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Почитувани читатели,

Системот на ротација на уредници-
те кој го воведе Уредувачкиот одбор на 
„Феникс 86“ ми овозможува во следните 
четири броја да се дружиме од ова место 
со цел да ги презентираме најактуелните 
работи кои се случиле меѓу излегувањето 
на два следствени броја на нашето цене-
то списание.

Гледајќи од аспект на финанси-
рањето на програмските активности на 
„Мобилност Македонија“ и здружените 
членки, мора да истакнам дека егзисти-

раме и функционираме во мошне сложени услови на дејствување и се наоѓаме на работ на одржливост 
бидејќи од поминатите седум месеци годинава, добиени се само четири месечни дотации. Ова доведе 
до сериозна блокада во дејствувањето и одложување или откажување на дел од предвидените актив-
ности. „Мобилност Македонија“ преку своите претставници ги вложува сите напори да се деблокира 
и да придонесе да започне нормално финансирање, а со тоа и нормално функционирање на Сојузот и 
на здружените членки.

Актуелно за овој период е остварувањето на законското право на додаток за мобилност кое про-
излегува од член 84а од Законот за социјалната заштита и чија примена започна од 1.7.2012 година. Со 
министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски и колегата Жарко Селковски, претседател 
на Сојузот на слепи на Република Македонија, го промовиравме остварувањето на ова право на прес-
конференција која се одржа во просториите на министерството во мај. Во јуни се одржа координа-
тивна средба во Министерството за труд и социјална политика со цел да се дефинира постапката за 
поднесување на барања и потребната прилог медицинска документација, а се со цел да се придонесе 
во минимализирање на можноста од злоупотреба на ова право. Меѓутоа, се случи првите информации 
за поднесување на барање да ги добиеме кон средината на јули, а самиот процес на поднесување на до-
кументацијата да биде недоволно координиран од страна на министерството и центрите за социјални 
работи по општините, што предизвика нервоза кај дел од членовите кои ги исполнуваат условите за 
аплицирање за додаток за мобилност. Голен труд беше вложен за да се нормализира состојбата, имавме 
чести контакти со раководни лица од министерството, беа упатени повеќе дописи до центрите за со-
цијални работи и конечно по неколкудневна некоординираност состојбата се нормализира и барањата 
беа поднесени до центрите. 

Започна најголемиот спортски настан, Олимписките игри во Лондон. Иако не беа толку спектаку-
ларно отворени, како претходните во Пекинг, овој настан заслужува внимание. Непосредно по завр-
шувањето на игрите, започнуваат Параолимписките игри на истите борилишта. Република Македо-
нија ќе ја претставуваат тројца наши членови.

Секако, за сите овие теми, а и за многу други, поопширно ќе можете да се информирате на стра-
ниците на нашето списание. Се надеваме дека „Феникс 86“ ќе ве релаксира и информира за време на 
тропските жештини кои ја зафатија Република Македонија ова лето.

Бранимир Јовановски
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ДОДАТОК ЗА МОБИЛНОСТ

на 12.5.2012 година, во 10.00 часот, во простории-
те на Министерството за труд и социјална политика се 
одржа работен состанок во врска со имплементацијата 
на членот 84-а од законот за социјалната заштита кој 
се однесува на додатокот на мобилност и додатокот за 
слепило. на состанокот учествуваа: министерот Спиро 
ристовски, заменик-министерот ибрахим ибрахими, 
претседателот на „Мобилност Македонија“, брани-
мир Јовановски, генералниот секретар Софка Прчева и 
претседателот на националниот сојуз на слепи на репу-
блика Македонија, жарко Селковски.

Во член 84а се вели дека „правото на додаток за сле-
пило се обезбедува за потполно слепо лице над 26-го-
дишна возраст, а правото на додаток за мобилност се 
обезбедува на лице над 26-годишна возраст со 100% 
телесен инвалидитет и лице со умерени, тешки и дла-
боки пречки во менталниот развој коешто без помош на 
инвалидска количка не може да ги задоволи основните 
животни потреби, утврдени од стручен орган и со реше-
ние на Центарот за социјална работа согласно со член 
203, став 2 од овој закон.

  Месечниот износ на додатокот изнесува 7.000 
денари, усогласен со порастот на трошоците на живот 
за претходната година, објавени од државниот завод за 
статистика, во јануари за тековната година и истиот се 
обезбедува од буџетот на република Македонија.

