar. The
professional staff very explicitly and
realistically presented their own results,
methods, assets, ways and approaches of work,
that they have applied with a goal to
accomplish the program of sexual satisfaction
of the persons with disability. Real situations,
problems and solutions were shared with the
audience having a chance to get useful
information for their own practical work.
Interesting discussions and questions were open
of the evident problems that the persons with
disabilities have, to which were given unselfish
and professional answers. At the end it was
concluded that this project should continue
aiming for welfare of these persons, such as
arising the awareness of the parents who need
to understand that the sexual need is part of
every person, including their children with
disability.
At last was created an event where a chance to
speak openly about the everyday life was given,
which aimed for elimination of the sensitivity
and increase of the understanding that the lack
of public discussion will not bring solutions that
will improve life quality.
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