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УВОДНИК

Збор
на уредникот
Почитувани читатели,
Периодот кој е зад нас беше исклучително активен за „Мобилност Македонија“. Летните горештини ги замени невообичаената топла есен, а мој впечаток
е дека топлото време кое не следи есенва,
меѓу другото е предизвикано и од бројните
активности преземени на полето на афирмацијата на „Мобилност Македонија“ и
активностите за остварувањето на правата
на лицата со телесен инвалидитет.
Како доказ за мојата теза може да
послужи податокот дека конечно се воспостави нормално финансирање на сојузите, а со тоа и на здружените членки,
Оливера Наковска-Бикова освои златен медал и сруши светски и параолимписки рекорд на Параолимписките игри во Лондон. Нашите тројца учесници предводени од шефот на мисијата, Драган Дојчиноски, на 8 септември беа френетично пречекани, најнапред на аеродромот „Александар Велики“, а
потоа и од шеесет илјадната публика на арената „Филип II“ која во нивна чест во еден глас ја отпеа победничката песна: „Излези момче...“. Бевме организатори на меѓународна работна средба со претставници од Сојузот на параплегичари на Словенија и Сојузот на параплегичари и квадриплегичари на
Србија во Охрид, а наша делегација учествуваше на VI Меѓународна конференција за правата на лицата со инвалидност во Сански Мост на која авторот на овој текст имаше излагање на тема „Искуствата
во носењето и имплементацијата на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата
со инвалидност во Република Македонија“. Имавме бројни дописки со Министерството за труд и социјална политика (МТСП) во врска со остварувањето на законското право на додаток за мобилност,
а последното недоразбирање беше поради поставување на лимит од 64 години старост како пречка за
остварување на ова право. Навремена интервенција од „Мобилност Македонија“, заедничкото писмо
со Сојузот на слепите со кое баравме прием кај министерот Спиро Ристовски за да ја исправиме оваа
неправда кон одреден број на нашите членови вродија со плод и министерството со следниот допис
ги извести центрите за социјални работи при општините дека е потребно за сите лица над 64 години
на коишто од страна на Комисија или врз основа на конзилијарно мислење им е утврдено оштетување
на видот од 98 до 100% или 100% телесен инвалидитет да им изработат позитивни решенија, со цел
истите да бидат внесени во софтверот и согласно со тоа да им се изврши исплата на овие средства.
Истовремено ги известија центрите за социјални работи дека и за понатаму ќе биде потребно да ги
прифаќаат барањата од страна на лицата над 64 години. За лицата коишто се сместени во установа за
социјална заштита не следува овој додаток, како и за лицата корисници на цивилна и воена инвалиднина. Останува да се надеваме дека сега сите дилеми во врска со додатокот за мобилност се разрешени
и дека неговата исплата конечно ќе започне.
Ги одржавме планираните активности на Сојузот без одложување и со исклучителен успех... а дејствувавме на уште многу полиња за што ќе можете подетаљно да се информирате преку нашето гласило.
Меѓутоа не сите наши заложби во овој период беа реализирани. Не сите наши барања беа исполнети. Томас Едисон Алва во една пригода кажал: „Најголемата слабост лежи во откажувањето. Најсигурен пат кон успехот е – да се обидеме уште еднаш“. А јас ќе додадам: „Кога ќе посакаш да се откажеш,
сети се на причината поради која си издржал толку долго“.
Бранимир Јовановски
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ОДРЖАНА VIII СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА „МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“
На 30.10.2012 година во ДХО „Даре Џамбаз“ во
Скопје беше одржана VIII седница на Управниот одбор
на „Мобилност Македонија“. На дневниот ред на седницата беа поставени и дискутирани повеќе прашања и
беа донесени соодветни одлуки.
– Беше дискутиран и едногласно усвоен Записникот од VII седница на Управниот одбор одржана на
26.9.2012 година.
●	Беа усвоени извештаите од:
● 	Одржаното 24. државно првенство на лица со
телесен инвалидитет на Македонија во шах од 6.10.2012
до 7.10.2012 година во Струмица;
●	Одржана трета тематска работилница на
20.10.2012 година во Кавадарци; одржана меѓународна
работна средба со претставници од Словенија и Србија
во Охрид од 2.10.2012 до 5.10.2012 година;
●	Одржана работна средба со советникот во канцеларијата на Владата на Република Македонија, г. Влатко Илиевски, на 18.10.2012 на која беше дискутирано и
беше побарана поддршка за зголемување на средства за
функција на националните инвалидски организации и
Националниот совет на инвалидските организации на
Македонија (НСИОМ) во вкупен износ од 10 милиони
денари (ова ќе ни помогне за закупување на простор за
активност, одржување и набавка на сопствен простор
за дејствување на инвалидските организации-членки на
„Мобилност Македонија“ и други НИО, набавка или
закуп на превозни средства за лица со најтежок телесен инвалидитет во локалните самоуправи, а не само во
Скопје, ангажирање на стручни лица за спроведување на
активностите), потоа за обезбедување на работна средба со министерот за финансии Зоран Ставрески, на која
би дискутирале во врска со проблемите со намаленото
финансирање (поради ист номинален износ на средства
кој го добива „Мобилност Македонија“ повеќе од 10 години) и отежнато функционирање во вакви услови, како
и за остварување на одредени права кои произлегуваат
од ратификуваната Конвенција за правата на лицата со
инвалидност, како на пример враќање на данок за набавка на моторно возило над 80% телесна инвалидност
на долни екстремитети кое поседува возачка дозвола
(освен ако поради степенот на инвалидноста не е во
состојба да управува со моторно возило и во тој случај
возилото ќе го управува најблизок член на семејството
– родител или старател, брачен другар, дете... Поента е
дека со ваква одредба НЕ се одлеваат пари од Буџетот
Број 75, Ноември 2012

на РМ зашто тие не ни влегле во него, пред сè поради
сиромаштијата со која е погодена оваа група граѓани на
кои возилото им служи како ортопедско помагало.
●	Одржана работна средба со Слободанка Лазова, претставник од Министерството за труд и социјална
политика, на 17.10.2012 со замолница во иднина Извештаи за работата на „Мобилност Македонија“ да се
доставуваат на три месеци (периодични) а не како досега на еден месец, бидејќи таква ни е динамиката на
спроведување на активностите, потоа Договорите за
финансирање (трансфер на средства) во иднина да се
потпишуваат помеѓу Министерството за труд и социјална политика и секоја НИО, а не како досега со НСИОМ
со што се соочуваме со ризик од можни блокади поради нечија си неактивност или неажурност, добивање на
поддршка при лобирање за зголемување на средства за
функција на НИО и НСИОМ и во иднина да се инсистира на програмско финансирање на националните инвалидски организации, а не на проектно функционирање,
бидејќи имаме потреба од континуирани средства за
извршување на функција во здружените инвалидски организации согласно со Законот за инвалидски организации, потоа давање на континуирана услуга на членовите
во врска со нивните права, што подразбира дека нашите
здруженија и „Мобилност Македонија“ се целогодишно
во функција на нашите членови.
– Во натамошниот тек на седницата беа разгледувани и усвоени Предлог-програма за работата на „Мобилност Македонија“ за 2013 година и Предлог-финансиски план на потребни средства за спроведување
на програмските активности во 2013 година. Беше донесена одлука истите преку НСИОМ да се достават до
Министерството за труд и социјална политика заради
континуирано финансирање на „Мобилност Македонија“ во 2013 година. Конечната Програма за работа и
Финансиски план за 2013 година ќе бидат усвоени од
страна на Собранието на „Мобилност Македонија“ на
седницата во февруари 2013 година.
– Беше донесена одлука „Мобилност Македонија“
да земе учество на VI меѓународна конференција за
правата на лицата со инвалидност која ќе се одржи од
13.11.2012 до 15.11.2012 година во Сански Мост, Босна и
Херцеговина. На таа конференција свое излагање ќе има
и претседателот на „Мобилност Македонија“, Бранимир
Јовановски, на тема „Искуствата во носењето и имплементацијата на Националната стратегија за изедначување
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на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија“. Беше донесена одлука делегацијата на „Мобилност Македонија“, покрај претседателот Бранимир
Јовановски, да ја сочинуваат: Софка Прчева – генерален
секретар, д-р Нико Јанков и Ефтимие Атанасовски, членови на Управниот одбор на „Мобилност Македонија“.
●	Беа донесени следните одлуки:
●	Барањето на „Мобилност Штип“ за набавка
на мултифункционален апарат (печатач, скенер) се одбива. Здружените членки на „Мобилност Македонија“
потребните апарати да ги набавуваат од средствата што
„Мобилност Македонија“ им ги распределува за редовна активност во тековната година.
● Се одобрува износ од 20.000,00 денари за печатење на книга за рехабилитација и лечење на заболени
од мултиплекс склероза од авторот д-р Даница Фичорска од Штип. Книгата ќе се печати во тираж од 300 примероци од кои 150 ќе бидат сопственост на „Мобилност
Македонија“ и истите ќе бидат прераспределени преку
здружените членки до заинтересираните членови заболени од мултиплекс склероза.
●	Да се учествува на екипното државно првенство
во шах помеѓу инвалидските организации на 1.12.2012
година, а по повод одбележувањето на 3 декември –
меѓународниот ден на лицата со инвалидност. Екипата
на „Мобилност Македонија“ ќе ја сочинуваат првопласираните четворица натпреварувачи од неодамна завршеното државно првенство.
● Се поканува четиричлена делегација од фондацијата „Сила за живот“ од Бугарија (од кои еден интерпретатор) да учествува на „Музичките средби на лицата
со телесен инвалидитет“ кои ќе се одржат од 23.11.2012
до 25.11.2012 година во Струмица. Патните трошоци се
на товар на гостите од Бугарија, додека сместувањето
на делегацијата е на товар на „Мобилност Македонија“.
Очекуваме во иднина ова да биде почеток на традиционална размена на интерпретатори на изворна народна
музика меѓу двете организации.
● Се овластуваат претставниците на „Мобилност
Македонија“ во НСИОМ да гласаат за изнаоѓање на начин за затворање на финансиските потреби на НСИОМ
до крајот на 2012 година. Без сомнение истите ќе ги
штитат интересите на „Мобилност Македонија“, а пред
сè да ја застапуваат тезата на покривање на минусно
салдо преку уплата на средства за сопствени режиски
трошоци, или за покривање на минусно салдо во висина
од процентите со кои се партиципира во распределбата
на средствата.
Б. Јовановски
4

НОВ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКО И

Во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
98 од 1.8.2012 година е објавен новиот Закон за пензиско и инвалидско осигурување. Ова е сосема нов закон
со што значително се упростува работата со овој Закон
бидејќи досегашниот закон имаше голем број изменувања и дополнувања и неговата примена во практика
дури и за правниците кои се навикнати да работаат со
бројни измени на законите беше тешко да се снајдат и
да дадат толкување на некои одредби. Сепак, се работи
за еден системски и комплексен закон кој регулира една
значајна област од животот и неговите одредби сите нас
не засегнуваат на овој или оној начин. За правилната
примена на овој Закон не е потребно само да се познава
вештината на толкувањето туку е потребно и долгогодишно работно искуство во оваа област и добро познавање на прописите.
Јас во овој наш весник ќе се обидам на кратко да се
задржам само на новините кои најмногу не интересираат нас лицата со инвалидност со цел колку толку да Ве
запознам со одредбите кои ги регулираат нашите права
од инвалидското и пензиското осигурување.
Нас секако не интересира што според овој Закон
се подразбира за инвалидност. Во согласност со овој
Закон и инвалидност постои кога кај осигуреникот, поради промена во здравствената состојба која не може
да се отстрани со лекување или со медицинска рехабилитација, работната способност е трајно намалена за
повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто или слично образование и
способност.
Инвалидноста се утврдува според следните категории:
1) категорија I – доколку работната способност на
осигуреникот е намалена за повеќе од 80% постои трајно губење на работната способност (општа неспособност за работа) и
2) категорија II – доколку работната способност на
осигуреникот е намалена за повеќе од 50% а најмногу до
80% (професионална неспособност за работа).
Доколку работната способност на осигуреникот е
намалена за 50% во споредба со физички и психички
здрав осигуреник со исто или слично образование и способност поради што не може да ги извршува работните
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ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

задачи со полно работно време, може да работи со скратено работно време или да биде распределен на друга
соодветна работа согласно со прописите кои се однесуваат на работните односи и колективниот договор.

инвалидноста, односно на денот на престанокот на осигурувањето по настанатата инвалидност да е постар од
45 години живот и да има навршени најмалку 12 години
пензиски стаж или

Инвалидност во смисла на претходно кажаното
3) инвалидноста е причинета со повреда надвор од
може да настане поради болест, повреда надвор од ра- работа или со болест, доколку
бота, повреда при работа или професионални болести.
осигуреникот има навршено над 30 до 37 години
Работите за кои се оценува работната способност на живот, треба да има пензиски стаж кој му покрива 30%
осигуреникот ги опфаќаат сите работи кои одговараат од работниот век, сметајќи го работниот век на полни
на неговите телесни и психички способности, а се смета години, а осигуреникот има навршено над 37 до 45 годека одговараат на неговите досегашни работи.
дини живот, треба да има пензиски стаж кој му покрива 40% од работниот век, сметајќи го работниот век на
полни години.
Осигуреник кај кого инвалидноста настанала пред
навршување на 30 години живот како последица на повреда надвор од работата или болест се здобива со право на инвалидска пензија ако на денот на настанувањето
на инвалидноста имал својство на осигуреник и ако:
1) инвалидноста настанала до навршување на 20
години живот, ако имал најмалку шест месеци стаж на
осигурување;
2) инвалидноста настанала до навршување на 25 години живот, ако имал најмалку
девет месеци стаж на осигурување и
Инвалидската пензија за која сите ние сме заинте3) инвалидноста настанала до навршување на 30 горесирани и за која тешко се изборуваме сега со новиот
дини
живот, ако имал најмалку 12 месеци стаж на осиЗакон може да се стекне под следните услови:
гурување.
– осигуреникот кај кого ќе настане општа неспоОсигуреникот – воен инвалид од I до VI група, како
собност за работа, како и
и друг инвалид кој е изедначен со мирновременски воен
– осигуреникот со преостаната работна способ- инвалид од V до VI група кај кого, во смисла на член 38
ност кој поради навршување на одредени години на од овој закон, се оценува инвалидност, не може да рабоживот не може со професионална рехабилитација да се ти повеќе од половина од полното работно време, се здооспособи за вршење на друга соодветна работа стекну- бива со право на инвалидска пензија ако ги исполнува
ва право на инвалидска пензија, ако ги исполнува след- условите од став 1 на овој член без оглед на тоа дали со
ниве услови:
или без преквалификација или доквалификација може
1) инвалидноста е причинета со повреда на работа да се оспособи за друга соодветна работа.
или професионална болест – без
Како работен век, во смисла на став 1, точка 3 на
овој член, за осигуреникот кој со редовно школување се
оглед на должината на пензискиот стаж или
стекнал со виша, односно висока стручна подготовка се
2) инвалидноста е причинета со повреда надвор од смета времето од навршување на 23, односно 26 години
работа или со болест под услов пред настанувањето на живот до денот на настанувањето на инвалидноста.
Број 75, Ноември 2012
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На осигуреникот кој по навршување на 20 години
3) бил корисник на старосна или инвалидска пензија.
живот бил на отслужување на воениот рок работниот
Ако смртта на осигуреникот настанала како повек му се намалува за времето колку што траел отслу- следица од повреда на работа или од професионална
жениот воен рок.
болест, членовите на семејството стекнуваат право на
Многу од нас телесните инвалиди користат или семејна пензија, без оглед на должината на пензискиот
имаат услови да користат и семејна пензија, па семеј- стаж на осигуреникот.
ната пензија може да се користи под следните услови:
Вдовец/вдовица стекнува право на семејна пензија,
Семејна пензија можат да остварат членовите на се- ако:
мејството:
1) до смртта на осигуреникот, по кој основ тоа право
1) брачниот другар;
им припаѓа, лицето наполнило 50 години живот;

2) децата (родени во брак или надвор од брак или
2) до смртта на брачниот другар било неспособно
посвоени, посиноците кои ги издржувал осигуреникот, за работа или таква неспособност настанала во рок од
внучињата и други деца без родители кои ги издржувал една година од денот на смртта на брачниот другар (ова
осигуреникот) и
е особено значајно кај некои од нашите членови телесни
3) родителите (таткото и мајката, очувот и маќеата) инвалиди);
и посвоителот, што ги издржувал осигуреникот.

3) по смртта на брачниот другар останале едно или
Семејна пензија може да оствари и брачниот другар повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по тој
од разведен брак, ако со судска одлука му е утврдено брачен другар, а вдовецот/вдовицата ги врши родителските должности спрема тие деца или
право на издржување.
4) до смртта на брачниот другар имало наполнети
Се смета дека внучињата без родители, другите деца
45
години,
кога ќе наполни 50 години живот – или ако
без родители и родителите ги издржувал осигуреникот,
во тие години станало неспособно за работа.
ако во тој период:
Вдовецот/вдовицата кој во текот на користењето на
1) не биле во работен однос или не оствариле плата
правото
по основ на вршење на родителска должност
по друг основ;
стане неспособно за работа или наполнило 50 години
2) не биле корисници на старосна, инвалидска или живот трајно го задржува правото на семејна пензија.
семејна пензија;
Вдовецот/вдовицата кој го загубил/а правото на се3) катастарскиот приход од земјоделската дејност мејна пензија по основ на вршење на родителска должпо член на потесното, односно поширокото семејство не ност по наполнети 45 години живот, стекнува право на
изнесува годишно повеќе од 25% од просечната плата семејна пензија кога ќе наполни 50 години живот.
остварена во Републиката во претходната година и
Право на семејна пензија стекнува и вдовица кога
4) сите други приходи по член на семејството не из- детето на осигуреникот, односно корисникот на пензија
несувале месечно повеќе од 25% од просечната плата е родено по смртта на осигуреникот, односно корисниостварена во Републиката во претходната година.
кот на пензија со тоа што семејната пензија и припаѓа од
Членовите на семејството стекнуваат право на се- денот на смртта на осигуреникот, односно корисникот
на пензија.
мејна пензија ако умрениот
Право на семејна пензија стекнува и вдовицата кај
осигуреник:
која постоела бременост на денот на смртта на осигу1) наполнил најмалку пет години стаж на осигуру- реникот, односно корисникот на пензија со тоа што севање или најмалку десет години пензиски стаж или
мејната пензија до раѓањето на детето се определува за
2) ги исполнил условите за старосна или инвалид- еден член на семејството.
ска пензија или
Ако детето е мртвородено или ако умре пред навр6
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шувањето на 45 дена живот, на вдовицата и припаѓа се- стручното, односно работното оспособување на децата
мејна пензија до истекот на 45 дена по породувањето.
со пречки во психофизичкиот развој.
Дете стекнува, односно користи право на семејна
Како дете без родители, се смета и дете кое има еден
пензија:
или двајца родители кои се трајно неспособни за работа.
1) до наполнети 15 години живот, а ако е на школување до наполнети 26 години живот или ако пред смртта
на осигуреникот, односно корисникот на пензија кој го
издржувал било неспособно за работа или таквата неспособност настанала во рок од една година од денот на
смртта на осигуреникот, односно корисникот на пензија.

Ако школувањето на детето е прекинато поради
болест, право на семејна пензија може да се стекне, односно му припаѓа и за време на боледувањето до наполнети 26 години живот, како и над тие години, но најмногу за толку време колку што е изгубено од редовното
школување поради болест.
На детето кое го прекинало школувањето заради
доброволно отслужување на воениот рок семејната пензија му се исплатува и за тоа време.