По завршување на работниот дел од состанокот 
беше организирана конференција за печат на која при-

суствуваа голем број новинари од електронските и пи-
шаните медиуми. Министерот за труд и социјална поли-
тика, Спиро ристовски, истакна дека има задоволство 
да го промовира користењето на ова право за лицата со 
инвалидност започнувајќи од јули 2012 година, онака 
како што е предвидено со законот. Според податоците со 
коишто располага Министерството за труд и социјална 
политика, во центрите за социјална работа се регистри-
рани вкупно 1080 потполно слепи лица кои користат 
надоместок за помош и нега од друго лице во поголем 
обем и 1061 лице со умерени, тешки и длабоки пречки во 
менталниот развој и телесно инвалидни лица, корисни-
ци на надоместок за помош и нега од друго лице во пого-
лем обем. Во текот на јуни службите на Министерство-
то за труд и социјална политика во тесна соработка со 
националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија – Мобилност Македонија и со национални-
от сојуз на слепи на република Македонија ќе изготват 
посебен Правилник со кој ќе се уреди ова материја.

Претседателот на „Мобилност Македонија“, бра-
нимир Јовановски, во своето обраќање истакна дека 
има чест и задоволство во името на сите корисници на 
додатокот за мобилност од редот на лицата со телесен 
инвалидитет, да му се заблагодари на Министерството 
за труд и социјална политика и на Владата на република 
Македонија најнапред за донесувањето на ова одредба 
во законот за социјалната заштита, а сега и за најавата 
за нејзина имплементација, која е од суштинско значење 
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за лицата со телесен инвалидитет кои во секојдневниот 
живот за придвижување се користат со инвалидска ко-
личка. Со овој додаток овие наши членови, покрај дру-
гото, се стекнуваат со поголема самостојност и можност 
за поголема вклученост во сите текови на општеството. 
очекуваме соработката меѓу Министерството за труд и 
социјална политика и „Мобилност Македонија“ да про-
должи со несмалено темпо и во иднина во делот на про-
мена на законската легислатива на република Македо-
нија која се однесува на лицата со телесен инвалидитет 
во согласност со неодамна ратификуваната конвенција 
за правата на лицата со инвалидност.

кон крајот на јуни се одржа работна средба во Ми-
нистерството за труд и социјална политика на која беше 
разговарано околу техниката на примена на правото. за 
време на состанокот беше кажано дека е во тек изработ-
ка на Правилник кој ќе ја регулира оваа материја. Со цел 
овој додаток да го примаат лицата на кои навистина им е 
неопходен и на начин утврден со закон (лицата со теле-
сен инвалидитет над 26-годишна возраст со 100% теле-
сен инвалидитет кои без помош на инвалидска количка 
не може да ги задоволат основните животни потреби), 
со цел да се заштитиме и ние како Сојуз, но и минис-
терството од можни злоупотреби на ова право, како и 
со оглед на тоа дека поголем број дијагнози опишани 
во Правилникот за видот и степенот на попреченост и 
посебните потреби на лицата со пречки во развојот како 
најтешка телесна инвалидност може да бидат оштету-
вања помали од 100% и без потреба од постојано корис-
тење на инвалидска количка (што е еден од условите за 
стекнување со ова право), побаравме стручно мислење 
од физиотерапевти и ортопеди да ни дадат сугестија 
како на најдобар начин може да се регулира оваа мате-
рија. Сите дадени сугестии ги координираме со Минис-
терството за труд и социјална политика, а договорните 

состаноци продолжија и во текот на следната недела. 
наша сугестија беше (а ова го потврдија и лекарите) 
дека лицата со дијагнозите параплегија, триплегија и 
квадриплегија, како и високи ампутации на двата долни 
екстремитета без чунка (или со неадекватна чунка за 
протеза) несомнено може да се сметаат за лица постоја-
ни корисници на инвалидска количка, а другите потен-
цијални корисници најверојатно ќе треба да поминат на 
лекарска комисија која ќе го утврди правото. од страна 
на претставниците на министерството беше навестено 
дека правото нема да се добива по автоматизам, туку 
ќе мора да се поднесуваат посебни барања во центрите 
за социјална работа во локалните самоуправи (ќе биде 
изготвен унифициран образец од страна на министер-
ството) и ќе треба да се приложи соодветна докумен-
тација, бидејќи се работи за остварување на ново право 
од областа на социјалната заштита. Во тој момент беше 
доволно членовите да ги најдат своите наоди, оценки 
и мислења во кои е опишан степенот на оштетување и 
потребата од постојано користење на инвалидска ко-
личка, да бидат трпеливи и да почекаат да објавиме на 
нашата веб-страница www.mobilnost.mk, на социјалната 
мрежа „Фејсбук“, и во пишаните и електронските меди-
уми за начинот и постапката за остварување на правото 
на додаток за мобилност.