На крај нешто и за бенефицираниот стаж кој како
право го имаат лицата со инвалидност. За жал и сега со
новите законски одредби и решенија треба да се работи
пет години за да се добие намалување на една година
од старосната граница за заминување во пензија. Истото ова решение беше и во претходниот закон. Порано
кога бенефицијата се даваше за годините на стаж требаше да се работи четири години за да се добие една
година работен стаж. Сега кога се намалува на годините
на старост треба да се работи пет години за да се добие
една година намалување на годините на старост потребни за да се замине во пензија. По мое мислење сепак е
премногу да се работи пет години за да се намали една
година од годините на старост за заминување во пензија.
Еве како изгледа сега новото законско решение:
Стажот на осигурување со зголемено траење им се
смета и на осигурениците кои во работен однос, односно
на работа врз основа на која биле задолжително осигурени, поминале работејќи со полно работно време како
осигуреници, со телесно оштетување од најмалку 70%,
воени инвалиди од I до VI група, цивилни инвалиди од
војната од I до VI група, слепи лица, лица заболени од
дистрофија и сродно мускулни и невромускулни заболувања и од параплегија, церебрална и детска парализа
и од мултиплекс склероза.

На осигурениците од став 1 на овој член секои 12
Ако во текот на користењето на правото на семејна- месеци ефективно поминати во работен однос, врз оста пензија детето стане неспособно за работа трајно го нова на која се осигурени, им се смета како 15 месеци
стаж на осигурување, а старосната граница пропишана
задржува правото на семејна пензија.
за здобивање на старосна пензија од член 19 од овој заДетето-инвалид има право на семејна пензија по кон им се намалува за по една година за секои пет годипрестанокот на работниот однос.
ни ефективно поминати на таква работа.
Како дете на школување се смета ученикот во осОва се основните работи кои најмногу не интересиновно училиште, училиште за средно образование, раат нас телесните инвалиди и со кои најчесто се среќастручно, односно работно оспособување, студент на ваме во животот, па се надевам дека со овие неколку
високообразовна установа и лицето на постдипломски сегменти од овој инаку многу обемен закон ќе ја задовостудии додека имаат статус на ученик, односно студент лиме нашата потреба да се информираме за новостите.
според статутот на соодветната воспитно-образовна усМитко Фидановски
танова до навршување на 26 години живот.
Како школување на дете се смета времетраењето на
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ
На 27.9.2012 и 28.9.2012 година, Министерството за
здравство ја организираше горенаведената работилница
со поддршка на Институтот на ЕК за техничка помош,
информации и размена. Истата е поддржана од Конвенцијата на Светската здравствена организација. Основна
цел на работилницата е подигнување на капацитетот на
здравствените работници и другите вработени во здравствениот сектор, со осврт кон здравјето и инвалидноста
преку интеграција и научен пристап. Целта е да се про-
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мовира имплементација на „холистички“ пристап кон
инвалидноста, социјален аспект, а не само медицински
или биолошки дисфункции.
Акцентот беше ставен на европското законодавство
и добрите практики во ЕУ, со цел да се подигне свеста
на здравствените работници за инвалидноста. Собирот
беше поздравен од претставници од Министерството
за здравство (министерот беше зафатен), од народниот правобранител г. Иџет Мемети и претседателот на

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ВО ЗДРАВСТВОТО
НКТ г. Бранимир Јовановски. Почетокот беше следен
од медиумите. По меѓусебното запознавање со групата
експерти од неколку европски земји и присутните, модераторот м-р Роберт Величковски од Министерството
за здравство, наедно и претседател на интерсекторскиот
Комитет за унапредување на здравјето на деца со пречки во развојот, ја отвори и многу успешно ја водеше целата работилница. Екипата од меѓународни експерти се
претстави со дел од проектите во ЕУ.

креирање на подобри животни можности за деца и млади
со интелектуална попреченост (во здравствен сектор), а
за деинституционализација и независно живеење на лица
со инвалидност говореше д-р Вероника Испановиќ-Радојковиќ. По кратката пауза, се обрати г. Ингемар Ферм
кој зборуваше на тема лобирање за правата на лицата со
инвалидност, а за придонесот на давателите на услугите
за спроведување на Конвенцијата на ООН за правата на
лицата со инвалидност се обрати г-ѓа Бернадет Гросје. Во

Прв се претстави г. Џером Бикенбах со правните
аспекти на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност. Роберт Величковски говореше за
правата на лицата со инвалидност во здравството, а г.
Лука Манжиа за европската стратегија. Г-ѓа Мириам
Сомервил од Велика Британија говореше за практични
примени за имплементација на Конвенцијата, а г. Брендан О’Нил за работата на народниот правобранител и
повторно г. Џером Бикенбах за собирање на податоци и
статистика за инвалидност во областа на здравството.
Потоа следеше дискусија.
Мора да се забележи дека импресивен беше бројот
на присутни од здравствениот кадар и соработниците,
особено дефектолозите, како и луѓе кои имаат повеќедецениско искуство со оваа проблематика.
Вториот ден, г. Бикенбах зборуваше за меѓународната
класификација за функционирање, инвалидност и здравје. Следуваше г-ѓа Барбара Мекинтош која говореше за

однос на предизвиците, се обратија г. Лука Манжиа и г.
Ингемар Ферм, а за перспективите на граѓанското општество говореше д-р Василка Димовска.
Имаше богата дискусија и респективни забелешки.
На мислење сме дека имаме респективен капацитет и
многу труд кој може добро да се валоризира, а сегашните услови кои се обременети, особено во делот на вовед
и реализација во практика на терен, да ја измениме перцепцијата на Европејците за нашата реалност. Општо
може да се заклучи дека оваа работилница во потполност го оправда своето организирање со сите честитки кон модераторот. Имавме можност да слушнеме и
запознаеме нови практики кои при имплементација на
Конвенцијата и тоа како ќе ни бидат од корист. За некои
аспекти кои се особено важни дополнително ќе бидете
известени на страниците на нашето гласило.
прим. д-р Нико Јанков
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Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет
на Македонија – Мобилност Македонија од 02-05.10.2012
година во Охрид одржа меѓународна тематска работилница на која учествуваа претставници од Сојузот на параплегичарите на Словенија, предводени од претседателот
Дане Кастелиц, и Сојузот на параплегичари и квадриплегичари на Србија, предводени од претседателот Михајло
Пајевиќ. Делегацијата на Мобилност Македонија беше
во состав: Браними Јовановски – претседател, Софка Прчева – генерален секретаар, Велибор Јаќимовски, Рашо

да се обрати за помош до Комитетот за човекови права
врз основа на одреден вид на дискриминација и кршење
на право кое произлегува од Конвенцијата. Општ заклучок е дека процесот на имплементација на Конвенцијата
е доста бавен и далеку од очекувањата на лицата со инвалидност. Попладнето послужи за запознавање на учесниците со културно историски знаменитост на Охрид, а
особено гостите беа воодушевени од посетата на манастирот Св. Наум и од посета на подводните и крајобалните
извори на Св.Наум и кусата прошетка со кајчиња.

Талунџиќ, Ристо Фотевски, Венко Голабоски, др.Нико
Јанков, Муштеба Амети и Митко Фидановски – членови
на Управен одбор и Собрание на Мобилност Македонија.
Учесниците на тематската работилница беа сместени во апартманите на Мобилност Македонија во локалитетот Охридати во Охрид, а седниците се одржуваа во
издвоена сала на ресторанот „Белведере“ во Охрид.
Самата тематска работилница имаше за цел да се
разменат искуства од државите од регионот во однос
имплементацијта на Конвенцијата на ОН за правата на
лицата со инвалидност, но и во однос на остварување
на правата од областа на здравството, вработувањето и
социјалната политика за лицата со телесен инвалидитет.
Првиот работен ден се дебатираше на тема: „Имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата
со инвлидност“, механизми за следење на процесот на
имплементацијата и улогата на сојузите во тој процес.
Дане Кастелиц истакна дека иако Република Словенија ја ратификувала Конвенцијата на ОН за правата на
лицата со инвалидност, се случило да Националниот совет на инвалидски организации на Словенија поднесе извештај до Комитетот за човекови права при ОН после две
години од ратификацијата, меѓутоа истото не го направила и Владата. Слична е состојбата и со Република Србија,
а ниту двете држави немаат информација дали некој го искористил правото кое го дава Верификациониот протокол

Вториот работен ден се дебатираше на тема: „Остварени правата на лицата со телесна инвлидност од
областа на здравството, вработувањето, социјалната
политика“, со презентација на преземените активности
за подобрување на правата и улогата на сојузите во тој
процес. Позитивни и негативни искуства од тој процес.
Во врска со активностите на организациите на лицата со инвалидност во Словенија, Дане Кастелиц истакна
дека инвалидските организации успеале во минатото да
ги задржат во посебен фонд ФИХО средствата од даноците игрите на среќа, а и оваа година успеале да го амортизираат атакот од државата да ги приграби овие средства.
Се работи за сума од околу 22 милиони евра на годишно
ниво кои се распределуваат во процент 65% на инвалидските организации и 35% на хуманитарните организации.
Со самото тоа, организациите се апсолутно независни во
своето делување и имаат доволно средства за задоволување на програмските активности. Како пример, Сојузот
на параплегичарите на Словенија има приход од околу 2
милиони евра на годишно ниво, има околу 1.000 членови организирани во 9 здруженија и смета дека тоа не е
доволен буџет и дека им треба уште средства. Како компарација, Мобилност Македонија прима скоро 14 пати
помалку средства (околу 150.000 евра на годишно ниво)
а опслужува 7.000 членови од 7 групи на инвалидност
организирани во 17 здруженија. Слична ситуација е и во
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Република Србија каде организациите се финансираат
проектно и немаат доволно средства за реализација на
програмските активности преку годината.
Мошне интересна беше дебатата за персонален асистент. Во Република Македонија ова право на лицата со
инвалидност се уште е во фаза на размислување, а требаше како пилот проект да се опфатат неколку општини.
Во Република Словенија има посебен закон за ова намена, а персоналните асистенти имаат околу 800 евра плата
(бруто) и се регрутираат од страна на небработените лица
пријавени во заводите за вработување. Тие имаат право на
само една година ангажман и не треба да се во родбинска
врска со корисникот на услугата. Ова право тече континуирано преку целата година. Во Република Србија исто
така може да се користи ова право, платата на асистентите е далеку помала и услугата може да се користи 6-9
месеци во годината оти за толку месеци има средства во
буџетот на министерството за труд и социјална политика.
Во врска со додатокот за нега и помош во Република Србија право на зголемен додаток имаат само 100%

плаќање на данок и царина (односто износот го уплаќаат па потоа им се враќа назад), а лица над 80% инвалидност се ослободени само од плаќање на царина. Рокот за
набавка на друго возило со исти бенефиции е 5 години
за ново возило, односно 3 години за половно возило. Во
Република Словенија лицата со над 80% инвалидност
имаат право на набавка на моторно возило до 2000 кубици ако е со мануелен менувач на брзини, односно до
2200 кубици доколку е со автоматски менувач на брзини, меѓутоа го плаќаат ДДВ, а подоцна државата им го
враќа данокот (7-13% од вредноста на новиот автомобил). Исто така државата им рефундира 85% од средствата за адаптација на моторното возило, но не само од
командите туку и од други потребни адаптации, но не
повеќе од 40.000 евра. На социјално загрозените лица
со инвалидност им се признаваат овие трошоци во износ од 100%. Мое лично мислење е дека ова е мисловна
именка за Македонија во догледно време. Меѓутоа преписките со институциите на државата на ова тема нема
да престанат, напротив ќе бидат интензивирани. На те-

инвалиди ( во Србија ги има околу 25.000), меѓутоа во
законските одредби има и некои аномалии бидејќи и
лице кое има два пати по 70% оштетување (на пример
70% глув и 70% телесна инвалидност) го остварува ова
право (за што претставниците од Србија сметаат дека е
парадокс и силно лоби од страна на ова група граѓани).
Во Република Словенија нега и помош се добива според
два закони. Висина на месечниот паричен надомест за
лица кои имаат потреба од 24 часовна нега е 580 евра, за
лица кои имаат паараплегија тој износ е 290 евра, а лица
кои имаат потреба од барем една константна помош во
денот примаат 145 евра месечно.
Во Република Македонија се уште не е остварено
(вратено) правото на набавка на моторно воззило со ослободување (враќање) на данок и царина. Во Република Србија лица со 100% инвалидност се ослободен од

матската работилница беа разменети уште многу искуства кои ќе бидат предмет на натамошната активност на
органите и телата на Мобилност Македонија.
Оваа работилница целосно ја покажа оправданоста
на одржување и присуство на ваков тип на работилници
на кои се разменуваат искуства и се согледуваат методите и фазите на носењето на одредени права преку измена и дополнување на законите, правилноците и другите
подзаконски акти. Нашиот сојуз, како и до сега, ќе продолжи со активна улога во поднесување на барања за
промена на законската легислатива, а колку ќе успееме
во тоа и каква реализација ќе имаат барањата, ќе покаже
времето. Успешноста најмногу ќе зависи од разбирањето од институциите на Република Македонија за потребите на лицата со телесен инвалидитет.
Б.Јовановски
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ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
Во организација на Координацискиот одбор на кантонални инвалидски здруженија и сојузи на Унско-сански кантон, под мотото „Дејствуваме заедно“ на 14 и
15 ноември 2012 година во Сански Мост беше одржана
шестата меѓународна конференција за статусот и правата на лицата со инвалидност, на која учествуваа преку
220 учесници од Босна и Херцеговина, Македонија, Словенија, Србија и Црна Гора. На покана на организаторот
на конференцијата учествуваше и делегација на „Мобилност Македонија“ во состав: Бранимир Јовановски

– претседател, Софка Прчева – генерален секретар, д-р
Нико Јанков и Ефтимчо Атанасовски – членови на Управен одбор. Претседателот на „Мобилност Македонија“
имаше излагање вториот работен ден од конференцијата
на тема „Искуства за фазите на носењето на Националната стратегија за подобрување на правата и изедначување
на можностите на лицата со инвалидност во Република
Македонија“, тема која всушност беше практичен приказ
на поврзаноста на институциите на државата со невладините организации во креирање, усвојување и спроведување на стратегиски документи од областа на правата на лицата со инвалидност, како што е Националната
стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија (ревидирана) 20102018. Ова излагање и стратегиските документи кои им ги
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оставивме на користење на колегите од Унско-санскиот
кантон ќе им биде од голема помош на организаторот на
настанот, бидејќи ова конференција беше посветена на
изработка на Стратегија за изедначување на можностите
на лицата со инвалидност во Унско-санскиот кантон во
Федерацијата Босна и Херцеговина.
Конференцијата ја отвори г. Јусмир Алибабиќ,
претседател на Коалицијата за Стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност на Унско-санскиот кантон, а за рамката на Стратегијата зборуваше г.
Харис Хавериќ. Во натамошниот тек на конференцијата
во првиот ден свои излагања имаа: Марина Вујачиќ од
здружението „Млади со хендикеп на Црна Гора“ која
зборуваше на тема „Сервиси на поддршка за лицата со
инвалидност – со нагласок на имплементација на мерките од Стратегијата за интеграција на лицата со инвалидност за период 2008-2016, моментални состојби и искуства од Црна Гора“, потоа претставникот на Црвен крст
од Германија, г. Вернер Берхерт, кој зборуваше на тема
„Дали законите можат да влијаат на интеграцијата на
лицата со инвалидност во позитивна смисла“, за „Практиката на инклузивно образование на децата со инвалидност во Босна и Херцеговина“ зборуваше г. Фехим
Халиловиќ, стручен советник во Педагошкиот завод во
Дистриктот Брчко, за „Учеството на младите со хендикеп во различни општествени сегменти и процеси“ зборуваше г. Милан Јанковиќ, претседател на Здружение на
студенти со хендикеп на Република Србија, а последен
излагач на конференцијата во првиот работен ден беше
г. Томислав Велиќ, претседател на здружението „Бубамара“ на тема „Улогата и значењето на општеството во
интеграцијата на лицата со инвалидност“.
Вториот работен ден започна со излагањето на
тема „Вработување и професионална рехабилитација

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ – САНСКИ МОСТ
на лицата со инвалидност – пример на добра практика
на ДОО Лотосице“ од страна на извршниот директор
на здружението „Лотосице“, г-ѓа Ениса Братановиќ, за
„Искуствата стекнати од основањето до денес на здружението „Либеншилф“ зборуваше Дијана Дуриќ, претставник од Германија. Следниот презентер, г. Зоран
Тепиќ претставник од Фондот на Република Српска,
дискутираше на тема „Искуство од примена на законите
и Фондот за професионална рехабилитација и вработување во Република Српска“, а во продолжение на конференцијата за „Рехабилитацијата на параплегичарите и
тетраплегичарите – пример на добра практика на Репу-

исклучително внимание од страна на организаторите
и учесниците на конференцијата, беа поставени многу
прашања, дадени бројни одговори, беа презентирани
многу добри практики, но и проблеми со кои се соочуваат лицата со инвалидност. Констатација е дека меѓународната конференција ја исполни својата цел, даде
можност за размена на искуства на земјите во регионот
за движењето за подобрување на правата на лицата со
инвалидност, ги сублимира постигнувањата во одделните држави од регионот и собра доволно искуства и
добри практики за фазите на донесувањето и начинот на
кој треба потоа да биде имплементирана Стратегијата за

блика Словенија“ зборуваше г-ѓа Барбара Слачек. Претпоследно излагање во вториот работен ден беше излагањето на претседателот на „Мобилност Македонија“,
Бранимир Јовановски, на тема „Искуства за фазите на
носењето на Националната стратегија за подобрување
на правата и изедначување на можностите на лицата
со инвалидност во Република Македонија“, а работниот дел на конференцијата го затвори г. Милан Јанковиќ
со темата „Образованието на лицата со инвалидност на
сите нивоа во Република Србија“.
Можеме да кажеме дека темите беа проследени со

изедначување на можностите на лицата со инвалидност
на Унско-санскиот кантон, а ние веруваме во подоцнежна фаза и на ниво на Федерацијата Босна и Херцеговина.
Конференцијата беше следена од бројни медиуми,
сите излагачи имаа можност да дадат изјави за локалните електронски и печатени медиуми, а за положбата на
лицата со телесен инвалидитет, како и за тешкотиите со
кои се среќаваат во Република Македонија, десетминутно интервју за босанска телевизија даде претседателот
на „Мобилност Македонија“.
Б. Јовановски
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И годинава, од 23-25.11.2012 година, хотелот “Цар
Самуил” во с.Банско, Струмица беше домаќин на републичкиот Квиз натпревар за лицата со телесен инвалидитет на Македонија, во организација на Националниот
сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија – Мобилност Македонија, кој овојпат го забележа
своето 18-то издание. И овојпат во техничкиот дел за
изнајмување на натпреварувачките пултови и миксета
со озвучување имавме поддршка од претставниците на
Народна техника од Струмица. Седумнаесет екипи од
шеснаесет општински и меѓуопштонски здруженија

сите екипи беа пријавени до канцеларијата на сојузот по
електронски пат.
Водител на манифестацијата беше авторот на овој
текст, Бранимир Јовановски, кој во повеќе наврати
вметнуваше интересни коментари, шеги, афоризми, и
најразлични занимливости, кои едновремено ја намалуваа напнатоста кај учесниците, меѓутоа и ја забавуваа публиката.
Жири комисијата ја сочинуваа генералниот секретар на Мобилност Македонија, Софче Прчева,
и генералниот секретар на НФСРИМ-МПК, Драган

два дена ги одмеруваа силите за да го освојат епитетот
на најуспешни квизаџии од редот на лицата со телесна
инвалидност на Македонија за 2012 година. За жал и
годинава единствено екипата од Мобилност Струга не
учествуваше на натпреварот.
Традиционално, тестирањата за состав на екипите
беа извршени во канцелариите на здруженијата откако
сите на 14.09.2011 година во 17 часот, од страна на генералниот секретар на Мобилност Македонија, ги добија
тест прашањата по електронска пошта и едновремено
го започнаа тестирањето, во 18 часот беа испратени
одговорите и извршено бодирањето, а веќе во 19 часот