Со оглед на тоа дека согласно со законот и де факто 
започна да тече месецот во кој се започнуваше корис-
тењето на правото, на 3.7.2012 година претседателот 
на „Мобилност Македонија“ разговараше со одговорни 
лица од Министерството за труд и социјална политика 
во врска со дефинирање на методологијата за оствару-
вање на правото на додаток за мобилност. бевме известе-
ни дека министерството во меѓувреме изготвило терк на 
барање кое заедно со останатата медицинска докумен-
тација ќе се поднесува до центрите за социјална работа 

во локалните самоуправи. барањето 
може да се подигне во сите центри за 
социјална работа, а министерот за труд 
и социјална политика, г. Спиро ристов-
ски, требаше за десет дена да донесе 
одлука дали ќе се формира комисија за 
утврдување на процент на телесно ош-
тетување и неопходност од користење 
на инвалидска количка, или, пак, ќе 
биде доволно да се достави заверен до-
кумент од лекар-специјалист. откако 
ќе биде донесена одлуката, центрите за 
социјални работи ќе добијат конкретни 
инструкции за начинот на остварување 
на правото и околу 15-ти јули се оче-
куваше да започне постапката на под-
несување на барања за остварување на 
право на додаток за мобилност. 
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на 20.7.2012 година започна поднесувањето на ба-
рања за остварување на право на додаток за мобилност, 
но во исто време се случи одредени центри за социјал-
ни работи по градовите без проблем ги примаат доку-
ментите, додека други, пак, ги враќаа членовите и не им 
ги примаа барањата. Со цел да ја координира работа-
та и да го намали малтретирањето на нашите членови 
кои повеќекратно беа одбивани од страна на одредени 
центри за социјални работи, „Мобилност Македонија“ 
беше во постојана комуникација со одговорни луѓе од 
Министерството за труд и социјална политика од каде 
што, откако ги детектиравме првите одбивања за прием 
на документите, беше испратен допис до сите центри со 
назнака да не ги враќаат членовите и да ги примаат до-
кументите. имаше најразлични примери и искуства, и 
позитивни и негативни, меѓутоа во следните ден-два со-
стојбата беше нормализирана и сите центри за социјал-
ни работи ги примаа комплетираните барања. 

на 24.7.2012 година Министерството за труд и со-
цијална политика остварило работен состанок со претста-
вници на Министерството за здравство и на комисиите 
за издавање на наод и мислење за лица со инвалидност:  

– Јзу завод за физикална медицина и медицинска 
рехабилитација – Скопје (за остварување на право на 
мобилност);

– Служба за ментално здравје на деца и младинци 
при Јзу здравствен дом – Скопје (за остварување на 
право на слепило);

– Служба за ментално здравје на деца и младинци 
при Јзу клиничка болница – битола (за остварување на 
право мобилност и слепило);

– Јзу клиничка болница – тетово (за остварување 
на право на мобилност и слепило);

– Јзу здравствен дом – Штип (за остварување на 
право на мобилност и слепило).

 на состанокот биле донесени следните заклучоци:

 1. Сите баратели за остварување на овие права да се 
испратат на некоја  од горенаведените комисии во завис-
ност кое право треба да се оствари;

2. комисиите се должни точно да ја наведат дија-
гнозата во наодот и да заокружат дали лицето може или 
не може да го оствари бараното право;

3. Правото на остварување на посебниот додаток за 
мобилност и слепило се остварува од денот на поднесу-
вање на барањето;

4. ова право може да го остварат и лицата коишто 
се сместени во постоечките установи за социјална заш-
тита. 

на „Мобилност Македонија“ останува во наред-
ниот период да се искоординира со министерството за 
следното:

1. да побара од страна на Министерството за труд 
и социјална политика да се официјализира работата на 
комисиите;

2. да се донесе одлука дали подносителите на ба-
рањата ќе одат на комисија самоиницијативно, или со 
посебен допис ќе бидат известени од центрите за со-
цијални работи за термини кога да се јават на комисија;

3. на чиј товар ќе бидат трошоците од прегледот, на 
трошок на министерството или на подносителите на ба-
рањата.

очекуваме овие дилеми да ги разрешиме во најско-
ро време.

а до тогаш, ги замолуваме нашите членови да бидат 
трпеливи и да ги следат инструкциите кои ќе ги даде 
Министерството за труд и социјална политика, како и 
инструкциите на „Мобилност Македонија“. нема прос-
тор за нервоза. Во согласност со законот, правото на ис-
плата на корисниците кои ќе го остварат ова право е од 
месецот во кој е поднесено барањето за остварување на 
правото на додаток за мобилност.

Б. Јовановски
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еве измина временскиот рок кое ние правниците 
го викаме vacatio legis и измените и дополнувањата на 
законот за социјалната заштита со кои се воведе право-
то на додаток за мобилност стапија во сила и треба да 
се применуваат. тоа значи дека државата треба од јули 
2012 година да започне со исплата на овој додаток во 
висина од 7000 денари.

Времето за исплата дојде, државата треба да започне 
со исплатата, меѓутоа никој не знае како ќе се реализира 
ова право. тука почнуваат дилемите како да се реализи-
ра ова право. да речеме дека не е спорно кој треба да го 
користи ова право ама спорна е постапката како да се ре-
ализира правото, односно кој, каде и како треба да го реа-
лизира. тука почнуваат нејасностите и дилемите, а многу 
често и голготата. Честопати од страна на многу инвалиди 
членови на „Мобилност битола“ а и на други здруженија 
им беше поставувано ова прашање и јас иако многу сакав 
да помогнам не знаев ништо повеќе од тоа дека треба да 
се обратат до Центарот за социјална заштита и од таму да 
започнат постапка за реализација на ова законско право.

тоа беше сè што можеше да се стори, а во меѓув-
реме според моите најнови и официјални податоци од 
Центарот за социјална работа, се поместила работата од 
мртвата точка. најново е тоа што од нивна страна е из-
работен образец за барање за остварување на право на 
посебен додаток за мобилност. Секој телесен инвалид 
кој согласно со законот ги исполнува условите за доби-
вање на овој додаток треба да го поднесе лично барање-
то или тоа да го направи некој негов близок кој се грижи 
за него и во барањето ќе ги наведе неговите генералии. 
Во барањето се наведува дека поради неможност сам да 
ги извршувам своите основни животни потреби, затоа 
што имам 100% телесен инвалидитет и за што користам 
инвалидска количка, барам да ми се признае оствару-
вање на право на посебен додаток за мобилност.

до тука е јасно барањето и нема дилеми. Меѓутоа 
како прилог кон барањето треба да се достават и след-
ните документи:

1.Медицинска документација;
2.наод и мислење од стручен орган;
Јзу завод за физикална медицина и медицинска ре-

хабилитација – Скопје;
Јзу клиничка болница – битола;
Јзу клиничка болница – тетово;
Јзу здравствен дом – Штип;
3.Лична карта – фотокопија;
4. трансакциска сметка (фотокопија).

не е јасно што претставува медицинска документа-
ција и што се подразбира под тоа. дали треба лекарска 
документација од конзилиум на лекари или, пак, доволно 
е мислење и наод од лекар-специјалист. дали е потребно 
отпусно писмо и дали само тоа е доволно или треба цела 
историја на болеста доколку ја има. на ова прашање за-
сега нема одговор. Според набројувањето на здравстве-
ните установи од каде што се бара оваа документација 
може да се претпостави дека се работи за документација 
од комисијата за категоризација. колку мене ми е позна-
то во овие комисии се категоризираат лица со инвалид-
ност до 26-годишна возраст и воопшто не ми е познато 
дали работат овие комисии. единствено ми е познато 
дека оваа комисија работи во состав на Јзу клиничка 
болница – битола, а за другите наброени здравствени 
установи не ми е познато дали работат и дали се врши 
категоризација. оттука е и дилемата дали е доволно ре-
шение за категоризација од овие комисии за да се смета 
дека е доставена уредна медицинска документација.

Сега тука се поставува прашањето и дали за поста-
ри лица ќе треба да се обратат до инвалидската првос-
тепена комисија во Скопје и да се бара да им се утврди 
степен на инвалидност во зависност од користење на ко-
личка и со тоа и право на додаток за мобилност. крајно, 
доколку некој од порано од инвалидската првостепена 
комисија во Скопје има решение со кое му се определил 
степенот на инвалидност со одредена дијагноза тогаш 
дали е тоа доволно да се достави до Центарот за социјал-
ни работи за да се смета дека го исполнува условот.