Дојчиноски и претставникот од Народна техника на
Струмица, Живко.
Пред да се изврши жребањето, за носители на четирите групи беа определени минатогодишните финалисти, екипите на Скопје I, Скопје II, Охрид и Куманово.
Со оглед на тоа дека во конкуренција беа пријавени 17
екипи, првиот натпреварувачки ден најнапред беше одржано едно елиминаторно коло во кое по пат на жребање
разигруваа екипите на Свети Николе, Битола, Штип и
Велес. Најмалку знаење во елиминаторниот квиз натпревар покажа екипата на Мобилност Свети Николе
која со освоени само 19 поени ушѕте на стартот го завр-

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

КВИЗ НАТПРЕВАР
ши учеството. Потоа беа одржани четири четвртфинални борби. Првопласираните две екипи од секоја четвртфинална група се пласираа за натамошните борби во полуфиналето. Вториот натпреварувачки ден беа одржани
полу-финалните натпревари, како и финалниот натпревар. Согласно пропозициите, двете полуфинални групи
беа формирани по формула: во првата полуфинална
група првопласираната екипа од првата четврт-финална
група, втората од втората, првата од третата и втората
од четвртата четврт-финална група, додека втората полуфинална група ја сочинуваа второпласираната екипа

разлика. По завршување на четирите игри, екипите на
Мобилност Охрид со освоени 49 поени и на Мобилност
Куманово со освоени 42 поени се пласираа во финалето, додека екипите на Мобилност Радовиш со освоени
36 поен и Мобилност Гевгелија со освоени исто така 36
поени го завршија своето учество.
Капитените на екипите кои се пласираа во финалето
го извекоа редоследот на пултовите така да во финалето,
на позиција број еден беше екипата на Мобилност Куманово, на позиција број два екипата на Мобилност Охрид, на позиција број 3 екипата на Мобилност Кичево,

од првата четврт-финална група, првата од втората, втората од третата и првата од четвртата четврт-финална
група. Со ова беше постигнато избегнување на повторен
дуел помеѓу две исти екипи, како и рамноправност во
квалитетот на екипите бидејќи полуфиналните групи
беа составено од по 2 првопласирани и две второпласирани екипи од квалификациските групи.
Натпревар помина во исклучително фер и коректна
борба. Првата полуфинална група ја сочинуваа екипите
на: Мобилност Скопје I, Мобилност Скопје II, Мобилност Штип и Мобилност Кичево. По завршување на четирите игри, екипите на Мобилност Скопје I со освоени
63 поени и на Мобилност Кичево со освоени 41 поени
се пласираа во финалето, додека екипите на Мобилност
Скопје II со освоени 39 поени и на Мобилност Штип со
освоени 23 поени го завршија своето учество.
Втората полуфинална група ја сочинуваа екипите
на: Мобилност Радовиш, Мобилност Гевгелија, Мобилност Охрид, и Мобилност Куманово. Како и што се очекуваше, во оваа група се водсеше беспоштедна борба до
последната игра и последното прашање. За цело време
екипите се менуваа во водство со мошне тесна бодовна

и на позиција број четири екипата на Мобилност Скопје I. По исцрпна борба во финалето на крај, екипата на
Мобилност Скопје I составена од: Владимир Дојчиновски, Биљана Димовска и Томислав Попов, со освоени 78
поени го освои првото место. На второто место се пласира екипата на Мобилност Охрид во состав: Снежана
Танеска, Венко Голабоски и Дејан Танески, со освоени
70 поени, додека третото место го освои екипата на Мобилност Куманово во состав: Страшко Коцевски, Савре
Бојковиќ и Драги Стефановски со освоени 63 поени. На
четвртото место се пласира екипата на Мобилност Кичево во состав Славе Србакоски, Јулијана Ристеска и
Бобан Јордановски со освоени 56 поени.
За следниот, деветнаесетти по ред, Републички квиз
натпревар, финалистите ќе бидат носители на четвртфиналните групи, согласно редоследот кој го освоиле
на претходниот натпревар. Првата четвртфинална група
ќе ја предводи екипата на Мобилност Скопје I, втората ќе ја предводи екипата на Мобилност Охрид, третата
екипата на Мобилност Куманово и четвртата екипата на
Мобилност Кичево.
Б. Јовановски
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Во големата сала на хотелот “Цар Самуил” во
с.Банско-Струмица на 24.11.2012 година се одржаа
осумнаесеттите музички средби на лицата со телесен
инвалидитет на Македонија. Струмица и оваа година
традиционално ги пречека најдобрите македонски интерпретатори на изворна народна музика од редот на
лицата со телесна инвалидност. Оваа година манифестацијата имаше меѓународен карактер, а за да го добие тој
епитет се погрижи гостинот од соседна Бугарија, интерпретаторот Кристијан Григоров од Велико Трново, кој
настапи во конкуренција на натпреварувачката вечер со
песната „Море пиле“. Имено, на иницијатива на нашиот
музичар и тапанар на бендот „Феникс“, Николчо Делов
од Кавадарци, Управниот одбор на Мобилност Македонија донесе одлука на средбата да покани шестчлена
делегација од соседна Бугарија, раководни лица од фондацијата „Сила за живот“ кои секоја година во Поморје
организираат слична манифестација на која учествуваат
интерпретатори со најразличен вид на инвалидност. Во
состав на бугарската делегацијата беа: претседателот
на фиондацијата Јордан Стефанов, Зорница Стефанова

Со оглед дека овој топол ноемвриски викенд во хотелот се одржаа повеќе манифестации во организација
на Мобилност Македонија и на Мобилност Струмица,
оваа година се бараше место повеќе во публиката. Низ
големата сала, која за оваа манифестација беше „мала“,
во вечерните часови одекнуваа милозвучни тонови на
изворна македонска песна проследена со бурни аплаузи
од многубројната публика, спонзори, донатори, членови на Мобилност Македонија кои дојдоа во голем број
да ја следат манифестацијата, присутните гости од политичкиот и бизнис секторот на Струмица, предводени
од градоначалникот г-дин Зоран Заев и пратеникот во
Собранието на РМ, Панче Орцев, и секако за нас најдрагите гости, дечињата со телесен инвалидитет, штитеници на Заводот за рехабилитација на деца и младинци
со телесна инвалидност Банско.
Како и минатата година, стручното жири беше во
состав: Роберт Георгиев и Васко Пиличев од Струмица, академски музичари и музички критичари, овојпат
придружувани од нивниот колега од Бугарија, Александар Михајлов.
Водител на манифестацијата беше неповторливиот Ѓорѓи Калајџиев кој и годинава со својата харизматичност, водителско искуство, умерена доза на хумор и
низа вицеви и досетки, придонесе манифестацијата да
биде интересна и будно следена од публиката од првата
до последната минута.
Натпреварувачите имаа можност да одработат со музичарите од оркестарот „Феникс“ три проби во текот на
двата дена, што претставуваше убава можност подобро

– извршен директор на фондацијата, потоа музичарот
аранжер и член на Управен одбор на фондацијата Александар Михајлов, интерпретаторот Кристијан Григоров
и неговите родители како негови придружници и подржувачи на фондацијата „Сила за живот“.

да се увежбаат за настапот, но остана впечаток дека некои интерпретатори и поред пробите, не успејаа да се
увежбат за главниот настап. Меѓутоа генерален впечаток
е дека годинешнава манифестација беше можеби најуспешната до сега, а дел од интерпретациите навистина
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звучеа професионално. Можеби недостасува отворена
сцена, манифестацијата да ја пренесеме во некоја концертна сала или пак на отворен простор за да постигнеме поголема афирмација како на самите интерпретатори, така и за активноста на Мобилност Македонија.
Впрочем тоа е едно од разменетите искуства со гостите
од Бугарија, кои во ова свера имаат далеку поголеми искуства. Претседателот на Мобилност Македонија доби
покана со мала делегација да биде гостин на следните
музички смотри во Поморје, кон крајот на август 2013
година за да може подетално да се запознае со сите организаторски сегменти потребни за успешна организација
на нашата манифестација на отворена сцена.
Годинава на сцената продефилираа 19 интерпретатори и тоа: МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ: Зорица Гочевска со
песната „ Фати се Бое мори на оро “, Гоце Миновски
со песната „Мајко ќе одам јабана“, Силвана Трајковска со песната „Во Струмица на улица“ и Соња Ѓорѓиевска со песната „Мори чупи Костурчанки“, МОБИЛНОСТ ПРИЛЕП: Здравески Ѓорѓи со песната „Многу е
тешко верно да љубиш“, Спирковски Ристо со песната
„Каде сте Македончиња“, Стојаноски Илија со песната „Не кажувај либе добра ноќ“, Ангелески Стеван со
песната „Зошто лажно ме љубеше“ и Најдоски Влатко
со песната „Со душа ја чекам среда“, МОБИЛНОСТ
БИТОЛА: Митко Фидановски со песната „Не каниме со очите“, Томче Најдовски и Димче Димитровски
со песната „Розо моја“ и Сотир Јоновски со песната
„Донка ја посвршија“, МОБИЛНОСТ КАВАДАРЦИ:
Трајче Лазаров со песната „Сношти го видов убавоБрој 75, Ноември 2012

то Стојне“ и Николчо Делов со песната „Радо ле“,
МОБИЛНОСТ РАДОВИШ: Петре Јованов со песната „Никнало цвеќе шарено“, МОБИЛНОСТ ШТИП:
Дафина Јаневска со песната „Цвеќе никнало“ и Ванѓа
Јованчева со песната „Тргнало ми лудо младо“, како и
ФОНДАЦИЈА „СИЛА ЗА ЖИВОТОТ“ БУГАРИЈА-Велико Трново со интерпретаторот Кристијан Григоров и
песната „Море пиле”.
По завршување на официјалниот програм во кој
беа изведени деветнаесетте нумери, жири комисијата ги
распредели наградите на следните интерпретатори:
Прва награда: Кристијан Григоров
„Море пиле”
Втора награда:Томче Најдовски и Димче Димитровски
„Розо моја“
Трета награда:Трајче Лазаров
„Сношти го видов убавото Стојне“
Организаторот Мобилност Македонија обезбеди
парични награди во износ од 3.000,00 денари за првопласираниот, 2.000,00 денари за второпласираниот и
1.000,00 денари за третопласираниот интерпретатор.
Наградите ги врачи претседателот на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски.
Б.Јовановски
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ТРЕТА ТЕМАТСКА СРЕДБА И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ЈУБИЛЕЈ 20 ГОДИНИ „МОБИЛНОСТ КАВАДАРЦИ“
Во согласност со одлуката на Управниот одбор на
„Мобилност Македонија“, на 20.10.2012 година во Кавадарци, во салата на ресторанот „Ангропромет – Тиквешанка“, во присуство на членови од здруженијата на
„Мобилност Македонија“ беше одржана третата по ред

Генерален заклучок од работилницата е констатацијата дека здруженијата на лицата со телесен инвалидитет во координација со „Мобилност Македонија“,
како покривна организација на лицата со телесен инвалидитет во Македонија, треба уште посилно и поаргументирано да ја продолжат комуникацијата со институциите на државата заради подобрување на положбата и
остварување на адекватната заштита на лицата со телесен инвалидитет во сите области на животот. Правата
на лицата со телесен инвалидитет се сериозно еродирани и институциите мора да сфатат дека нашите организации претставуваат партнерски организации кои
имаат дефинирано место и улога во општеството да се
грижат за подобрување на положбата на лицата со телесен инвалидитет. Подобра здравствена заштита, можност за обновителна рехабилитација без обврска истата
да биде фаза на продолжено лекување, поквалитетни и

за годинава тематска работилница во рамките на која
беше пригодно одбележан и јубилејот 20 години успешно работење и дејствување на „Мобилност Кавадарци“,
дваесет години на преземени многубројни активности
за остварување на правата на лицата со телесен инвалидитет на територија на општина Кавадарци.
Во работниот дел на работилницата свое излагање
имаа:
пософистицирани ортопедски помагала, средства за ин– д-р Петар Димитров, специјалист невролог, кој
континенција, ослободување од акцизи и данок при надискутираше на тема „Мозочните удари и телесниот инбавка на моторно возило за одредени категории на лица
валидитет“;
со телесен инвалидитет се приоритети кои „Мобилност
– д-р Диме Коцев, специјалист уролог, кој дискути- Македонија“ ќе се обиде да ги реализира во периодот
раше на тема „Уролошки проблеми кај некои лица со кој е пред нас.
телесен инвалидитет“ и
Вториот дел од работилницата беше посветен на
– д-р Драги Јованов, специјалист ортопед, кој дис- одбележување на јубилејот 20 години активно дејствукутираше на тема „Ортопедски помагала кај траумати- вање на „Мобилност Кавадарци“ на полето на подобрување на правата на лицата со телесен инвалидитет на
зирани лица со телесен инвалидитет“.
територија на општина Кавадарци. Пригоден реферат за
Темите предизвикаа голема заинтересираност кај работата на здружението во изминатите дваесет годиприсутните членови, лица со телесен инвалидитет, ни, успесите кои ги има постигнато и заложбите кои сè
кои во подоцнежниот тек на работилницата поставија уште се во фаза на реализација, прочита секретарот на
бројни прашања од областа на горенаведените теми, здружението, а на крајот од официјалниот дел, претсена кои докторите, учесници на работилницата, одго- дателот Михајло Михајлов додели благодарници на исворија во целост.
такнати поединци и здруженија.
Б. Јовановски
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ОДРЖАНА НАЈСЛАТКАТА МАНИФЕСТАЦИЈА
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
Здружението на лица со телесен инвалидитет на
Струмица – Мобилност Струмица и оваа година петнаесетта по ред беше успешен домаќин на традиционалната
„Тортијада„, најслатката манифестација што финансисики ја подржува Мобилност Македонија. Манифестацијата се одржа на 24 ноември во Банско - Струмица, и
на неа учествуваа 12 здруженија на Мобилност Македонија и тоа од Скопје, Струмица, Тетово и Гостивар,
Битола, Кавадарци, Кичево, Штип, Кочани, Радовиш,
Гевгелија, Велес и Куманово како и Сојузот на лица
заболени од мултипла склероза на северно банатскиот
округ со седиште во Нови Кнежевац Србија.
Според пропозициите на организаторот, учесниците
готовите теста ги филуваа и украсуваа неколку часови
пред манифестацијта. Жири комисијата која го следеше подготвувањето на тортите беше во состав: Лилјана
Матеничарска, претседател на Мобилност Струмица,

Број 75, Ноември 2012

Славка Тотова секретар во Мобилност Кавадарци и
Софка Прчева генерален секретар на Мобилност Македонија. Според жири комисијата поголеми отстапување
од пропозициите немаше, иако сите торти беа донесени
во рзлична фаза на изработка. Меѓутоа, сите учесници
покажаа врвно мајсторство во изработка на слатките украсни фигури. Исто така и идеите за изгледот на тортата
и пораката што ја носат со самиот изглед беа восхитувачки. Па така имаше торта со Пепелашка и изгубениот
чевел наменета за деца, музичка торта во вид на пијано,
љубовна торта со жар црвени срца, чоколадна торта,
звездена торта, пеперутка торта,торта во вид на табла,
јубилејна торта и многу други.
Тортите беа изложени во големата сала на хотелот
„Цар Самуил„ пред повеќе од 250 гости. Најбројни беа
членовите на Мобилност Македонија, децата штитеници на Заводот за згрижување и рехабилитација на деца
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и младинци во Банско, градоначалникот на градот Струмица Зоран Заев, претставници од јавните претпријатија
во Струмица, претставници од бизнис секторот во Струмица, директорот на Ортопедскиот завод „Славеј“ Горан
Чаловски, и многу пријатели и помагатели на лицата со
телесен инвалидитет. Гости на оваа манифестација беа
и претставниците на Фондацијата „Сила на животот“ од
Велико Трново, Република Бугарија.
Водителот на манифестацијата Ѓорѓи Калајџиев,
новинар и уредник во струмичката телевизија „Вис“,
тортите на присутните гости им ги претстави на многу
интересен и хумористичен начин.
Жири комисијата во состав: Македонка Георгиева
претставничка од Јавното комунално претпријатие во
Струмица, Јасмина Чаловска професор на Машинскиот факултет во Скопје, и Зорница Добрева Стефанова
извршен директор на Фондацијата „Сила за животот“
од Бугарија, имаа тешка и напорна задача во оценувањето на изложените торти. Со особено внимание ги
разгледуваа и пробуваа од тортите. Ја пофалија креа20

тивноста на учесниците и неможејќи да се одлучат за
најдобрата, сите торти ги прогласија за победнички и
за сите торти имаа свој коментар како: сочна и свежа,
со разигран вкус, најчоколадна, торта направена по
ХАСАП, мешавина од вкусови и слично. Но имаше и
ваков кометар: „вкусна и сочна торта што подсетува на
свежо избричен маж“.
Дел од тортите беа поделени на гостите, а останатите беа подарени на штитениците од Заводот за згрижување и рехабилитација на деца и младинци во Банско.
С.Прчева
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НАСТАП НА МАКЕДОНСКИТЕ СПОРТИСТИ
НА ПАРАОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ВО ЛОНДОН 2012
– ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ОЛИВЕРА НАКОВСКА-БИКОВА
Од 29.8.2012 до 9.9.2012 година во Лондон се одржаа
најголемите досега Параолимписки игри со учество на
4.200 спортисти од 164 држави, меѓу кои и од Република Македонија. Македонскиот параолимписки комитет
го претставуваа: Драган Дојчиноски – шеф на мисија,
Бранимир Јовановски – тренер на спортистите, Оливера
Наковска-Бикова и Ванчо Каранфилов – спортисти.
Македонскиот параолимписки комитет организираше прес-конференција на 20.8.2012 година во просториите на ДХО „Даре Џамбаз“ на која присуствуваа голем
број новинари од печатените и електронските медиуми.
Министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски, и амбасадорот на Велика Британија во Македонија,
неговата екселенција Кристофер Ивон, со желби за добар
пласман и достојна презентација на Република Македонија го испратија параолимпискиот тим на пат за Лондон.
По низа перипетии, македонскиот параолимписки
тим пристигна во Олимпиското село во Лондон доцна
вечерта на 22.8.2012 година. Веќе утредента, на 23 август во 10.30 часот во Олимпиското село од страна
на градоначалникот на селото г-ѓа Ева Лофлер, ќерка
на основоположникот на параолимпизмот д-р Лудвиг

Гутман, свечено беше поздравен македонскиот тим
предводен од шефот на мисијата Драган Дојчиновски,
со кој разменија подароци. Во продолжение на церемонијата на добредојде на македонските спортисти официјално беше интонирана химната и кренато знамето
на Република Македонија. На поздравната церемонија
присуствуваа и претставници на Македонската амбасада во Лондон предводени од вршителот на должноста
амбасадор, г. Миле Прангоски, придружуван од врабоБрој 75, Ноември 2012

тените во амбасадата: Драги Ѓошевски, Фросина Костовска, Цветанка Димов и Габриела Ѓошевска. Организаторот приреди прекрасна програма, а на поздравната
церемонија во исто време присуствуваа и тимовите на
Ангола, Јапонија и Тајван.
На 29.8.2012 година во 21.00 часот по локално лондонско време во амбиент на целосно исполнет стадион,
со присуство на 80.000 гледачи, започна церемонијата
на отворање на четиринаесеттите Параолимписки игри
Лондон 2012. Во церемонијата на отворањето учествуваше најпознатиот физичар на денешницата, инаку
лице со телесен инвалидитет, Стивен Хокинг кој во
младоста заболел од амиотрофична латерална склероза (ATS) пренесувајќи му ја на светот пораката: „Немојте да гледате во земја, во своите стапала, гледајте
во небото и ѕвездите, бидете љубопитни“. Темата на
свеченото отворање беше борбата за правата на лицата
со инвалидност, наречена „Просветување“, презентирана преку множество идеи кои се испреплетуваа на
сцената изведени од 3.000 волонтери од кои голем број
лица со инвалидност. Прекрасно беше да се присуствува во четиричасовното шоу на бои, звуци и енергија со
постојано праќање пораки за поддршка и подобрување
на правата на лицата со инвалидност, повик на рамноправност и еднаквост.
Олимпискиот факел се спушти од небото носен во
рацете на маринецот Џо Таунсенд кој ги изгубил двете
нозе во Авганистан, а олимпискиот оган на стадионот го
запали 84-годишната Маргарет Мон, првата носителка
на златен медал за Велика Британија во стреличарство
на параолимписките игри одржани 1960 година во Рим.
На церемонијата во кралската ложа присуствуваа:
британскиот премиер Дејвид Камерон, градоначалникот на Лондон, Борис Џонсон, принцот Вилијам, неговата сопруга Кејт, а игрите за отворени ги прогласи лично
кралицата Елизабета Втора.
Знамето на Република Македонија на свеченото отворање на игрите го носеше Бранимир Јовановски, носител
на златен параолимписки медал од Барселона 1992 година, а во Лондон за медали се бореа Оливера НаковскаБикова и Ванчо Каранфилов под тренерската палка на
Бранимир Јовановски. Двајцата спортисти настапија во
по три дисциплини во спортско стрелаштво.
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По завршување на подготовките во август, тренерот
Бранимир Јовановски согласно со извршената анализа
на постигнувањата на нашите спортисти во подготвителниот период направи градација на дисциплините во
кои настапија нашите спортисти и во разговорите со нив
договорија тактика за што поуспешен настап на игрите.
Согласно со градацијата, најуспешна дисциплина, од која
секако најмногу се очекува, за Оливера Наковска-Бикова беше воздушен пиштол – жени, потоа пиштол слободен избор и на крај спорт пиштол. За Ванчо Каранфилов
дисциплина број еден беше спорт пиштол, потоа пиштол
слободен избор и на крај воздушен пиштол – мажи.
Првиот настап на игрите го имаше Ванчо Каранфилов во дисциплината воздушен пиштол – мажи на
30.8.2012 година со почеток во 11.45 часот. Онака како
што одеа тренинзите, на сличен начин се одвиваше и самиот настап. На крај со резултат од 553 кругови Ванчо го
освои 22-то место во конкуренција на 31 натпреварувач.
Истиот ден во попладневните часови започна официјалниот тренинг на Оливера. Во текот на тренингот се
договори со тренерот Бранимир да направат извесна корекција во ставот што резултираше со подобри погодоци
и во еден момент таа истрела максимални десет десетки
по ред во една серија. Тренингот го заврши доста убедливо. Во воздухот се чувствуваше нејзината моќ, но и доза
на нервоза испреплетена со решителност да истрае. Чудна
беше атмосферата и во тимот и на стрелиштето. Таа вечер
и утрото пред настапот поминаа во долготрајни разговори
со тренерот, бодрење и укажување да биде свесна за сопствените спортски вредности и да не и се препушти на слабоста, сомнежот и недовербата, туку одлучно да ги следи
советите и да го постигне резултатот кој го има во раце.
Ако успее во тоа, медалот нема да и побегне.
На 31.8.2012 година во 11.45 часот Оливера го започна одот кон триумфот. По неколку пробни истрели јас
бев изненаден од нејзината одлучност и брзина на реакција. Оливера функционираше како машина. Веднаш го
зазеде договорениот став, одлучно го креваше оружјето,
опалуваше на време, едноставно се она што го трениравме во нејзината 15-годишна кариера, дента одеше со
невидена координација и одлучност. За тоа придонесоа
и советите на тренерот кој секогаш кога ќе почувствуваше колебливост или пад на концентрација навремено
интервенираше со конкретни совети. Погодоците се редеа како на филмска лента, истрел по истрел, серија по
серија, 94, 97, 95, 95 = 381 круг... Оливера постави нов
светски рекорд во квалификациите. Во македонскиот
тим еуфорија, врисоци, насмевки, прегратки, бакнежи...
честитки и од судиите, колешките-стрелци, нивните
тренери... а Оливера смирена, со насмевка на лицето
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свесна дека сè уште не ја завршила борбата за златниот
медал започна да размислува за финалето кое следуваше. По поминатите контроли на оружје, неопходни да
се верифицира светскиот рекорд, со тренерот и шефот
на мисијата се упатија кон финалната сала. А таму, во
претсобјето, во просторијата во која се одвиваат последните подготовки сите осум натпреварувачки и нивните
тренери во необична тишина се одвиваа последните
подготовки и се делеа последните совети. Оливера беше
свесна дека медалот сè уште не е на нејзините гради,
дека треба уште многу работа, труд и енергија за да се
постигне целта. Се договоривме да не брани никаков
медал, бидејќи сè уште го нема освоено, така што нема
ни што да се брани. Да не чува никаква резултатска разлика, туку да напаѓа исто онака како што правеше и во
квалификациите. Трите круга предност пред втората и
петте пред третата се доволна залиха доколку умно го
одработи финалето. За нејзина среќа, неколку дена претходно, токму во таа финална хала имаше симултација
на финале со што имаше и можност да се запознае со
светлото, амбиентот и условите кои ги нуди финалната
сала. Се испреплетуваа со филмска брзина слики и чувства, совети и сомнежи, меѓутоа Оливера беше цврста и
одлучна, таа веќе го гледаше медалот на своите гради. И
одеднаш, официјалниот спикер започна да ги најавува
финалистките. Во преполната сала, финалистките им
отпоздравија на гледачите и ја започнаа борбата за медали. Оливера стрелаше сигурно, од истрел до истрел ја
зголемуваше разликата. Последен истрел во финалната
серија... во гледалиштето молк, се слуша само гласот на
судијата и командите за последен истрел. Оливера има
голема предност, потребен и е најмалку истрел четворка за да го освои златниот медал, таа никогаш не стрелала толку слаб истрел, ама којзнае, параолимпијада е
ова, притисокот е огромен... тренерот со рацете нервозно ја трла косата, стиснати тупаници, скаменети лица,
македонскиот тим во очекување на последниот истрел
и одеднаш... на екранот се појавува 8,9... врисок од
публиката, аплаузи, развиорени македонски знамиња,
насмевка и гордост во тимот, си честитаат меѓусебно,
а Оливера... неколку секунди гледа кон својот тим, сè
уште не им верува на своите очи и одеднаш... експлозија, скока и се затрчува во прегратките на својот тренер, го обвива знамето на Република Македонија околу
своето тело, камери, фоторепортери, честитки... моменти на слава и самоактуализација, Оливера се вивна на
врвот на спортската пирамида освојувајќи го златниот
медал и притоа срушувајќи го параолимпискиот рекорд
во финалето. По примените честитки од конкурентите,
започна церемонијата на доделување на медали. ЗнаГласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

мето на највисокиот јарбол, звуците на македонската
химна ја исполнија салата, македонскиот тим со песна,
солзи и воздишки го испрати овој момент на слава. Потоа следуваше допинг-контрола, заради верификација
на златниот медал и параолимпискиот рекорд, безброј
јавувања и честитки од Претседателот на Република
Македонија, Ѓорге Иванов, премиерот Никола Груевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазе
Поповски, министерот за труд и социјална политика
Спиро Ристовски, новинари, пријатели, роднини... Бевме горди што сме Македонци, а Оливера сè уште не
беше свесна за големината на успехот кој го постигна.
Наеднаш стана македонска хероина, гордоста на Македонија. Заедно со нашите асистентки во апартманот
во олимпиското село со песна и навивачки реквизити
го прославивме големиот успех. И толку, и само таа вечер. Другите денови се вративме на строгиот режим на
тренинзи во очекување на настапот на нашите спортисти во другите дисциплини.
На 3.9.2012 година нашите спортисти настапија во
дисциплината спорт пиштол. Ова беше дисциплина број
еден за Ванчо Каранфилов. Натпреварот го започна супериорно, по првите три серии (15 истрели) водеше на
табелата во својата група, сè одеше како што се договоривме и како што очекувавме. Целта беше Ванчо да влезе
во финалето, а потоа ќе видиме дали ќе се атакува и на
повисок пласман. Ванчо погледна кон семафорот, беше
свесен за почетниот успех и високиот пласман, меѓутоа
прецизниот дел сè уште не беше завршен, напротив, беше
на половина. Се случи мала деконцентрација, пад на концентрација веројатно од желбата да се задржи лидерската
позиција и да се направи доволна залиха пред почетокот на брзата стрелба. Токму тие последни три серии од
прецизната стрелба го расипаа резултатот и пласманот
96, 92, 90 вкупно 278 кругови во прецизниот дел, не е
ниту добро, ниту лошо, но сè уште имаше добра шанса
да влезе во финалето. Започна брзата стрелба. И во неа
првата серија беше одлична 96, меѓутоа останатите нешто послаби 90 и 92, и повторно резултат од 278 кругови.
Вкупниот резултат од 556 кругови на Ванчо Каранфилов
беше доволен за освојување на десетто место од 21 натпреварувач и ова беше најдобриот пласман на Ванчо на
Параолимписките игри во Лондон. Во оваа дисциплина
Оливера стрелаше добро иако јас имав чувство дека не
можам да ја вратам стопроцентно во функција по освојувањето на златниот медал. Застанавме некако на 70-80
проценти и тука останавме до крајот на игрите. Со 277
кругови во прецизниот дел и 276 во брзиот дел, или со
вкупен резултат од 553 кругови таа го освои дванаесеттото место во оваа дисциплина.
Број 75, Ноември 2012

Последен настап нашите спортисти имаа на 6.9.2012
во дисциплината пиштол слободен избор. На подготовките во Сремска Митровица во оваа дисциплина Оливера стрелаше 539 кругови (трет резултат на Параолимписките игри во Лондон) и со оправданост очекував и
јас и македонската јавност уште едно финале и можен
медал. Меѓутоа, како и обично, желбите и реалноста не
се совпаднаа. Оливера стрелаше просечно и со резултат
од 515 кругови го освои седумнаесеттото место, додека Ванчо со резултат од 492 кругови го освои дваесет
и седмото место од дваесет и девет натпреварувачи. Со
ова заврши официјалниот настап на македонските спортисти во Лондон.
Вечерта по завршувањето на настапот бевме гости
во македонската амбасада во Лондон, а потоа и на заедничка вечера со вработените од амбасадата предводени од в.д. амбасадорот Миле Прангоски. Тогаш и ја
дознавме веста дека се прават напори да се врати репрезентацијата неколку дена порано во Македонија за да
биде дел од програмата на одбележувањето на 21-годишнината од осамостојувањето на Република Македонија која се одржа во арената „Филип Втори“ на Осми
септември. По низа перипетии и нервози околу транспортот на оружјето и обезбедување на билети, македонскиот тим слета на аеродромот „Александар Велики“
во Скопје на Осми септември во пладневните часови.
Параолимпијците беа пречекани од министерката Гордана Јанкуловска, министерот Спиро Ристовски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазе Поповски,
градоначалникот на Битола, Владимир Талески, како и
стотици роднини, пријатели и членови на „Мобилност
Македонија“ опремени со навивачки реквизити. Песна,
радост, прегратки, интервјуа, сликање, овековечен успехот на параолимпијката Оливера и новата страница што
таа ја испиша во историјата на македонскиот спорт. Вечерта уморни од долгото патување, но и среќни заради
успехот и грижата која им се даваше, параолимпијците излегоа на бината пред шеесетилјадната публика на
арената „Филип Втори“ во Скопје, која ги поздрави со
песната „Излези момче право на тераса“. Тоа беше шлаг
на тортата наречена златен параолимписки медал, а подоцна следуваа многу приеми, награди, интервјуа, ТВемисии...
Оливера, Уредувачкиот одбор на гласилото „Феникс
86“ најсрдечно ти го честита големиот личен успех и успехот на македонскиот спорт, златниот медал, светскиот
и параолимписки рекорд постигнат на Параолимписките игри во Лондон.
Б. Јовановски
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Нови видици и практики од ЕУ
и ООН за лицата со инвалидност во Република Македонија
Организираната работилница со експерти од ЕУ и
Македонија отвори многу повеќе прашања и дилеми
за патот на менување на сегашноста, со сите предизвици, кон иднината. Факт е дека и во самата ЕУ патот
кон промените трае повеќе од три децении и дека некои
работи колку и да сакаме не можеме да ги менуваме за
краток временски период (можеби еден век). Основното
видување е дека мултимедијалниот концепт се менува
во универзален, но со повратни спреги. Се потенцира
интерактивниот концепт. Универзалниот концепт ги
опфаќа функциите – дисфункции (како збир на пречки)
кој кај нас се користи. Политичарите секогаш го поставуваат првото и основно прашање: „Колку сте и колку
ќе чини?“. Ова се практикува секаде во светот и сите
практики се приспособуваат, па ако сакате да пишувате
закони и конвенции, неколку добри забелешки вреди да
се запаметат. Во светот (читај ЕУ) веќе две-три децении
се води процес на деинституционализација, односно
грижата за лицата со инвалидност од институциите да
прејде, т.е. да се трансформира во грижа на заедницата. Овој процес во својата еволуција ќе бара неминовно
менување на моделот (медицински и социјален во интерактивен). И таму и кај нас многу тешко оди процесот
кој е спречен од две групи на фактори:
1. Бариери (политички, дискриминаторни, институционални – гета). Особено важна во оваа прва група е
институцијата со својата култура која е етаблирана во
системот повеќе од еден век. Со оваа култура доаѓа деперсонализација, ригидност, блокирање на пристап, социјална дистанција и материјализам (сè за нас без нас),
наместо ништо за нас без нас.
2. Пропаѓањето на институциите и ненавремено
трансформирање во веќе докажани системи отвори
пат за ангажман на некои форми кои не ги содржат сите
аспекти на законите и оние од Конвенцијата. Поврзаноста на остварувањето на концептите, особено од ЕУ
и Конвенцијата, со релативно високите трошоци ја поттурнуваат основната идеја за некои подобри времиња.
Нашите размислувања се да го поддржиме овој процес
кој е започнат (веќе две децении) и максимално да го
канализираме на најдобар можен начин, притоа користејќи ги сите ресурси кои ни стојат на располагање.
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КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА
Идејата која тлееше подолго време и желбата која
растеше со секоја посета на збратименото здружение од
Нови Кнежевац, каде што согледавме како нивните членови ја издигнуваат својата креативност, ни даде идеја
за и ние во нашето здружение да создадеме работилница
во која ќе ја покажеме нашата креативност.
Со големо разбирање и со сета своја нештедливост на
трудот и времето, нашиот претседател Дејан Ѓорѓиевски
и помошта на Црвениот крст, успешно го составија мозаикот на таа идeја за потоа во нашите простории успешно
да започне да функционира креативна работилница која
побуди голема желба за активно и креативно дружење.
Задоволството беше големо кога од самиот почеток
ни дојдоа волонтерите од Црвен крст кои се интересираа
за нашите креации, креираа заедно со нас и се дружеа во
убава работна атмосфера.
Од ситни и крупни монистра изработивме накит:
алки, ѓердани, прстени и слично, што не значи дека со се-
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Активности на
„Мобилност Битола“
Летните жештини постепено заминаа и во нашето
здружение се почувствува раздвиженост. Ова особено се почувствува по прекрасните вести за златниот
олимписки медал на Оливера и неколкуте состаноци со
одговорни луѓе, особено со градоначалникот на општина Битола м-р Владимир Талески. Ние сите заедно со
Општината, на чело со градоначалникот, направиве достоен пречек на олимпијците во Битола. Добивме уверувања и цврсти намери на Општината да изгради спортски објекти, особено за лицата за инвалидност.

којдневното меѓусебно консултирање и комуницирање,
нема да дојдеме на степен до нови креации и иновации.
На секоја повторна средба се повеќе расте бројката
на учесниците што е од особено значење за нашата работилница.
Досега во нашата работилница земаа учество: Елена
Ѓурчиновска, Елена Чаповска, Трајко Ставревски, Ана
Карајанова-Димитрушева, Билјана Велиновска, Билјана Вељановска, Гоце Миновски, Стојановска Славица,
Томислав Попов, Бобан Алексов, Росана Чокрева-Ефремова, Марјан Зафировски, Христина Просковска, Петко
Петковски... и се надеваме дека оваа бројка ќе се зголемува со секоја нова средба.
Благодарност до сите членови на „Мобилност
Скопје“ кои земаа учество во креативната работилница, до управниот одбор, и до целото раководство
на здружението „Мобилност Скопје“ што покажа големо разбирање и ни овозможи да ја покажеме нашата
умешност, креативност и желба да внесеме нови иновации и да продолжиме.
Славица Стојановска
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По неколку дена на општо задоволство, следејќи ги
програмските цели за постепена реализација на проекти, се
организира и успешно се изведе излетот во манастирскиот
комплекс „Св. Наум“ во близина на с. Болно, Ресенско.
На 23.9.2012 година, недела во сончево и мирно
време беше изведен еднодневен излет на членовите
на „Мобилност Битола“. По организациските подготовки и едно одложување поради лошото време,
со автобус на „Боби турс“ околу педесет членови
уживаа во престојот во манастирскиот комплекс.
Поаѓањето беше закажано во 8.00 часот. Сите
предвидени и пријавени веќе беа на закажаното
место, а патем на поминување низ Ресен, таму се
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ЕКСКУРЗИЈА ВО СЛИВНИЦА
Здружението на лица со телесен инвалидитет на Прилеп „Мобилност Прилеп“, на 29.9.2012 година организираше еднодневна екскурзија во село Сливница на Преспанското Езеро во манастирот „Св. Богородица“. Манастирот изграден во подножјето на планината Пелистер,
широко ги отвори вратите на членовите на нашето здружение за престој и одмор во своите конаци и дворови.

качија и тамошните членови. Љубезните домаќинки веќе нè чекаа со веќе подготвен убав манастирски
грав. Прво запаливме свеќи во манастирската црква,
а потоа продолживме со песни и игри. Со вкусниот ручек го заокруживме претпладневниот излет.
Попладнето следуваше прошетка по падините и ливадите каде што членовите собираа цвеќиња и лековити
билки за чај. Остатокот од престојот повторно беше исполнет со песна и игра и на крајот со пиење кафе. Во
попладневните часови се поздравивме со нашите љубезни домаќинки и задоволни се вративме дома. Ваквите дружења на излети остануваат во трајно сеќавање.
Во текот на октомври успешно е подготвен и предаден нов проект од „Мобилност Битола“ за добивање
грант од ИПА-програмата. За реализација на овој проект
постои објективен оптимизам, продолжена е соработката
со нашите традиционални пријатели, обновени се контактите со Албанија итн.
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Автобускиот превоз за 40-ината учесници на овој еднодневен излет беше организиран со помош на локалната самоуправа на градот Прилеп. Убавото сончево време не дружеше
целиот ден од раните утрински часови, па сè до стемнување.
Манастирскиот комплекс беше пристапен за нашите
членови кои со одушевување го разгледаа внатрешниот
дел од црквата „Св. Богородица“, фреските и иконите
стари повеќе од 400 години.
Учесниците на излетот, денот го поминаа во прошетка по падините на планината, во починка под дебелите
сенки од дабовата шума, во берење шумски плодови и
цвеќиња, на кафе муабети, смеа, песна и игра. За нив
во манастирскиот двор беше послужен појадок и ручек.
Во раните вечерни часови се вратија во Прилеп полни со силни импресии од прекрасно поминатиот ден, со
желба истиот што побрзо да го повторат.
Стеван Ангелески
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ТРЕТ РЕПУБЛИЧКИ ТУРНИР ВО ТАБЛА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА
НА „МОБИЛНОСТ ТЕТОВО“
На 10.11.2012 година беше одржан третиот Републички турнир во табла за лица со телесен инвалидитет
на Македонија. Турнирот беше одржан во ресторанот
„Арена“ во Тетово. „Мобилност Тетово и Гостивар“ и
оваа година беа домаќини на турнирот.