на сите овие прашања кои беа поставени од мене до 
одговорните лица во Центарот за социјална заштита во 
битола ми беше одговорено дека истите дилеми и нив 
ги мачат и дека чекаат Правилник со кој ќе се објаснат 
подробно сите потребни документи кои ќе се бараат од 
апликантот. до донесувањето на овој правилник един-
ствено што можат инвалидите да направат е да поднесат 
во меѓувреме барање и да достават се што имаат од доку-
ментацијата со која располагаат и да чекаат објаснување 
од стручните лица во Центрите за социјална работа дали 
е тоа доволно или ќе треба нешто друго да се достави.

на овој начин се обидувам да им помогнам на наши-
те читатели, со надеж, дека наскоро ќе се разрешат ди-
лемите и дека ова значајно право и помош што побргу 
ќе го реализираат. Во наредните денови не губете време 
и поднесувајте барања и настојувајте да го реализирате 
Вашето право. 

Митко Фидановски

КАКО ДО ДОДАТОК ЗА МОБИЛНОСТ?



ТЕМАТСКА СРЕДБА ВО ПРИРОДА

Под покровителство на националниот сојуз на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија – „Мобилност 
Македонија“, здружението на лица со телесен инвали-
дитет на Скопје – „Мобилност Скопје“ на 16.6.2012 го-
дина беше домаќин на масовна тематска средба на лица-
та со телесен инвалидитет во природа. Примарно, идеја-
та за одржување на средбата беше за да се воспостави 
непосредна комуникација со членовите и да се нотираат 
нивните размислувања во врска со промоцијата и им-
плементацијата на конвенцијата на он за правата на 
лицата со инвалидност. Секундарно, средбата послужи 
членовите да поминат еден ден во непосредно дружење 
во размена на искуства за нивна целосна интеграција во 
социјалниот, економскиот, културниот и политичкиот 
живот на заедницата, далеку од компјутери и друга ин-
форматичка технологија, со можност да се рекреираат 
во за нив специјално поставените рекреативни сегмен-
ти, и тоа: пикадо, изучување на техника за фрлање на 
копје, диск и ѓуле, потоа играње шах, рибарење, но и пре-
зентација на ортопедски помагала.

благодарение на донацијата во автобуски превоз 
од страна на градоначалникот на Град Скопје, г. коце 
трајановски, три автобуси ги превезуваа членовите од 
местото на живеење до спортско-рекреативниот центар 
„езеро треска“ кој се наоѓа во општина Сарај во Скопје 
и назад, и тоа на релациите:

– охрид, Струга, кичево, Гостивар, тетово; 
– битола, Прилеп, кавадарци, Велес и 
– Струмица, радовиш, Штип, кочани. 
дел од членовите кои користат инвалидска количка 

или тешко се движат и не можат да патуваат со автобус 
пристигнаа со сопствени возила, а најмасовно учество 
имаше од здружението-организатор на средбата, преку 
150 членови на „Мобилност Скопје“. Превозот за чле-
новите на „Мобилност Скопје“ беше организиран со два 
автобуси на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ 
кои тргнаа од пред дХо „даре Џамбаз“ при што беше 

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

7Број 74, Август 2012



пен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога 
поради парализа или деформитет на раката и ногата не-
можат активно да движат количка на рачен погон, но со 
движење на прстите или главата може да управуваат со 
електромоторна количка.

особено внимание предизвика и електромоторната 
количка наменета за лица со висок степен на онеспосо-
беност на локомоторниот систем. 

организаторот за сите учесници обезбеди освежи-
телни пијалаци и сенвичи во ресторанот во 14.00 часот. 
Во оваа пригода изразуваме искрена благодарност до 
„Прилепска Пиварница“ која донираше пет пакети од 
нивните пијалаци, до „Горска вода“ кои донираа 20 па-
кети вода и до „тинекс“ кои донираа 350 шишиња вода 
и 200 шишиња сокови кои на многу топлото време беа 
вистинско освежување за учесниците на средбата.

исто така, искажуваме голема благодарност до еки-
пите на итната медицинска помош кои на наша покана 
беа присутни на СрЦ „езеро треска“, како и до Поли-
циската станица Ѓорче Петров кои со свои екипи се гри-
жеа за безбедноста на присутните на средбата.

 околу 16.00 часот заврши средбата и учесниците 
видно задоволни си заминаа во своите домови со надеж 
дека во блиска иднина „Мобилност Македонија“ ќе 
иницира одржување на ваква слична средба.