од спонзорите на турнирот. Првата награда е спонзорство од „Алки спорт“, а втората од „Евро Метал“. Првонаградените ги прогласи претседателот на „Мобилност
Тетово“, Велибор Јаќимовски, а наградите ги поделија
претставниците од општина Тетово и тоа: Фатон Мурсе-

Од вкупо 17 здруженија на „Мобилност Македонија“, на турнирот земаа учество претставници од 11
здруженија со по тројца натпреварувачи. Здружението
„Мобилност Скопје“ настапи со седум натпреварувачи.
Настапија вкупно 32 натпреварувачи, кои разигруваа во
две групи по систем на елиминација. Првите двајца од
двете елиминаторни групи играа финале и се бореа за
прво и второ место, а второпласираните од елиминаторните групи се бореа за трето место.
Првото место го освои Горан Војновски од „Мобилност Кочани“, второто Љупчо Филипов исто така од „Мобилност Кочани“, додека третото место го освои Атли
Горенца од „Мобилност Дебар“. Организаторот обезбеди
дипломи и награди за тројцата победници, и тоа: пехар за
првиот, табла за вториот и литар пијалак за третиот.
Тројцата натпреварувачи покрај наградите добија и
пакети од млекарницата „Здравје Радово“ кој беше еден

ли, портпарол на општина Тетово, Ментор Идризи, раководител на одделението за образование, култура и спорт и
Мазлам Мазлами, раководител на секторот за меѓународни односи. Спонзори на турнирот беа и „Пивара Скопје“
АД и „Прилепска пиварница“ АД кои ги дадоа пијалаците за ручекот. По доделувањето на наградите сите присутни натпреварувачи, како и гостите и спонзорите се дружеа на свечениот ручек проследен со пригодна музика.
На овој турнир за прв пат имаше пријавено и натпреварувач-жена и тоа од „Мобилност Охрид“, што дава надеж дека во иднина ќе се пријават и повеќе. По тој повод
претседателот на „Мобилност Македонија“, Бранимир
Јовановски, и додели една ружа на Снежана Танеска.
Сето ова беше снимено од локалните медиуми: Менада, Кис и Коха, како и од Македонската информативна агенција МИА.
Фани Клепова

Број 75, Ноември 2012
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Во Нови Кнежевац
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На покана на Здружението на мултиплекс склероза Војводина, за учество на втората меѓународна „Тортијада“, „Мобилност Скопје“ со шесте свои претставници Славица Стојановска, Гоце Миновски, Соња
Ѓорѓиевска, Билјана Велиновска и Томислав Попов на
чело со претседателот на здружението Дејан Ѓорѓиевски присуствуваше на истата. „Тортијадата“ се одржа

„професорката“ Ерика и најпосле следеше витраж на
стакло со помош на нашата домаќинка во својство на
професорка Славица Зориќ. Часовите поминаа во многу
пријатна атмосфера, а ние бевме задоволни што научивме како да го споиме задоволството и корисното. Во
исто време се дружевме и учевме. Си ветивме дека ќе
одиме по нивните стапки.

на 13.10.2012 година, а потоа следуваше работилница.
Имаше лицитација на сите направени торти на манифестацијата, и средствата собрани од лицитацијата ќе бидат наменети за куќата на мултиплекс склероза во Нови
Кнежевац. „Мобилност Скопје“ на тортијадата учествуваше со две екипи, кои се натпреваруваа со други вкупно 15 од Нови Кнежевац, Хоргош, Кањиже, Мокрина,
Руско Село, Ада, Стара Моравица, Бачка Топола, Сента,
Хрватска и Македонија. Во оваа конкуренција втората

Во слободното време имаше многу дружење, смеа,
шеги и како едвај да чекавме да дојде времето за следното кафе муабет. Имавме можност да ја посетиме Суботица поточно пазарот, да се воодушевиме на Паличко
Езеро, да уживаме во прекрасната глетка на Сента и да
бидеме пречекани на Салаш на ручек.
Се што е убаво кратко трае, па така дојде времето
кога требаше да си заминеме. Се поздравивме со довидување до следна средба, бидејќи нашето разделување е

екипа на „Мобилност Скопје“, која ја сочинуваа Славица Стојановска и Гоце Миновски го освои првото место
за најоригинална торта.
Работилницата се одржа од 15.10.2012 до 18.10.2012
во куќата на мултиплекс склероза, а се работеа најразлични техники. Најпрво се запознавме со изработка на
накит од монистра, потоа правевме метални алки и прстени со помош на „професорката“ Љутка. Потоа следеше макраме, па ткаење со волнен конец со помош на

за кратко. Се вративме во Македонија побогати со нови
знаења и пријателства и со поисполнети очи, срце и
душа. Збратимувањето со Нови Кнежевац има позитивно искуство за сите што досега сме биле, а јас лично ќе
додадам дека сум импресионирана најмногу од нивната
работилница, нивното дружење и би сакала да ги следиме нивните акции.
Славица Стојановска
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ОД АКТИВНОСТИТЕ
НА „МОБИЛНОСТ ПРИЛЕП“

ДОДЕЛЕНИ ЧЕТВРТОНОЕМВРИСКИТЕ
НАГРАДИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Здружението на лицата со телесен инвалидитет на
Прилеп „Мобилност Прилеп“ има тесна и успешна соработка со канцеларијата на градоначалникот на општина Прилеп г. Марјан Ристески. Во текот на годината
„Мобилност Прилеп“ оствари неколку работни средби со градоначалникот. На средбите градоначалникот

НАГРАДАТА ЗА ЕДНОГОДИШНИ ПОСТИГНУВАЊА
ЗА ЗЛАТНАТА ОЛИМПИЈКА ОЛИВЕРА НАКОВСКА-БИКОВА

беше запознаен со проблемите со кои секојдневно се
соочуваат лицата со телесен инвалидитет во градскиот
сообраќај, при паркирање, пристапноста до и во јавните
објекти и сл. При тоа беа посочени објектите во Прилеп
во кои има потреба од вградување на лифт, поставување
на ракохват, изградба на рампа, зголемување на бројот
на местата за паркирање за инвалидни лица, спуштање
на тротоарите и слично.
Исто така, „Мобилност Прилеп“ развива успешна соработка и со невладините организации во градот.

Оваа година наградата за животно дело му беше доделена на актерот, режисер, публицист, политичар и дипломат Љубиша Георгиевски – актуелен амбасадор на Република Македонија во Србија.
Наградите за едногодишно достигнување им беа доделени на: како првонаградена ја доби за постигнувањата на Параолимпијадата Лондон 2012, златната олимпијка Оливера
Наковска-Бикова, за нејзината освоена златна олимписка медалја постигнувајќи и светски и олимписки рекорд, а за второнаградена беше институцијата „Народен театар Битола“.
Свеченоста за доделување на наградите се одржа на
4.11.2012 година во големата сала на Домот на културата
во Битола. На свеченоста присуствуваа сите значајни личности од општина Битола.
Наградите на наградените им ги додели Градоначалникот на Општина Битола м-р Владимир Талевски, а
претседателката на Советот на Општина Битола д-р Силвана Ангелевска, а наедно и претседателка на управниот
одбор за доделување на наградите „4 Ноември“, одржа
говор за наградените и нивните постигнувања, а наедно
им се заблагодари за афирмацијата на Општина Битола во
државата на европски и светски рамки.
Општина Битола активно го поддржуваше спортот во
Битола, а во рамките на стрелаштвото во иднина ќе му
дава голема поддршка благодарејќи на успехот на Оливера Наковска-Бикова. За таа цел Општина Битола се обврза во најкус период да изгради, односно да го реновира
постојното стрелиште во Воената касарна, која сега е во
надлежност на Општина Битола.
Васко Стефановски

Оваа година 20 членови на „Мобилност Прилеп“ беа
вклучени во проект преку кој нивните домови беа комплетно бојадисани. Овој проект ќе продолжи и во наредната година.
Соработката со НВО од градот Прилеп продолжи со
реновирање и опремување на клубот и канцеларијата на
„Мобилност Прилеп“.
Стеван Ангелески
Број 75, Ноември 2012

По повод Денот на ослободувањето на Битола - 4
ноември Општината Битола традиционално ги доделува
наградите на најзаслужните и најуспешни битолчани за
тековната 2012 година.
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Интервју со Оливера Наковска-Бикова
Секако дека го посакував медалот, знаев дека имам квалитет рамноправно да се носам со најуспешните светски
стрелачки во мојата дисциплина, меѓутоа, поучена од претходните два настапа на параолимписки игри, немав никаква гаранција дека ќе го освојам медалот.
По што се разликуваше Вашиот настап на овие
игри во Лондон?
– Бев цврсто убедена дека за разлика од претходно,
овојпат ќе бидам максимално концентрирана на елементите на изведба на истрел, на нивната правилна координација и ритмика и дека целосно и без каква било резерва
ќе ги спроведам тактичките планови и совети од мојот
тренер Бранимир Јовановски. Ние во подготвителниот период повеќе месеци наназад, големо внимание му
посветивме на менталниот тренинг и на градење на позитивна слика за моите спортски перформанси, во детали
ги анализиравме тренинзите и контролните натпревари,
трпеливо градевме стратегија за успешен настап на Параолимписките игри. За моја среќа, на денот на настапот
собрав сила да ги надминам сите стравови и сомнежи
и целосно да им се предадам на советите на тренерот
Параолимписките игри во Лондон беа најголемите и како одминуваше натпреварот, бев сè повеќе сигурна
досега Параолимписки игри на кои учествуваа 4.200 дека ќе издржам до крај и дека ќе постигнам силен спортспортисти од 165 држави. Исто така, за прв пат и Олим- ски перформанс.
писките и Параолимписките игри целосно ги организираше еден организациски комитет предводен од СеПоставениот светски и параолимписки рекорд во
бастијан Коу.
квалификации сигурно Ве возбуди. Како успеавте да
Оливера Наковска-Бикова го освои златниот медал се смирите пред започнување на финалните борби?
во дисциплината воздушен пиштол притоа поставувајќи
– Да, беше прекрасно чувството да ви приоѓаат конов светски и параолимписки рекорд во квалификации- леги-стрелци, тренери, судии со насмеани лица да ви го
те, како и параолимписки рекорд во финале на оваа дис- честитаат успехот. Меѓутоа јас знаев дека медалот сè
циплина. За импресиите и изодениот пат кон медалот и уште не е освоен и дека ме чека уште еден исклучителпоставивме неколку прашања.
но тежок дел од натпреварот, уште десет истрели за кои
имате чувство дека траат цела вечност. Тренерот во ниту
Дали медалот го очекувавте и колку го посаку- еден момент не ми дозволи да се опуштам. Влеговме во
вавте?
финалната сала и за време на контрола на оружјето и
– Долги години се наоѓам во самиот врв на светското опремата ја договоривме тактиката за настап во финастрелаштво за лица со инвалидност. Освоив многу медали, ле. Знаев дека конкурентките се блиску со резултатот
станав европска шампионка во 2001, светска вицешампи- и дека немам преголема предност за да се чувствувам
онка во 2006, победив на многу светски купови и други сигурна на врвот. Знаев дека еден мал кикс може знамеѓународни првенства, учествував на Параолимписките чително да ја намали мојата шанса за освојување на
игри во Атина 2004 и во Пекинг 2008, каде што ги освоив златниот медал, особено поради фактот дека и конкушестото, односно петтото место, но длабоко во себе чув- рентките беа исклучително искусни спортистки, осствував дека мојот спортски пат не е изоден до крај и дека војувачки на медали од параолимписки игри, светски
силно ми недостасува токму тој, параолимписки медал. и европски првенства. Меѓутоа тоа само ми даваше до30
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полнителна сила да го завршам натпреварот успешно и
да го освојам толку посакуваниот златен медал. Некако
чувствував дека го имам во рацете и не сакав во ниеден миг да го испуштам. Почетокот на финалето беше
одличен, меѓутоа како се ближевме кон крајот почна
да се јавува мала несигурност. Кога во седмиот истрел
погодив осумка, се појави мала нервоза, меѓутоа токму
во тој истрел и конкурентките за медал стрелаа осумки,
така што состојбата на табелата воопшто не се промени
и тогаш за првпат во мислите ми се појави сликата со
златниот медал на градите. Успешно го довршив финалето и по десеттиот истрел за прв пат погледнав во мониторот. Неколку секунди и не бев свесна за пласманот,
како времето да застана, и одеднаш ги видов насмеаните лица на мојот тим, се затрчав и скокнав во прегратките на тренерот. Одеднаш во рацете ми се најде знамето
на Република Македонија, се покрив со него и следуваа
честитки, прегратки, моменти на вистинско воодушевување и чувство на добро завршена работа. Веста набргу
се прошири и започнаа телефонски јавувања, од новинарите, роднините, но и од политичкиот врв на Република
Македонија, од Претседателот Ѓорге Иванов, премиерот
Никола Груевски... Не можам да ви објаснам колку бев
среќна во тие моменти.

от настап и дилемата дали ќе успеете да го постигнете
својот резултат или не одеднаш губите апетит, добивате
стомачни тегоби, чувство на вознемиреност и непријатност, токму тогаш советите и искуството на тренерот се
од пресуден карактер за да се вратите во стварноста и да
ја извадите од себе сета енергија, да ја надминете состојбата и да бидете максимално подготвени за натпревар.

Колкава беше улогата на Вашиот тренер за освојување на медалот?
– Голема, од непроценлива вредност, и јас искрено
многу му благодарам за трудот кој го вложи при освојувањето на овој медал. Со тренерот Бранимир Јовановски
соработувам од почетокот на мојата спортска кариера,
од далечната 1997 година. Во моментите кога ќе се појавеше каква било неодлучност или нарушување на договорената тактика и ритмика, тој влегуваше на огнена
линија и ми даваше навремени и мошне корисни совети
како да продолжам понатаму. Такви интервенции имаше
четири-пет пати за време на квалификациите кои траеја
еден час и 15 минути. И сите беа навремени, ми даваа
поголема сила и одлучност да издржам до крај. Убаво
е чувството зад себе да имате тренер кој е со докажана
стручност и кој во секој момент има решение за вашата
евентуална неодлучност, деконцентрација или неспроведување на договорената тактика. И не само за време
на натпреварот. Неговите совети беа од голема корист
и во деновите пред самиот настап, во деновите кога се
јавуваше доза на несигурност, кога очекувајќи го сами-

Каков беше пречекот по Вашето враќање во државата?
– Морам да истакнам дека нашата репрезентација
во Македонија се врати порано од предвиденото заради
учество на прославата во арената „Филип Втори“. Бев
изненадена и почестена што на самот аеродром бев пречекана и срдечно поздравена од директорот на Агенцијата за млади и спорт, Лазе Поповски, министерот за труд
и социјална политика Спиро Ристовски, министерката
за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, градоначалникот на Битола, Владимир Талески. Им благодарам за
вниманието кое ми го дадоа. Кога излеговме од аеродромот не пречека група од стотина роднини, пријатели, навивачи со развеани знамиња и со навивачки песни. Многу камери, фотоапарати, прегратки и честитки,
прегратките од сопругот Златко и ќеркичката Викторија
кои многу ми недостасуваа, појавувањето на арената
„Филип Втори“ и тоновите од песната „Излези момче...“
од грлата на шеесетилјадната публика се импресии кои
вечно ќе останат врежани во моето срце.
Б. Јовановски
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Какво беше чувството да се стои на највисокото
место на пиедесталот под знамето и химната на Република Македонија?
– Прекрасно чувство, силно задоволство, чувство на
самоактуализација и гордост што мојата држава ја искачив на највисоко место на пиедесталот и што ја впишав
во листата на држави освојувачи на медали. Во тие мигови душата ви трепери, ви наидуваат солзи радосници,
низ мислите ви поминуваат сите позитивни и негативни
моменти кои на каков било начин придонесле и ви дале
силина да истраете во тренажниот процес. Им посакувам на сите спортисти во Република Македонија да го
доживеат тоа чувство бидејќи сите вредно тренираме,
најчесто во тотална анонимност и во не така добри тренажни услови со години за да добиеме шанса да ги браниме боите на нашата држава.
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УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ
ОДОБРЕН ОД СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ
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Здружението на лица со телесен инвалидитет на
Скопје „Мобилност Скопје“, по објавениот јавен повик за проекти во областа на спортот од јавен интерес
за Град Скопје за 2012 година, изработи и поднесе проект „Шаховски турнир по повод 13 Ноември – Денот

На 12 ноември се почна со реализација на турнирот
во шах на кој беа поканети и присуствуваа по четворица
членови од Здружението на цивилни инвалиди од војната, Здружението на слепи и слабовидни, Здружението
на глуви и наглуви, членови на „Гамбит Асеко“ и нај-

на ослободување на Скопје“, на ниво на Град Скопје.
Проектот беше одобрен и финансиски потпомогнат со
20.000 денари од Градоначалникот на Град Скопје, Коце
Трајановски и од Советот на Град Скопје.