Б. Јовановски

обезбеден еден нископоден автобус, а за членовите кои 
користат инвалидска количка беа користени трите спе-
цијално адаптирани комбиња со хидраулични рампи на 
ЈСП „Скопје“. Се на сè, на средбата присуствуваа преку 
350 членови од сите здруженија здружени во „Мобилност 
Македонија“ и истата беше најмасовна средба на члено-
ви организирана во историјата на постоењето на Сојузот.

Центарот за ортотика и протетика „Славеј“ од Ско-
пје изврши презентација на ортопедски помагала, а нај-
голем интерес предизвика електромоторната инвалид-
ска количка за вертикализација „HERO1“ која ја пробаа 
повеќе членови со оштетување на долни екстремитети 
предизвикани од повреда на централниот нервен сис-
тем. индикации за добивање на оваа количка се исти 
како кај инвалидска собна количка – стандард, со поте-
жок степен на телесна инвалидност, за осигурени лица 
што се на школување и во работен однос. индикациско 
подрачје на електромоторната инвалидска количка за 
вертикализација „HERO1“ – кај лица со највисок сте-
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Претставници на „Мобилност Македонија“, претсе-
дателот бранимир Јовановски и генералниот секретар 
Софка Прчева, како и претседателот на „Мобилност 
Скопје“, дејан Ѓорѓиевски и претседателката на разгра-
нокот на мултипла склероза од Скопје, биљана Вели-
новска, од 26.6.2012 до 29.6.2012 година учествуваа на 
меѓународна конференција посветена на лицата заболе-
ни од мултипла склероза што се одржа во нови кнеже-
вац, Србија. Познати невролози од унгарија и Србија ги 
презентираа новите методи при лечење на оваа болест, а 
проф. д-р Чондор наѓ од нови Сад презентираше модел 
на мрежа на сервисни услуги, во работна верзија нарече-
на „NEXUS“. Подоцна, во комуникацијата со претста-
вниците на „Мобилност Македонија“ изрази желба да 
ја вклучи и република Македонија во регионалното 
движење. имено, се работи за систем на обука на спе-
цијалисти од разни области: офталмолози, стоматолози, 
гинеколози, хирурзи, психолози, нутриционисти и дру-
ги профили, како се постапува со лицата заболени од 
мултипла склероза кога ќе бараат соодветни услуги. за 
формирање на ефикасна мрежа и спроведување на про-
ектот во дело, побарани се средства од норвешка, со 
голема шанса да се добијат бидејќи презентираниот мо-
дел е всушност модел по кој функционира норвешка и 
другите скандинавски држави кога се во прашање лица 
заболени од мултипла склероза. 

Во рамките на меѓународната конференција се одр-
жа и јубилеј – 20 години постоење на здружението на 
заболени од мултипла склероза на Севернобанатски ок-
руг со седиште во нови кнежевац, како и 10-годишниот 
јубилеј од Меѓународна хуманитарна ликовна колонија 
наречена „животот е уметност“ на која од 22.6.2012 до 
30.06.2012 година учествуваа двајца членови на „Мо-
билност Македонија“, тома димовски и роза Мојсов-
ска, потоа членови на здружението на заболени од мул-

типла склероза на Севернобанатски округ, како и ликов-
ни уметници од Србија и Хрватска.

на 26.6.2012 година на пропатувањето кон нови 
кнежевац, македонската делегација во белград оствари 
работна средба со претседателот и генералниот секре-
тар на Сојузот на параплегичари и квадриплегичари на 
Србија, а во врска со состојбата, заштитата и унапре-
дувањето на положбата на лицата со телесен инвалиди-
тет во Србија, како и конкретни сегменти во кои мо-
жеме да развиваме непосредна соработка. доколку се 
договориме, прва активност би била учество со екипа 
на спортски натпревар во Горњи Милановац во септем-
ври, а во октомври нивна делегација би престојувала во 
охрид на меѓународна конференција во организација на 
„Мобилност Македонија“. Претходно, „Мобилност Ма-
кедонија“ договори работна средба со претставници на 
Сојузот на параплегичари од Словенија за можна разме-
на на капацитети за оздравување и рехабилитација на 
членовите. работната средба се планира да се одржи во 
охрид во октомври годинава.

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА  
ВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ



дваесет и четвртите републички спортски игри на 
лица со телесен инвалидитет на Македонија се одржаа 
од 8.6.2012 до 10.6.2012 година на спортските терени 
во Струга и охрид, а во организација на национални-
от сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија 
– Мобилност Македонија и во соорганизација со на-
ционалната федерација за спорт и рекреација на инва-
лидите на Македонија – Македонски параолимписки 
комитет. Спортистите беа сместени во хотелот „Галеб“ 
во Струга, додека натпреварите се одржаа на следни-
ве локации: стрелаштво на стрелиштето „бејбунар“ во 
охрид, атлетика на стадионот на Фк „караорман“ во 
Струга и пинг-понгот во малата сала „нико нестор“ 
во Струга. ова е убава можност да им изразиме голема 
благодарност на спортските работници од Фк „кара-
орман“ од Струга, кои и овојпат дозволија бесплатно 
користење на стадионот за одржување на натпреварите 
во атлетски повеќебој.

на 24. републички спортски игри на лицата со те-
лесен инвалидитет на Македонија учествуваа 76 нат-
преварувачи (од кои 22 беа жени) од 16 општински и 
меѓуопштински здруженија на лица со телесен инвали-
дитет од државата. единствено членовите на екипата на 
„Мобилност Свети николе“ повторно не настапија на 
игрите и покрај силните напори да се обезбеди нивно-
то учество. оваа година на игрите учествуваа и тројца 
натпреварувачи – јуниори, и тоа: елена давитковска од 

кратово во атлетика, димитар боцевски од Скопје и аг-
лел Џуковски од Скопје, и двајцата во стрелаштво со 
воздушна пушка.

Свеченото отворање на игрите се случи во вечерни-
те часови на денот на пристигнувањето на учесниците 
на игрите во големата сала на хотелот „Галеб“ во Стру-
га. По неколку пригодни зборови и со желба спортски-
те натпревари да поминат во коректна, фер и спортска 
атмосфера, претседателот на „Мобилност Македонија“, 
бранимир Јовановски, ги прогласи игрите за отворени. 

Во периодот кој им претходеше на игрите, стручна-
та комисија донесе Правилник за одржување на игрите, 
пречистен список на директно квалификувани спорти-
сти и изготви листа на пријавени спортисти по одделни 
спортови, состави програма за одржување на игрите и 
сите овие акти беа верифицирани од управниот одбор 
на „Мобилност Македонија“. исто така се донесе одлу-
ка при класифицирањето на новите спортисти и поната-
му да биде користена класификацијата што пред некол-
ку години ја направи меѓународниот класификатор во 
атлетика, г. Гетош од Хрватска и класификаторката во 
пинг-понг, г-ѓа романа романов од Србија, како и спо-
ред меѓународните правила и критериуми кои важат за 
пооделни спортови. новопријавените спортисти на иг-
рите, како и до сега, беа класифицирани од страна на 
д-р нико Јанков и бранимир Јовановски. за разлика од 
минатите години кога д-р нико се грижеше за здравјето 
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на спортистите, оваа година поради оправдани причини 
остана само за време на класификација на спортисти-
те, додека за време на натпреварите во атлетика беше 
ангажиран лекар од Струга. Спортистите од општа ка-
тегорија во машка и во женска конкуренција во атле-
тика се натпреваруваа во редовна конкуренција, со тоа 
што тие фрлаа со тежина на реквизити за атлетичари без 
инвалидност, а коефициент за пресметка на бодови се 

земаше од категоријата Ф46. другите спортисти се нат-
преваруваа со тежина на реквизити пропишана за нив-
ната инвалидност од страна на атлетската секција при 
параолимпискиот комитет. комисијата за жалби и при-
говори во состав: бранимир Јовановски, драган дојчи-
носки и Софче Прчева благодарение на коректноста на 
натпреварувачите немаше ниту една интервенција, ниту 
предмет за решавање.

Првиот натпреварувачки ден започна во 17.00 часот 
со натпреварите во стрелаштво. натпреварите се одви-
ваа во четири спортски дисциплини во категорија мажи, 
жени и микс-категорија. највреден резултат постигна 
параолимпијката оливера наковска-бикова со резултат 
од 378 кругови во категорија жени и 568 кругови во ка-
тегорија микс, убедливо го освои првото место. да и по-
сакаме ваков резултат да постигне и на Параолимписки-
те игри во Лондон. останатите постигнати резултати на 
другите стрелци немаа некоја посебна вредност и беа во 
висина на просечните постигнати резултати.
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Воздушна пушка мажи – СХ1