добро пласираните членови на „Мобилност Скопје“ од
претквалификацискиот турнир за учество на државното
првенство во шах. На отворањето на турнирот беше поканет и Градоначалникот на Град Скопје, Коце ТрајаГласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Играчите во фер и коректна атмосфера ги постигнаа следниве резултати:

новски, кој поради тековните обврски
не беше во можност да присуствува.
Шаховскиот турнир се играше по
швајцарски систем, викенд правила на
ФИДЕ, со темпо на игра 30 минути по
играч. Делегат на натпреварот беше
Тони Пајдаков, а судија беше Драган
Дојчиновски. На 12 ноември се одиграа
четири кола, а на 13 ноември преостанатите четири кола, по што беше и затворен турнирот.
На крајот на турнирот беа прогласени тројцата најдобри натпреварувачи,
кои добија пехари и парични награди
за освоено прво, второ и трето место на
турнирот. Пехарите и наградите им ги
врачи претседателот на здружението на
лица со телесен инвалидитет на Скопје
„Мобилност Скопје“, Дејан Ѓорѓиевски.
Елена Ѓурчиноска

Пласман
1

Име и презиме
Дејан Динев

2

Зоран Костадиновски

3
4-7

Никола Николовски
Мирослав Бучевски
Блажо Атанасовски
Ристо Фотевски
Адем Неби

8-10

Слободан Михајловски
Јордан Стојанов

11-15

16-18
19
20-21
22
23-24

Стојче Младеновски
Насув Исаки
Вангел Коцевски
Богатин Ников
Васе Коцев
Андреј Велјановски
Хакија Мекиќ
Крум Митковски
Љупчо Филипов
Александар Петрушевски
Васе Стојановски
Наум Абов
Матео Ефтовски
Туркијан Салихи
Благоја Симоновски

Здружение
„Гамбит Асеко“
Здружение на слепи
и слабовидни
„Гамбит Асеко“
„Мобилност Скопје“
Здружение на слепи
и слабовидни
„Мобилност Скопје“
„Мобилност Скопје“
Здружение на глуви
и наглуви
Здружение на слепи
и слабовидни
„Мобилност Скопје“
Здружение на ЦИВ
Здружение на ЦИВ
Здружение на ЦИВ
„Мобилност Скопје“
„Гамбит Асеко“
„Мобилност Скопје“
Здружение на ЦИВ
„Мобилност Кочани“
„Мобилност Скопје“
„Мобилност Скопје“
„Мобилност Скопје“
„Гамбит Асеко“
„Мобилност Скопје“
„Мобилност Скопје“

Бодови
7.5
6.5
6
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2.5
2
1
1

СООПШТЕНИЈА
Соработка со „Славеј“ Скопје
Центарот за ортотика и протетика „Славеј“ од Скопје нема да наплатува партиципација за набавка на ортопедски помагала во месец декември 2012 година за членовите на Мобилност Македонија. Доволно е при користењето на услугата да
ја покажете вашата членска книшка. Доколку со вас носите и потврда од вашето здружение дека сте член, постапката за
ослободување од плаќање на чланарина ќе биде поедноставена. Мобилност Македонија изразува голема благодарност до
Центарот за ортотика и протетика „Славеј“ од Скопје за овој несебичен гест и директна помош за нашите членови.
Соработка со Blizoo-Куманово
Мобилност Куманово оствари средба со претставниците на кабелската телевизија Blizoo во Куманово и договори и на
територијата на градот Куманово лицата со телесна инвалидност да може да потпишат договори и користат услуги на аналогна телевизаја по повластена цена. По преминот во дигитална телевизија со минимална доплата ќе добијат ресивер и ќе
продолжат со натамошно користење на услугите по повластена цена.
Еве ги поточките кои треба да ги исполнуваат идните клиенти:
* Да потпишат договор на 12 или 24 месеци (месечно е по 150 ден) - добиваат Аналогна Телевизија до 60 програми
* Бесплатна инсталација
* Да понесат медицинска потврда или наод дека клиентот е лице со инвалидност
Контакт телефон: 078/492-372 лице за контакт е Милан
Број 75, Ноември 2012
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ДОБРЕ НИ ДОЈДЕ
ОЛИВЕРА ВО БИТОЛА
Оливера Наковска-Бикова ја позлате Битола со нејзиниот златен медал освоен на Параолимписките игри
во Лондон 2012 година.
Во таа чест и беше приреден голем величествен пречек во Битола од страна на Сојузот за спорт и рекреација
на инвалиди од Битола и од Општината Битола. Пречекот започна на аеродромот „Александар Велики“ каде
што беа присутни покрај градоначалникот на општина
Битола м-р Владимир Талевски и министерот за труд и

социјална политика на РМ, г. Спиро Ристовски и министерката за внатрешни работи на РМ, г-ѓа Гордана Јанкуловска, и стотина симпатизери, роднини и пријатели од
цела Македонија.
Во Битола пречекот се одвиваше на две локации, во
Општината Битола со прием кај градоначалникот и на
плоштадот Магнолија.
На приемот кај градоначалникот беше целиот параолимписки тим составен од: Оливера Наковска-Бикова,
Бранимир Јовановски, Драган Дојчиноски и Ванчо Каранфилов. На приемот кај градоначалникот беа присутни и претседателот на „Мобилност Битола“, д-р Нико
Јанков, претседателот на Сојузот за спорт и рекреација
34

на инвалиди од Битола, Васко Стефановски и сопругот
на Оливера, Златко Биков.
Градоначалникот беше запознат со сите фази од
одвивањето на натпреварите на Параолимпијадата во
Лондон од страна на македонскиот параолимписки тим.
Градоначалникот од свое име и од името на локалната
самоуправа им го честиташе успехот на Оливера и на
целиот тим и им посака уште повеќе успеси во понатамошните настапи. Градоначалникот на Оливера и пода-

ри икона со заштитникот на градот Битола св. Нектариј
Битолски и плакета со грбот на општина Битола, а на
другите им подари слики од стара Битола.
Медиумите кои ги имаше во голем број беа задоволни од интервјуата на присутните, а пред нив беше
искажано ветувањето на градоначалникот дека Општината ќе изгради стрелиште по сите светски стандарди за
да може Оливера непречено да тренира и да се подготвува за наредниот параолимписки циклус и настап на
Параолимпијадата во Рио де Жанеиро 2016 година.
Вториот дел од пречекот беше на плоштадот Магнолија. На свечено поставената бина Оливера беше бурно поздравена од битолчани кои беа во многу голем
број. Овој пречек беше проследен со забавен музички
дел на битолските музички ѕвезди Ламбе Алабаковски,
и групите „Паркети“ и „Памперси“. На бината се обратија градоначалникот, славеничката Оливера, д-р Нико
Јанков и Васко Стефановски.
По обраќањето на присутните се продолжи со богата музичка програма со битолските ѕвезди, на која многу добро се забавуваа присутните на овој спектакуларен
пречек на златната Оливера.
Васко Стефановски
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ПСИХОЛОГИЈА

ЉУБОПИТНОСТ
„Најважно е никогаш да не престанете да поста- може да биде специфична, кога не интересира само одвувате прашања. Љубопитноста постои со причина. редено подрачје или глобална, кога на сè околу гледаме
Човек не може да биде невосхитен кога размислува за со отворени очи.
мистериите на вечноста и животот, за чудесната
структура на стварноста. Доволно е секој ден да усЗОШТО Е ДОБРО ДА СЕ БИДЕ ЉУБОПИТЕН?
пееме да разбереме само мал дел од таа мистерија“.
Алберт Ајнштајн
- Љубопитноста поволно влијае врз нашиот општествен и љубовен живот. Љубопитните луѓе обично
„Светот е онолку интересен колку што сме ние љубо- знаат добро да слушаат и да разговараат едноставно запитни“.
тоа што ги интересира што ќе кажат другите луѓе. ЉуВилијам Шекспир бопитните луѓе во меѓусебниот однос внесуваат многу
новости и го прават позабавен.
„Љубопитноста е главен темел на образованието“.
Арнолд Единброг
- Љубопитните луѓе се поинтелигентни и подобро
ги решаваат проблемите. А можно да е и обратно: заЉубопитноста претставува карактеристика на тоа што се поинтелигентни стануваат и пољубопитни.
личноста поврзана со нејзиниот однос кон средината Илјадници години луѓето гледале како јаболката паѓаат
што ја опкружува, а се манифестира преку тежнение таа од стеблото, но само Њутн се прашал „Зошто?“ Тој бил
средина да се испита и спознае за да се добијат одредени единствениот доволно љубопитен за да се обиде да го
информации. Љубопитноста се дефинира како тежне- пронајде одговорот.
ние кон испитување на нешто ново или преиспитување
на старото и познатото, односно тoа е отвореност кон се
- Љубопитноста позитивно влијае врз успехот во
што е ново, непознато, необично и нејасно. Да се биде училиште, факултет и на работа. Љубопитниот ученик
љубопитен значи да се биде отворен за различни живот- или студент при учењето често ќе се праша „Зошто е
ни искуства.
тоа така?“ Да се поставува прашањето „Зошто?“ и
да се бара одговор на него е една од техниките на активЉубопитноста се манифестира многу рано кај деца- но учење за разлика од механичкото учење или учењето
та, веќе по третиот месец од животот (првобитна „сетил- напамет. Љубопитните личности во училиште и на фана“ или „сензорна“ љубопитност). Потоа, околу седмата култет знаат повеќе. На работа љубопитните луѓе ќе се
година кај детето се јавува повисок облик на когнитивна, прашаат зошто се случил некој проблем, како можат да
„интелектуална“ љубопитност. Родителите и воспитува- го решат или зошто некои вработени не се мотивирани
чите треба да создадат поволни услови за развој и пот- за работа. Секој кој ќе се обиде да најде одговори на
тикнување на детската љубопитност која овозможува овие прашања ќе биде поуспешен во својата работа од
развој на детските мисловни и други активности. Љубо- оние што ништо не ги интересира. Ним не им е грижа
питноста е двигател кон нови сознанија и кон подлабоко зошто се случил проблемот и како можат да го решат.
спознавање на стварноста, кон обликување на различни
интереси, таа е поттик кон размислување и најразлични
РАЗВИВАЊЕ НА ЉУБОПИТНОСТА
форми на мислење и дејствување, таа е мотив на секое
научно истражување. Затоа, потребно е смислено и оргаПрограмата за развивање на љубопитноста опфаќа
низирано да се користи во процесот на учење.
развивање на свест за тоа што во некое подрачје знаеме,
а што не знаеме, поттикнување на учесниците самите да
Љубопитните луѓе имаат постојан интерес како за бараат одговори и да стекнуваат компетентност и создаона што се случува внатре во нив, така и за светот околу вање на менторски однос меѓу водителот и учесникот.
себе. Ги интересираат нови луѓе, нови работи, нови наЛуѓето веројатно ќе станат пољубопитни доколку
стани и скоро воопшто не им е здодевно. Љубопитноста искуствата на учењата се поотворени, односно доколку
Број 75, Ноември 2012
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учењето се пренесува со користење на различни методи
и се поврзува со нешто што им е блиско, интересно и
практично. На пример, ако на луѓето им донесеме слика
на човечкото тело со мускули и список на тие мускули
веројатно нема да бидат многу љубопитни. Но, ако за
тие мускули учат вежбајќи јога или некоја друга техника, веројатно ќе бидат пољубопитни.
КАКО КАЈ СЕБЕ ДА СЕ ПОТТИКНУВА ЉУБОПИТНОСТ?
- Купете списание кое инаку не го купувате или
прочитајте ја колумната која инаку не ја читате.

Есенски еднодневен излет
на Пеленица на „Мобилност Скопје“
На 23 септември 2012 година (недела), по втор пат
оваа година, покрај успешно реализираниот еднодневен
излет кој беше одржан на 16 јуни 2012 година (недела)
на езерото Треска во Сарај, се одржа есенски еднодневен излет на Пеленица, за членовите на „Мобилност
Скопје“, на огромно задоволство на нашите членови
што можеше да се забележи од масовната посетеност.

- Пробајте некое необично јадење во ресторанот.
Немојте да кажете „подобро ми е да јадам она во што
сум сигурен-на, а не да испробувам“.
- Добро разгледајте го новиот модел на автомобилот
кој прв пат го гледате. Или, можеби, веќе сте го виделе, но не сте му посветиле внимание. Немојте да кажете
„тоа не ме интересира, автомобил како автомобил“.
- Посетете едно место во градот на кое уште не сте
биле. Тоа може да биде галерија, музеј, ресторан, плоштад, улица и сл.
Но, сепак со љубопитноста НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕТЕРА! Ако поради љубопитност прислушуваме пред
нечија врата може да завршиме со скршен нос!
Љубопитноста без здравиот разум и критичка проценка може да биде многу опасна. Ако сте толку љубопитни, па сакате да дознаете што се случува среде ноќ
во некој мрачен предел од непознатиот град – тоа може
да не се заврши добро. Исто така, треба да се води сметка за социјалните норми, односно за обичната пристојност. Брачната двојка која тукушто сме ја запознале не
треба да ја прашаме зошто нема деца или личноста која
е тешка 150 килограми нема да ја прашаме зошто толку
се здебелила.
„Овде лежи Роберт Г. кој на 2 ноември 1982 запалил кибрит за да види има ли во резервоарот бензин...
Го имаше“.
							
Натпис на надгробниот споменик
„Кој ѕирка во секој облак, се изложува на ударот на
молњата“.
							
Англиска поговорка
Милован Србиноски
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Како што ветивме минатата година дека повторно ќе се собереме на истото прекрасно место,
но во поголем број, така и се случи. На есенскиот
излет оваа година на наше големо задоволство присуствуваа 150-ина наши членови кои имаа можност
и привилегија да уживаат во прекрасната природа
на местото Пеленица во населбата Драчево – Скопје
каде што се наоѓа и манастирот „Св. Руса Среда“.
Овој пат на големо задоволство на „Мобилност Скопје“ беа поканети 50-ина гости од „Мобилност ОхГласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

рид“, заедно со претседателот на „Мобилност Охрид“,
Венко Галабовски, кои дојдоа во Скопје со сопствен
превоз. Со нивното присуство уште еднаш се потврди
успешната соработка помеѓу „Мобилност Скопје“ и
„Мобилност Охрид“.
Превозот на нашите членови беше организиран во
соработка со Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ (ЈСП) со поаѓање во 10.00 часот од пред ДХО
„Даре Џамбаз“ при што беа набавени два нископодни
автобуси, а за потребите на нашите членови кои користат инвалидска количка за движење се користеа
трите специјално адаптирани комбиња со хидраулични рампи на ЈСП – Скопје.
Нашите членови беа сместени во прекрасната ледина и удобните услови кои ги овозможува природата на месноста Пеленица поточно манастирот „Света
Руса Среда“ – местото каде што во една мирна атмосфера на природата можеа да се разменат мислења помеѓу членовите кои наедно согласно со добрите временски услови, наклонети во наша полза им се овоз-

пречка за нашите членови, кои благодарение на нивната помош беа надминати и нашите членови воопшто не ги почувствуваа.
Покрај целокупната грижа за максимална удобност на сите присутни, „масло во огнот“ долеа и живата музика која ја комплетираше веселата атмосфера
во која присутните заиграа традиционално македонско оро кое ги зближува луѓето и ги разгорува срцата. Не изостанува нашата потреба да изразиме благодарност кон соработката со „Прилепска пиварница“
од каде што го набавивме пиењето а притоа благодарение на пријателските односи и добрата соработка,
„Прилепска пиварница“ нè удостои со гратис-пакети
од нивните пијалаци исто како и на сите досега организирани излети на „Мобилност Скопје“.
За надминување на архитектонските бариери
беше набавен специјален мобилен тоалет од фирмата
„МСС“ ДООЕЛ, кои во име на понатамошна идна успешна соработка ни дадоа гратис-услуга, уште една
тоалетна кабина, за што им благодариме.

можи да се рекреираат и да се релаксираат. Притоа
можеа да уживаат во добрата храна, поточно во вкусот
на традиционалното македонско гравче подготвено од
страна на црковниот готвач. Исто така неминовно е да
се спомене учеството и помошта, и да се упати благодарност до Црковниот одбор на манастирот „Св. Руса
Среда“ која секако не изостана, како во организацијата за придонес во целокупната позитивна атмосфера,
така и при спречување и надминување на какви било
фактички бариери кои би можеле да бидат физичка

Присутните членови се рекреираа исто така уживајќи во одредени друштвени игри, овојпат тоа беше
играње шах. Дружбата и веселото расположение помеѓу членовите траеше сè до попладневните часови
кога на нашата забава мораше нажалост да и се означи крајот.
Е. Ѓурчиноска
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Oдржано 24-то државно првенство во шах за лица со телесeн инвалидитет
На 6 и 7 октомври 2012 година во хотелот „Цар Самуил“ во с. Банско, Струмица, беше одржано дваесет и
четвртото државно првенство во шах за лицата со телесен инвалидитет на Македонија во организација на
Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет
на Македонија – Мобилност Македонија и Националната федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите
на Македонија – Македонски параолимписки комитет.
Првенството се играше по швајцарски систем во седум
кола, викенд правила на ФИДЕ, со темпо на игра – 30
минути по играч. За победниците при ист број на поени

решаваа подобар прогрес, потоа бухолц, број на победи
– по приоритет.
Во согласност со пропозициите, првопласираните
десет шахисти се стекнаа со право на директно учество на следното првенство, додека последнопласираните пет спортисти немаат право на учество на следното
првенство. Медалите на првопласираните три натпреварувачи им ги додели претседателот на „Мобилност Македонија“. Согласно со пропозициите, првопласираните
десет натпреварувачи директно се пласирани за следното 25-то државно првенство во шах за лицата со телесен инвалидитет на Македонија, додека последните пет
натпреварувачи го губат правото на настап за следното
државно првенство.
Б. Јовановски

На првенството беа постигнати следните резултати:
Пласман
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
38

Презиме и име
Бучевски Мирослав
Ѓорѓевски Јанчо
Османи Баки
Нуневски Даниел
Петровски Благоја
Горенца Атли
Зекирија Изет
Биберовиќ Билал
Филипов Љупчо
Димовски Слободан
Фотевски Ристо
Војновски Горан
Мекиќ Хакија
Илијоски Трајко
Стефановски Васко
Арсов Тоде
Дојчиновски Бошко
Атанасовски Дејанчо
Абов Наум
Симоновски Благоја
Саздов Блажо
Јовановски Зоран
Ѓорѓиев Иван
Коцевски Страше
Јованов Петре
Костов Ѓоко

Мобилност
Скопје
Куманово
Дебар
Охрид
Велес
Дебар
Тетово
Велес
Кочани
Прилеп
Скопје
Кочани
Скопје
Прилеп
Битола
Штип
Кичево
Гевгелија
Скопје
Скопје
Свети Николе
Струмица
Штип
Куманово
Радовиш
Кавадарци

Поени
7.0
6.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0

Прогрес
28.0
24.0
20.0
19.0
20.5
19.5
17.5
18.5
18.0
16.0
16.0
15.0
15.0
10.5
14.0
14.0
13.0
11.0
10.0
9.0
13.0
5.0
6.5
6.5
2.5
2.0
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Државно првенство во атлетика 2012
На 30.9.2012 година на стадионот во близина на спортската сала „Јасмин“ во Кавадарци беше одржано државното
првенство во атлетски повеќебој во фрлачки дисциплини
за спортисти со инвалидност на Македонија за 2012 година во организација на Националната федерација за спорт
и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски
параолимписки комитет. На првенството земаа учество 33
натпреварувачи кои ги поминаа квалификациските натпревари од трите региони во Република Македонија поделени
во шест натпреварувачки категории. Натпреварувачите во
класите 54-58 во категорија мажи и жени беа селектирани
врз основа на пласманот од Републичките спортски игри
на лицата со телесен инвалидитет на РМ кои се одржаа во
Струга годинава во организација на „Мобилност Македонија“. Токму тие годинава за прв пат настапија од посебно
столче за фрлачки дисциплини изработено по пропозициите
на Меѓународниот параолимписки комитет.
Овие фрлачки столчиња се изработуваат индивидуално од самите спортисти и тие самите си ја избираат формата, изгледот и помошните рачки и прегради. Она што е
стандард е дека висината на столот заедно со перничето
не смее да изнесува повеќе од 75 сантиметри од подот и
алките за фиксирање со подлогата заради брза монтажа.
Искрено се надеваме дека ова ќе побуди интерес кај дел
од спортистите со инвалидност од оваа класа (51-58), кои
планираат сериозно да се занимаваат со спорт, да пристапат кон изработка на фрлачки стол адаптиран на нивната
инвалидност и нивните специфични потреби и ќе започнат сериозен и стручно програмиран тренажен процес кој
во иднина би резултирал со подобрување на спортските
перформанси и можно учество на некои следни Параолимписки игри. За тоа ќе биде потребно да се вложи
многу труд и да се пролее многу пот.
НФСРИМ-МПК обезбеди медали за првопласираПрвенството помина во фер и коректна атмосфера, ните три натпреварувачи по дисциплини. Медалите ги
на исклучително топло време од 33 Целзиусови степени додели селекторот во атлетика при НФСРИМ-МПК,
иако беше крај на септември и на првенството беа по- Крсто Серафимовски.
стигнати следните резултати по категории:
Б. Јовановски
Жени класи Ф55-58

Кратово

Ѓуле
(3 кг)
3,98

Диск
(1 кг)
6,18

Копје
(0,6 кг)
7,4

Вкупно
поени
1131

Ф55

Куманово

3,60

7,02

7,36

1115

Живка Мицова

Ф56

Кочани

4,13

6,62

6,92

1096

Нурие Фаризи

Ф58

Струмица

4,01

7,04

7,63

895

Име и презиме

Класа

ССРИ

Елена Давитковска

Ф55

Елизабета Тодоровска
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Жени класи Ф46 и општа

Куманово

Ѓуле
(4 кг)
6,42

Диск
(1 кг)
16,43

Копје
(0,6 кг)
18,25

Вкупно
поени
1416

општа

Кичево

6,39

13,83

13,15

1213

општа

Скопје

5,52

13,43

14,18

1160

општа

Скопје

4,73

10,12

13,26

991

општа

Скопје

4,7

11,93

10,7

962

Име и презиме

Класа

ССРИ

Нада Цветковска

Ф46

Нада Илиоска
Росана ЧокревскаЕфремова
Јасмина Стојановска
Олга Ристовска

Мажи класа Ф54-57
Име и презиме

Класа

ССРИ

Ѓуле

Диск

Копје

Зоран Јовановски

Ф55

Струмица

5,76

14,08

12,02

Вкупно
поени
1245

Александар Јовановски

Ф54

Скопје

3,89

9,46

9,4

1101

Авни Хисмани

Ф56

Тетово

4,85

11,36

12,84

1065

Новча Тодоровски

Ф56

Куманово

3,65

9,74

9,47

827

Сашо Тодоровски

Ф57

Скопје

4,48

10,14

10,03

810

Муштеба Амети

Ф55

Охрид

ДНС

Мажи класа Ф37-46
Име и презиме

Класа

ССРИ

Ѓуле

Диск

Копје

Александар Талески

Ф46

Дојран

10,12

25,24

32,95

Вкупно
поени
1629

Митко Орданов

Ф44

Кавадарци

8,83

25,58

27,15

1523

Марјан Зафировски

Ф37

Скопје

8,08

20,88

22,12

1402

Ванчо Каранфилов

Ф42

Скопје

7,03

17,58

22,82

1373

Имер Сефери

Ф44

Скопје

8,03

22,27

21,53

1308

Савре Бојковиќ

Ф44

Куманово

8,22

18,31

21,19

1240

Васко Стефановски

Ф42

Битола

6,32

17,01

19,3

1237

Илија Влаиќ

Ф46

Кавадарци

8,19

18,17

19,68

1164

Мажи класа Ф11-13 (слепи и слабовидни)
Име и презиме

Класа

ССРИ

Ѓуле

Диск

Копје

Бобан Краљевски

Ф11

Куманово

7,68

19,65

21,54

Вкупно
поени
1476

Николче Михајлов

Ф13

Штип

8,1

18,05

22,52

1251

Коце Витанов

Ф13

Штип

7,66

17,18

17,11

1111

Ѓорѓи Веселинов

Ф13

Кочани

5,15

11,18

11

731

Драги Ѓорѓиев

Ф13

Кочани

ДНС

Мажи останата инвалидност (глуви, трудови...)
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Име и презиме

Класа

ССРИ

Ѓуле

Диск

Копје

Дејан Ѓорѓиевски

општа

Скопје

8,06

22,24

21,73

Вкупно
поени
1264

Драган Лазаревски

општа

Битола

7,48

19,49

22,96

1197

Сашо Димов

општа

Штип

6,93

19,12

23,6

1166

Зоран Мидоски

глув

Прилеп

7,35

21,49

18,68

1157

Миле Ачески

општа

Прилеп

6,35

15,76

23,55

1067
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Државно првенство во пинг-понг 2012 година
Во пингпонгарската сала „Јасмин“ во Кавадарци
на 21.10.2012 година се одржа државното првенство во
пинг-понг за спортисти со инвалидност во организација на НФСРИМ-МПК. На првенството учествуваа 27
натпреварувачи кои своето учество го обезбедија преку
квалификациски натпревари од трите спортски региони
во Република Македонија.
Класи 9-10
1. Александар Димовски
А

А. Димовски

2. Дејан Алексовски
3. М. Јаќимовиќ

Г
Б

Коцевски

М. Јаќимовиќ

4. Вјечислав Корјакин
5. Страшко Коцевски

В

Коцевски
Коцевски
Г) Димовски

В) Јаќимовиќ
Б) Корјакин

Димовски
Алексовски

Алексовски
А) Алексовски
1. Страшко Коцевски – Куманово
2. Александар Димовски – Прилеп
3. Дејан Алексовски – Скопје
4. Моме Јаќимовиќ – Куманово
5. Вјечислав Корјакин – Скопје

Класа останати
1. Благоја Каланоски
А

Каланоски

2. Борче Бошковски
3. Мехмед Керимов

Г
Б

Каланоски

Керимов

4. Мустафа Велиов
5. Славе Арабаџиев

В

Арабаџиев
Благоја Каланоски
Г) Арабаџиев

В) Керимов
Б) Велиов

Арабаџиев
Бошковски

Бошковски
А) Бошковски
1. Благоја Каланоски
2. Славе Арабаџиев
3. Борче Бошковски
4. Мехмед Керимов
5. Мустафа Велиов
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– Охрид
– Скопје
– Скопје
– Штип
– Штип
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Класа 3-5 (микс)
1. Ристо Фотевски
А

Фотевски

Б

Амети

2. Зоран Јовановски
3. Муштеба Амети

Г

4. Нурие Фаризи
5. Трајче Стојановски

В

Стојановски

Стојановски
Трајче Стојановски 3:2
Г) Фотевски

В) Амети
Б) Фаризи

Амети
Амети

Фаризи
А) Јовановски
1. Трајче Стојановски
2. Муштеба Амети
3. Ристо Фотевски
4. Нурије Фаризи
5. Зоран Јовановски

– Скопје
– Охрид
– Скопје
– Струмица
– Струмица

Класа мажи класа 6-8
1. Рубинчо Ристески
А

Ристески

2. Ванчо Каранфилов
Г

Зафировски

3. Марјан Зафировски

Д
В

Зафировски

Б

Јаневски

Зафировски

4. Николчо Делов
5. Васко Стефановски

Рубинчо Ристески
3:1

6. Томи Јаневски
Д) Јаневски
Г) Ристески
Ристески

В) Стефановски
Ристески
Б) Делов

Стефановски
Каранфилов

А) Каранфилов
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. Маријан Зафировски – Скопје
3. Томи Јаневски – Скопје
4. Васко Стефановски – Битола
5. Ванчо Каранфилов – Скопје
6. Николчо Делов – Кавадарци
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Класа жени класа 6-10
1. Лилјана Мицовска
А

2. Оливера НаковскаБикова

Бикова

Г

3. Наташа Црвенковска
Б

Бикова
Д

Црвенковска

4. Олга Ристовска
Бикова
5 Снежана Танеска
В
6. Магдалена Делова

Оливера НаковскаБикова 3:1

Танеска

Д) Таневска
Г) Црвенковска
В) Делова

Мицовска

Б) Ристовска

Мицовска

Мицовска

Мицовска
А) Мицовска
1. Оливера Наковска-Бикова – Битола
2. Лилјана Мицовска – Кочани
3. Снежана Танеска – Охрид
4. Наташа Црвенковска – Битола
5. Магдалена Делова – Кавадарци
6. Олга Ристовска – Скопје

НФСРИМ-МПК обезбеди медали за првопласираните тројца натпреварувачи по дисциплини. Медалите ги додели генералниот секретар на НФСРИМ-МПК,
Драган Дојчиноски.
Б. Јовановски

Докторот Ви одговара
Нашето катче иако постои повеќе години е слабо посетено. Можеби се истрошиле темите, а можеби перцепцијата за многу возбудливи теми кои биле и ќе бидат. Нашата отвореност им дава многу можности на сите наши
читатели да учествуваат рамноправно во креирањето на проблематиката – особено од здравствената сфера. Но
треба да се започне со првата мисла или подобро кажано – првиот ангажман. Позитивните размислувања треба да
бидат идеја-водилка кон сите активности, а особено оние што се поврзани со здравјето. Ние остануваме и понатаму тука чекајќи Ве Вас. Темите се безбројни, а идеите и размислувањата се како капки дожд. Пуштете ги Вашите
мисли слободно да излезат од оковите на предрасудите и да запливаат во океанот на изборот. Изборот кој ќе Ви ги
отвори сите перспективи со надеж за блиски средби и Ваши размислувања, Ве очекуваме на страниците на нашето
гласило.
Д-р Нико Јанков
Број 75, Ноември 2012
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Државно првенство во стрелаштво 2012 за лица со инвалидност
На стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид на 18.11.2012
година се одржа државното првенство во стрелаштво за
спортисти со инвалидност во организација на Националната федерацијата за спорт и рекреација на инвалиРезултати:

дите на Македонија – Македонски параолимписки комитет. На првенството учествуваа најдобро пласираните
натпреварувачи од трите региони во Република Македонија. Најдобар резултат постигна Оливера Наковска-

Воздушен пиштол – микс
Име и презиме

Град

1

2

3

4

5

6

Збир

Оливера Наковска-Бикова

Битола

93

92

96

98

93

95

567

Лидија Крстеска

Скопје

86

93

85

95

90

89

538

Ванчо Каранфилов

Скопје

91

88

93

85

91

89

537

Бранимир Јовановски

Куманово

87

91

84

87

86

88

523

Тони Митровски

Скопје

85

81

85

83

85

85

504

Златко Биков

Битола

73

81

82

88

87

78

489

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

Бранимир Јовановски

Куманово

85

86

88

84

343

Новча Тодоровски

Куманово

85

87

83

87

342

Николче Станојовски

Битола

81

84

86

90

341

Васко Стефановски

Битола

69

77

84

81

311

Александар Јовановски

Скопје

82

75

59

86

302

Тони Митровски

Скопје

74

77

71

69

291

Имер Сефери

Скопје

77

73

71

66

287

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

Дејан Танески

Охрид

86

90

86

88

350

Оливера Наковска-Бикова

Битола

84

84

86

87

341

Никола Ќуроски

Битола

83

86

86

81

336

Снежана Танеска

Охрид

81

74

79

80

314

Ангел Џуковски

Скопје

74

81

74

78

307

Димитар Боцевски

Скопје

64

79

77

76

296

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

Елизабета Тодоровска

Куманово

77

80

86

83

326

Олга Ристовска

Скопје

52

61

40

25

178

Наташа Црвенковска

Битола

64

70

66

70

270

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

Стеван Ангелески

Прилеп

76

76

64

80

296

Љубе Димитриевски

Куманово

75

71

76

73

295

Мартин Ангелов

Битола

80

63

71

74

288

Дејан Ѓорѓиевски

Скопје

59

68

71

65

263

Воздушна пушка СХ1

Воздушна пушка СХ2

Воздушна пушка жени

Воздушна пушка останати
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ТРИАТЛОНЕЦОТ
И ПАРАОЛИМПИЕЦОТ

Бикова која во дисциплината воздушен пиштол (во категорија жени) истрела резултат од 379 кругови, само два
круга помалку од сопствениот светски рекорд со што
ја потврди високата тренажна форма и спортскиот перформанс. Другите постигнати резултати се во рамките
на просечното, дури во некои дисциплини и потпросечни. Резултат на тоа е недостаток на тренажен процес (кај
поголемиот дел од спортистите) или замор и заситеност
од тренинг и натпревари во тековната 2012 година (кај
дел од параолимпијците). Како и да е, сребрениот медал
на Лидија Крстеска во дисциплината воздушен пиштол
во микс конкуренција, како и победата на Бранимир Јовановски во дисциплината воздушна пушка се пријатни
изненадувања кои покрај високиот резултат на Оливера
Наковска-Бикова го одбележаа оваа државно првенство.
Главен судија на натпреварот беше Валентина Гоџовска
од Охрид.
НФСРИМ-МПК обезбеди медали за првопласираните тројца натпреварувачи по дисциплини. Во дисциплините во кои се натпреваруваа тројца натпреварувачи се додели само златниот медал, во дисциплините со
четворица натпреварувачи златниот и сребрениот, а во
дисциплините со пет и повеќе натпреварувачи беа доделени комплет на медали. Медалите ги додели генералниот секретар на НФСРИМ-МПК, Драган Дојчиноски.
Б. Јовановски
Број 75, Ноември 2012

Церебралната парализа или детската церебрална одземеност не е болест во вистинска смисла на зборот, но е хронична состојба која настанува по оштетување на мозокот
кај новороденчето, настанато пред, за време или по породувањето, која нема прогресија, неизлечлива е, но последиците
можат да се намалат, односно може да се зголеми степенот
на функционалност. Преку мултидисциплинарниот пристап
може да се очекува напредок во развојот на детето каде што
родителите се неизбежен и составен дел на тој тим.
Откако не можела да го издржи повеќегодишното малтретирање од својот татко, судија по семејно право, 23-годишната Хилари Адамс од САД јавно го објавила видеоклипот, кој го снимила пред седум години, на кој се гледа како
нејзиниот татко ја тепа со кожен ремен. Нејзиниот грев бил
во тоа што работела на интернет и симнувала музика. Вели
дека сакала да му помогне со оваа нејзина постапка иако
била свесна дека може да му ја уништи професионалната
кариера. На десет години помладата сонародничка Медисон, болна од истата болест, нејзиниот татко Рик Ван Бек е
прогласен за татко на годината. Овој човек реши да ја сподели својата приказна со пошироката јавност. Болеста на
неговата ќерка била дијагностицирана неколку месеци по
раѓањето. Таа не може ниту да седи, ниту пак да зборува,
но покажува што сака. Многу го сакала спортот. Сакајќи да
и ја исполни нејзината желба да стане спортистка Рик ги
оставил цигарите и почнал да тренира. Секојдневно трча,
носејќи ја во раце или влечејќи ја со количка, плива, влечејќи ја во мал адаптиран чамец, па возење со велосипед.
И така секој ден тој со својата ќерка и нивниот триатлон.
Но, не е сам. Со него е публиката која го бодри и храбри.
„Таа е моето срце, а јас сум нејзините нозе“ – вели Рик. Освен љубовта кон своето чедо овој човек го краси уште една
човечка особина, а тоа е трпеливоста. Трпеливиот човек е
некој што може да поднесе разни состојби без притоа да ги
загуби нервите. Трпеливоста не е само истрајност и доследност туку и способност за поднесување и издржување. Како
и да е, трпеливоста како црта или како состојба и навика
дефинитивно и неотповикливо е една од централните карактеристики на овој човек. Убаво е да нема такви „терапевти“,
како оној судија несреќник, убаво е да има такви татковци
како Рик, но уште поубаво е да има помалку болни од церебрална парализа. Ако не можеме против генетиката, барем
засега, можеме да влијаеме врз причините и ризичните фактори како што се, спречување на инфекциите, одвикнување
од пушење, употребата на лекарствата, избегнувањето на јо45
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низирачкото и други видови на зрачења, стручно и одговорно породување особено при инстрименталното породување,
недостатокот од кислород и др.
Јужноафриканецот Оскар Пасториус има богата спортска кариера со освоени многу медали, соборени многу рекорди. За него, како атлетичар, параолимпиец, речиси знаеме многу. Роден во 1986 година без двете фибули (потколенични коски), при што за да може да оди со протези, морале
да му ги ампутираат двете потколеници, но тоа не го спречило да има нормален, среќен и исполнет живот, да го работи
тоа што многу го сака, а тоа е атлетиката. Но оваа година, на
летните олимписки игри во Лондон, го проби ледот. Меѓународната атлетска федерација, со специјално одобрение од
посебна комисија му одобри да се натпреварува, како лице
со телесен недостаток, со олимписките натпреварувачи. Седницата на таа комисија протекла бурно и одлуката не била
донесена едногласно. Против бил и атлетскиот великан
Мајкл Џордан. Се полемизирало околу протетиката и нејзината моќност за (ин)директното влијание на резултатите
кои се постигнуваат и можноста за супериорноста на лицата кои ја користат. Ја следев во директен пренос таа трка,
стравував дека ќе го прегазат олимпијците на патеката. Не
освои медал, но пристојно истрча, незаостанувајќи многу
од победниците. Технологијата сè повеќе (ќе) напредува, истакнува Брус Дајер, инженер специјализиран за врвен спорт
од универзитетот во Бурнмут. Дејвид Џемс oд ценарот за
истражување на спортскиот инжинеринг од Универзитетот
во Шефилд додава дека веќе живееме во време кога протетиката може да ги надмине човечките перформанси. Со
развојот на работите како што е зајакнувањето на колената
и зглобовите атлетичарите наскоро ќе „летаат“ по патеката.
Стручњаците тврдат дека е само прашање на време кога параолимпијците ќе постигнуваат подобри времиња од спортистите без телесен инвалидитет. Можно е еден ден параолимпијците да трчаат побрзо од Болт! Многумина сметаат
дека примерот на Оскар Пасториус ќе ги поттикне другите
46

спортисти со телесен инвалидитет да посегнат за уште поусовршени облици на протези. Со нив е можно да се испробаат и на други атлетски дисциплини, каде што доскокот е
клучен сегмент за достигнување на врвни резултати, како
што се скокот во далечина, трискокот, скокот во височина.
Особено ќе бидаат инспирирани кон поход (соборување!) на
веќе застарените светски рекорди, на пр. светскиот рекорд
во скок во далечина oд 8,95 см од далечната 1991 година. Во
иднина ќе го видиме ставот и однесувањето на меѓународните атлетски институции по однос на учеството на спортистите со телесен недостаток со протетика и вреднувањето
на нивните резултати. Претстои вистински предизвик и за
двете страни. Како, кога и дали од сето ова нешто ќе се оствари, ќе покаже времето.
П.С. Францускиот претседател Оланд на свечениот прием на параолимпијците направи гаф. Ја праша слепата спортистка дали го видела како ракоплеска додека таа се натпреварувала. Се разбира таа му одговори дека не го видела.
Но, да не останеме и ние подолу, и ние коњ за трка имаме.
Еден парламентарец, бивш министер, во екот на жолчната
расправа, поради наводно слабата агилност за бранењето на
националната кауза, небаре се закрвавени јатрви, своите политички опоненти, без око да му трепне, ги нарече осакатени и дека местото им е на параолимпијадата! Алал нека ти е
пратениче! Срамота! Никако да им чукне часот, да им дојде
времето за разбирање на различностите. Собранието требаше да реагира на оваа дискриминаторска и навредлива изјава. Реакцијата од други беше очајна, краткотрајна и со слаб
интензитет. За вакво нешто не знам како би поминал пратеник во германскиот Бундестаг, веројатно би бил човечки и
политички дисквалификуван за сите времиња. Не можам да
се изначудам на тоа колку нашето општество е отрпнато и
млако реагира на лоши настани, скандали, на наплив на морално хулиганство и примитивизам. На ваквото неморално
однесување на јавни личности општеството остава впечаток
како да не е загрижено, или како ништо да не му значат овие
појави. Тоа е проблем. Тоа не е добро. Но изгледа јас премногу наивно сонувам за некаков свет за вистинска правда, за
почитување на рамноправноста, човечкото достоинство, за
општество на еднакви можности.
И така, животот си врви во оваа наша тажна и напатена
земја, од луѓе кои едвај составуваат крај со крај, од оние
што летуваат со месеци на приватни плажи, убаво исончани,
најадени и добро чувани. Од оние што имаат сè и пак се незадоволни, до оние што немаат ништо и ќе бидат задоволни
и среќни и со малку. Којзнае, можеби секој од нас со својата
рамнодушност, неодлучност, глупост, злоба, сите овие години, како да даде свој придонес за да го имаме тоа што денес
го имаме и изгледа доаѓа време за тоа да се плати.
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ

ПЛАНИНИ И ВРВОВИ СО ИСТИ ИМИЊА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Површината што ја зафаќа Република Македонија
изнесува 25.713 км. Од оваа површина 80% е планинска
земја. Планините се речиси распространети по целата
територија на републиката.
Нормално е да се очекува планините да имаат и врвови. Интересно е тоа што месното население во чии
атар се наоѓа дел од планината, на врвовите и индивидуални места да им се даваат имиња – познати во науката како топоними. Напоменуваме дека на една планина
има повеќе врвови и секој си има свое име. Ние тука ќе
се задржиме само на тие планини кои имаат врв со исто
име како што се вика планината. Тука не можеме да
дадеме образложение дали името на врвот е дадено по
името на планината или планината го добила името по
врвот. Во оваа група на планини и врвови се следните:

Шар Планина со античкото име Скард, се наоѓа во
северозападниот дел на Р. Македонија. По нејзиниот срт
е поставена границата со Косово. Највисокиот врв на
Шар Планина е врвот Шар висок 2.747 м. Интересно е
тоа што на овој врв по политички и административен
пат неколку пати му е менувано името. Така најпрво
бил именуван со името Султан Тепе, потоа со Турчин,
па Александров Врв по српскиот крал Александар, потоа Борисов Врв по бугарскиот цар Борис. По Втората
светска војна повторно е именуван со името Турчин.
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Во 1952 година го добил името Титов Врв, по името на
југословенскиот претседател Јосип Броз Тито. Меѓутоа
најстарото име му било Шар.
Планината Кораб се наоѓа во северозападниот дел
на Р. Македонија, на неа е поставена границата со Албанија. Највисокиот врв на оваа планина е врвот Голем
Кораб висок 2.764 м. Наедно овој врв е и највисокиот
врв во Р. Македонија.
Планината Крчин се надоврзува на планината
Кораб и се протега сè до Дебарско Поле. Највисокиот
врв на оваа планина е врвот Крчин висок 2.341 м. Оваа
планина е позната и како Дешат. Меѓутоа кај месното
население од селата што се наоѓаат на падината од оваа
планина, планината ја викаат Крчин.
Планината Исток или Петринска Планина се наоѓа
меѓу Охридското и Преспанското Езеро, а со јужниот
дел е соединета со планината Галичица. На оваа планина највисокиот врв се вика Исток и е висок 1.663 м.
Врвот се наоѓа западно од селото Петрино, по кое село и
планината има и второ име Петринска Планина.
Планината Караџица се наоѓа јужно од Скопје,
меѓу реките Треска на запад и Маркова Река на исток.
Највисокиот врв на Караџица е врвот Убава висок 2.553
м. Меѓутоа на планината Караџица има и врв кој се вика
Караџица и е висок 2.473 м.
Мокра Планина или Јакупица се наоѓа јужно од
Скопје и западно од Велес. На југ и југозапад се спушта
до коритото на реката Бабуна. Мокра Планина е позната
и како Јакупица, име дадено според една легенда. Имено сточарите Јакуп и Даут од раселеното село Чеплез
се скарале, па за да не дојде до меѓусебни одмазди го
напуштиле селото. Јакуп со овците и трлото се засолнил
на Мокра Планина, а Даут на Орешка Планина. Локалитетот на Јакуповото трло го добил името – Јакупово
трло. По овој локалитет – топоним кој се проширил на
поголема површина, српскиот географ Петар Јовановиќ
ова име го дал на целата планина во трудот „Глацијација
Јакупице“ објавен 1928 година. Највисокиот врв на оваа
планина е врвот Мокро или Солунска Глава висок 2.540
м. Името Солунска Глава кое е прифатено од народот е
од 1924 година добиено по наводно ноќното гледање на
градската солунска светлина од овој врв.
Орешка Планина или Даутица се наоѓа источно
или десно од средниот тек на реката Треска. Оваа планина го добила името Даутица по Даутовото трло (објаснување кое е идентично со случајот за името на Мокра
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Планина), и не само тоа, туку еден врв кој се наоѓал над
бачилото го добил исто така името Даутица. Меѓутоа на
Орешка Планина се наоѓа врвот Орешко Чуле висок
1.644 м.
Планината Буковиќ е помала планина која се наоѓа лево од патот Гостивар – Кичево. На оваа планина се
наоѓа врвот Буковиќ висок 1.179 м. На оваа планина има
уште два повисоки врва од врвот Буковиќ.

Баба Планина се наоѓа меѓу Пелагониската рамнина на исток и Преспанското Езеро на запад. Највисокиот
врв на оваа планина е врвот Пелистер висок 2.601 м.
Меѓутоа, на Баба Планина има и врв што се вика Баба
висок 2.080 м, а се наоѓа западно од селото Острец.
Планината Ниџе се наоѓа во јужниот дел на Р. Македонија и е гранична планина со Грција. Највисокиот
врв на Ниџе е врвот Кајмакчалан висок 2.521 м. Понизок од него е врвот Ниџе, висок 2.362 м и е на границата
со Грција.
Планината Мариовски Козјак се наоѓа во јужниот дел од Р. Македонија, југоисточно од Прилеп. Интересно кај оваа планина е тоа што најнискиот врв со височина од 735 м се вика Козјак.
Жеден е помала планина која се наоѓа во северниот
дел на Р. Македонија меѓу градовите Тетово и Скопје.
Највисокит врв на оваа планина е врвот Голем Жеден
висок 1.264 м.
Планината Китка се наоѓа јужно од Скопје и планината Водно. Највисокиот врв е врвот Китка висок
1.568 м.
Планината Клепа се наоѓа јужно од Велес и десно
од Вардар и патот Велес – Гевгелија. Највисокиот врв се
вика исто така Клепа и е висок 1.149 м.
Планината Огражден се наоѓа во југоисточниот
дел на Р. Македонија, североисточно од Струмица и
Струмичкото Поле. Највисокиот врв го има истото име
Огражден и е висок 1.744 м.
Илија Петрушевски

48

Имунитетот во есенските денови
Превенцијата е секогаш подобра од кој било лек. За
вашиот организам да може да се бори против вирусите
и бактериите кои се кријат буквално насекаде, потребно
е да имате силен имунолошки систем. Токму затоа, во
овој период од годината секој се обидува да го зајакне
својот имунитет.
Кога ќе дојде до пад на имунитетот организмот го
совладуваат бактерии и вируси и доаѓа до заболувања.
Ова е особено изразено за време на студените денови, од
доцна есен до рана пролет.
Имуниот систем е сложен систем на леукоцити и
антитела во организмот кои се борат против инфекциите, бактериите, вирусите и другите страни (штетни)
честички. Имуниот систем е нашата природна одбрана
од болести.
Пореметувањето на имуниот систем го нарекуваме
пад на имунитетот, кој може да предизвика низа здравствени пореметувања и болести бидејќи тогаш организмот е ослабен и подложен на дејство на вируси и бактерии.
Што сè влијае за пад на имунитетот?
За пад на имунитетот влијаат: долготрајни, хронични заболувања (дебелина, дијабетес), операции, чести
инфекции, долготрајна употреба на антибиотици, стрес,
хроничен умор, исцрпеност, недоволна физичка активност, премногу интелектуална и физичка работа, загаден воздух, индустриска прашина, домашна прашина,
изложување на долготраен студ, претерано изложување
на сонце и топлина...
Имунитетот го оштетуваат и лошите навики: пушење, неправилна исхрана, долготрајни диети, недоволно спиење, нередовно одморање, песимизам, лоша
хигиена...
Особено во зима нашето тело е подложно на инфекции. Просто речено, нашето тело на студено троши многу енергија на загревање, па ако му ја одземеме со други
„борби“ (умор, физички напор, стрес), а не му дадеме
доволно калории, витамини и минерали, создаваме услови болеста да не совлада.
Постојат различни начини да си го подобрите имунитетот, но еден од најефективните е преку исхраната.
Балансираното хранење му ги дава на телото сите хранливи материи потребни за борба против болестите. Еве
која храна не треба да ја прескокнувате ако се обидувате да го зајакнете вашиот имунитет.
Како да се зајакне имунитетот?
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

За зајакнување на имунитетот се неопходни здрави навики и одговорно однесување: правилна исхрана,
доволно сон, редовно одморање, секојдневни физички
активности, намалување на стресот, одржување на личната хигиена, одржување на хигиената на просторот.
Правилна и здрава исхрана го зајакнува имунитетот.
Во организмот треба да се внесуваат неколку помали
редовни оброци кои треба да содржат доволно: витамини (особено Д, Ц и А), минерали, антиоксиданси, растителни влакна, протеини, јаглени хидрати и калории.
Од овошје се препорачува: јужно овошје, грозје, јаболки, бадеми но и природни овошни сокови. Од зеленчук издвојуваме: кромид, лук, зелка, патлиџан, пиперки, брокула.

Брокули
Брокулите се достапни во текот на целата година, а
се исклучително важни за подобрување на имунитетот.
Вкусот не треба да ве спречи да ги вклучите брокулите во секојдневната исхрана, затоа што тие се одличен
извор на витамини А, Ц и Е, а покрај тоа се и природни
заштитници од многу видови на рак. Најдобро е да ги
консумирате без да ги готвите.
Јогурт
Јогуртот ја зголемува отпорноста на габични инфекции кај жените.
Јогуртот содржи во себе пријателски бактерии кои
му се неопходни на вашето тело за заштита од злонамерните бактерии и инфекции. Оние јогурти кои имаат
живи или активни бактериски култури се најдобри за
зајакнување на имунолошкиот систем. Јогуртот освен
што е освежителен и вкусен, тој и ве заштитува од настинки и инфекции на горните дишни патишта. Жените
имаат многу повеќе корист, затоа што јогуртот им ја зголемува отпорноста на габични инфекции.

Печурки
Печурките се нискокалорична храна, богата со железо, цинк, растителни влакна, есенцијални аминокиселини и витамини. Одамна е познато дека печурките го
стимулираат имунолошкиот систем и му помагаат на теЗелен чај
Зелениот чај го заштитува телото од грип и настинка. лото подобро да се брани од вируси и инфекции. ИстраЧајот е богат извор на полифеноли и други суп- жувањата покажале дека печурките имаат антивирален,
станции кои го заштитуваат телото од грип и настинка. анибактериски и антиканцероген ефект.
Супстанцијата EGCG (epigallocatechin gallate), која ја
Бадеми
има во зелениот чај, е моќен антиоксиданс и одличен
Една шепа бадеми ќе му обезбеди на вашето тело
сојузник во борбата против ракот. Некои истражувања
покажуваат дека EGCG го спречува размножувањето на над 50% од препорачаното дневно количество витамин
вирусите, па несомнено го зајакнува и имунитетот. Нема Е и со тоа ќе го засили вашиот имунитет. Бадемите содржат и рибофлавин и ниацин, витамини од групата Б, а
да погрешите и ако наместо зелен изберете црн чај.
исто така и омега 3 масни киселини. Познато е дека ова
вкусно овошје помага во заштитата на имунитетот од
Лук
Популарноста на лукот како заштитник на здравјето негативните ефекти на стресот.
За да го подобрите имунитетот максимално, постана многу поголема минатата зима, кога се распространи свинскиот грип. Лукот е чудотворно растение. требно е да ја намалите консумацијата на мрсна храна
Тој ја содржи супстанцијата алицин, за која е познато и шеќер, а да ја зголемите консумацијата на вода. Друг
дека има антибактериско, антивирусно и антигабично сојузник на имунитетот е физичката активност, а голем
дејство. Неговиот мирис е одбивен за многу луѓе, но непријател – стресот. Намалување на стресот е можно
ако во текот на денот одвоиме неколку минути само за
вреди да се поднесе со цел да се подобри имунитетот.
себе. Тогаш би требало да седнеме или легнеме во мир
Број 75, Ноември 2012
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и тишина и да не размислуваме за обврските барем пет
минути, бидејќи тоа многу поволно дејствува на организмот. Така дејствува и топлата купка или сауната, но за
тоа треба малку повеќе време.

Додатоци во исхраната можат да бидат медот и
прополисот (матичен млеч) бидејќи поволно влијаат на
имунитетот. Поволна комбинација е топол чај (од нане,
камилица, зелен чај, хибискус...) засладен со мед. Мултивитамините помагаат ако веќе не внесуваме доволно
витамини со редовната исхрана.
Спиењето и одморот се неопходни за нашето здравје и за намалување на стресот. Важно е да се спие во
мир и тишина седум-осум часа дневно. Спалната соба
не треба да е претопла. Дневниот, неделниот и годишниот одмор служат за опуштање на организмот.
Со редовни или умерени физички активности може
да се подобри имунитетот и до 50% што е и научно докажано. Тоа подразбира: секојдневно пешачење, повремено
пливање или лесно трчање, рекреативно планинарење.
Прошетките се особено добредојдени во зимскиот
период и тоа во парк или покрај реки, за да се избегне
загадениот град. Од домашните вежби се препорачуваат
вежби на дишење.
Хигиената на просторот и личната хигиена се предуслови за добар имунитет. Редовното миење раце, се
подразбира, бидејќи тие се најподложни на инфекции.
Секој ден проветрете ги работните простории и спалната соба, со тоа што во студениот период проветрувањето
треба да трае од три до пет минути.
Елена Ѓурчиноска
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Подобрени постоечките тарифни модели
за лицата со посебни потреби,
воведен нов тарифен модел за мобилен интернет
На 15 ноември во просториите на Републичкиот Црвен крст со почеток во 11.00 часот се одржа прес-конференција на телекомуникацискиот оператор ОНЕ „Телеком Словенија груп“ (ONE Telekom Slovenia Group)
за подобрените постоечки тарифни модели за лицата со
посебни потреби, и воведен нов тарифен модел за мобилен интернет, на која присуствуваа претставници од
Сојузот на лица со телесен инвалидитет на РМ, Сојузот
на слепи лица на РМ, Сојузот на глуви и наглуви лица
на РМ, Сојузот на трудови и Сојузот на воени инвалиди
на РМ. Поради отсуството на претседателот и генералниот секретар на „Мобилност Македонија“, Сојузот на
лица со телесен инвалидитет на Македонија го претставуваше секретарот на „Мобилност Скопје“, како и бројни претставници од медиумите.
Со цел да ги направи своите производи и услуги што
подостапни за сите, ОНЕ ги ревидираше и ги подобри
постоечките Кер (CARE) тарифни модели во фиксната

и мобилната телефонија и креираше исклучително поволен Кер (CARE) тарифен модел за користење на мобилен интернет наменет за лицата со посебни потреби.
Од 15 ноември, тарифниот модел во фиксната телефонија Фикс кер тотал (Fix CARE TOTAL) за намалена и
многу ниска месечна претплата од само 199 денари нуди:
– 400 бесплатни минути за разговори кон фиксната
и мобилната мрежа на ОНЕ;
– единствена и ниска цена од еден денар кон сите
фиксни национални мрежи и
– единствена и ниска цена од 6,8 денари кон сите
мобилни и национални мрежи.
Ревидираниот тарифен модел во мобилната телефонија Мобајл кер тотал (Mobile CARE TOTAL) за намалена
и многу ниска месечна претплата од само 199 денари нуди:
– 1000 бесплатни минути за разговори и видеоповици во мрежата на ОНЕ;
– 40 бесплатни минути за национални разговори;
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ЗАБАВНА СТРАНА

Забавна страна
– 300 бесплатни СМС-пораки кон сите национални
мрежи;
– 300 бесплатни ММС-пораки кон сите национални
мрежи;
– 300 МБ бесплатен мобилен интернет;
– единствена тарифа за разговори кон други мрежи и
– 2000 денари по линија како субвенција за набавка
на телекомуникациски уред.
Дополнително, ОНЕ го воведе и тарифниот модел
Мобајл нет тотал кер (Mobile Net TOTAL CARE) кој на
лицата со посебни потреби им овозможува користење
на мобилен интернет со единствени поволности на пазарот. За месечна претплата од само 299 денари, корисниците на Мобајл нет тотал кер (Mobile Net TOTAL
CARE) добиваат:
– 4 GB интернет сообраќај вклучен во месечната
претплата и
– бесплатен 3G стик за мобилен интернет.
Кер (CARE) тарифните модели може да ги користат
сите членови на: Сојузот на телесно-инвалидизирани
лица на РМ, Сојузот на слепи лица на РМ, Сојузот на
глуви и наглуви лица на РМ, Сојузот на трудови и Сојузот на воени инвалиди на РМ.
Со воведувањето на Мобајл нет тотал кер (Mobile
Net TOTAL CARE), ОНЕ е единствениот оператор на
пазарот кој нуди мобилен интернет во сегментот тарифни модели за лица со посебни потреби, односно нудејќи
услуги во мобилна и фиксна телефонија и интернет,
единствениот оператор со комплетна понуда за оваа категорија на корисници.
Со ова уште еднаш ја потврдува својата ориентираност кон креирање производи и услуги по мерка на
корисниците со цел да ги задоволат и најспецифичните
кориснички потреби.
Е. Ѓурчиноска

Порака
Трпе и Трпана се решиле да слават 30 години брак
во истиот хотел каде биле на меден месец. Трпе сакал сè
да биде совршено па во хотелот отишол еден ден порано
за да подготви сè. Вечерта и пратил e-mail на жена му,
но внел погрешна адреса и пораката несвесно ја пратил
кај вдовицата на починатиот поп. Синот на вдовицата
следното утро ја наоѓа мајка си во несвест пред компјутерот и го чита писмото: „Најдрага жено, само што
стигнав. Сè е подготвено за твоето доаѓање утре.
Се надевам дека ќе имаш пријатен пат. П.С. Овде е
многу жешко.“
Терапија
Отишла Трпана кај својот доктор, но кај него имало
многу гужва па овој ја препратил кај неговиот помлад
колега. По пет минути излетува Трпана од кај младиот
доктор и целата испаничена трча и вришти по ходникот. Ја сопрел нејзиниот доктор и ја прибрал во неговата канцеларија да види што се случило. После неколку
минути, влетува право во ординацијата на помладиот
колега:
- Па добро бе колега, ти нормален ли си, женава има
63 години, две ќерки, четири внучиња, како си можел да
и кажеш дека е трудна?
- Колега, а престана ли да ика?
Плавуша
Пратиле две кучиња и плавуша во вселената.
Им се јавуваат од Земјата и им кажуваат:
- Шарко!?
- Ав, ав!
- Притисни го црвеното копче!
И Шарко го притиснал копчето.
После некое време пак се јавиле од Земјата:
- Мурџо!?
- Ав, ав!
- Притисни го жолтото копче!
И Мурџо го притиснал жолтото копче.
Поминало уште некое време и од Замјата пак се јавиле:
- Плавушата!?
- Ав, ав!
- Не лај многу, нахрани ги кучињата и ништо не пипкај.
Митко Фидановски
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НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Од 28 август до 9 септември 2012 година во Лондон ќе се одржат Параолимписките игри
на кои со освоена квота за директно учество на параолимписките игри ќе настапи спортист
член на Мобилност Македонија, кој е единствениот спортист од Македонија кој ќе настапи
на Олимписките игри со освоена квота.
За точен одговор ќе се смета доколку го наведете името и презимето на нашата членка ?
Точниот одговор на ова наградно прашање гласи:
Оливера Наковска Бикова
Поставеното прашање беше многу лесно и на адресата на Мобилност Македонија пристигнаа
35 писма, најмногу од Скопје 20, од Велес 7 , од Битола и Штип по 3, и по 1 писма од Охрид и Кочани. Се надеваме дека наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско Струмица
со платени трошоци за превоз во висина на автобуска карта е доволен мотив читателите да се
потрудат околу точниот одговор на наградното прашање поставено во овој број кое навистина е
многу лесно.
На седницата на Уредувачкиот одбор на весникт „Феникс 86“, среќниот добитник го извлече
Митко Фидановски, еден од уредниците на весникот.
Најмногу среќа и точен одговор имаше

Томислав Попов од Скопје
Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Банско Струмица. Сите
информации поврзани со реализацијата на наградата добитникот ќе ги добие од генералниот
секретар на Мобилност Македонија на телефон бр. 3211-280.
Наградното прашање за овој број на весникот гласи:
Името и презимето на победникот од 17-те (минатогодишни) музички средби на лица
со телесен инвалидитет на Македонија.
Сметаме дека и одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помогнеме со тоа што ќе
Ви кажеме дека треба само да го читате весникот „Феникс 86“ и ќе го дознаете одговорот.
Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адреса Мобилност Македонија на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака за наградната игра, најдоцна до 15 јануари
2013 година.
Право на учество имаат само редовните членови на Мобилност Македонија. Наградата е непренослива, односно може да ја користи само оној што ја освоил.
Почитувани читатели, Вие кој го знаете одговорот на наградното прашање и кои сте оптимисти па верувате во својата среќа, земете учество во наградната игра. Со тоа ништо не можете да
загубите, а можете да добиете можност, заедно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во бањата Банско во Струмица.
С.Прчева
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