име и презиме Град 1 2 3 4 Збир
1. Новча Тодоровски Куманово 88 84 82 84 338
2. Николче Станојовски Битола 82 78 82 79 321
3. Васко Стефановски Битола 85 75 75 85 320
4. Ѓорѓи Здравески Прилеп 76 79 83 81 319
5. александар Јовановски Скопје 84 80 82 73 319
6. бранимир Јовановски куманово 70 79 78 78 305
7. тони Митровски Скопје 70 68 76 82 296
8. имер Сефери Скопје 62 72 64 67 265
9. илчо кангов Гевгелија 49 54 64 53 220
10. Митко Ѓозев радовиш 48 51 49 29 177
11. Љурзим бафтовски дебар 11 05 27 18 061
12. зоран Јовановски Струмица 75 78 80 78 ДНФ

Воздушна пушка жени – СХ1 
име и презиме Град 1 2 3 4 Збир

елизабета тодоровска куманово 71 79 78 71 299
олга ристовска Скопје 53 56 53 46 208

Воздушна пушка микс – СХ2
име и презиме Град 1 2 3 4 Збир

Снежана Танески Охрид 83 90 92 91 356
Дејан Танески Охрид 87 86 88 88 349
Никола Ѓуровски Битола 76 83 83 83 325
Димитар Боцевски Скопје 82 80 83 77 322
ангел Џуковски Скопје 79 80 78 82 319
александар талески Гевгелија 79 77 73 84 313

Воздушен пиштол микс – СХ1
име и презиме Град 1 2 3 4 5 6 Збир

Оливера Наковска-
Бикова Битола 95 96 93 94 98 92 568

Оливера Наковска-
Бикова 40 истрели 378

Ванчо Каранфилов Скопје 90 91 91 90 91 88 541
тони Митровски Скопје 88 76 84 84 81 90 503
бранимир Јовановски куманово ДНФ

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА



Вториот натпреварувачки ден, со почеток во 9.00 
часот, на помошниот терен на стадионот на Фк „кара-
орман“ во Струга се одржаа натпреварите во атлетски 
повеќебој во фрлачки дисциплини за сите категории. 
борбите се одвиваа едновремено на три борилишта: ко-
пје, ѓуле и диск. најнапред настапија натпреварувачите 
во категорија седење и во категоријата жени стоење. за 
разлика од минатите години кога, народски кажано, че-
кавме времето да „додржи“, бидејќи обилните дождо-

    Ѓуле диск копје  Поени
Зоран Јовановски Ф55 Струмица 5,01 13,15 12,09 1156
Александар Јовановски Ф54 Скопје 3,35 9,18 9,23 1029
Муштеба Амети Ф55 Охрид 4,33 10,21 11,12 989
Спасе Коцев Ф55 Радовиш 4,18 12,69 9,25 984
авни Хисмани Ф56 тетово 4,20 11,43 10,33 941
игор димитриевски Ф56 Струмица 3,71 9,74 9,52 833
Сашо тодоровски Ф57 Скопје 4,65 10,03 10,31 827

жени класи Ф55-Ф58
    Ѓуле 3 кг диск Kопје Поени
1. Елизабета Тодоровска Ф55 Куманово 3,49 6,62 6,15 1018
2. Живка Мицова Ф56 Кочани 3,51 6,45 5,55 946
3. елена давитковска Ф55 кратово 3,25 6,32 5,26 928
4. нурие Фаризи Ф58 Струмица 2,96 7,34 6,02 742

жени класи Ф42-Ф46 и општа
   Ѓуле диск копје Поени

1. Нада Цветковска Ф46 Куманово 7,72 17,30 15,30 1463
2. Нада Илиоска Ф44 Кичево 7,25 14,55 12,53 1323
3. Лидија Успрцова Ф42 Штип 5,74 12,40 8,68 1318
4. Силвана Трајковска општа Скопје 6,80 15,33 14,43 1317
5. Росана Ефремова општа Скопје 6,02 15,10 14,77 1257
6. Љубинка Крстеска општа Прилеп 6,46 12,70 14,68 1233
7. Јулијана Димитриева Ф42 Штип 4,85 11,08 9,27 1199
8. Мерита Арслани Ф42 Струга 4,52 11,75 8,89 1173
9. Јасмина Стојановска општа Скопје 5,36 10,82 11,71 1017
10. Љубица Манчева Ф44 радовиш 5,65 12,27 7,48 993
11. Велика Станишева општа кочани 5,16 11,07 9,42 944
12. иванка колева општа Велес 5,08 10,71 9,71 937
13. Љуљета ала Ф44 Струга 5,03 9,05 7,02 845
14. Јулијана ристеска општа кичево 4,78 8,48 8,65 830

Мажи класи Ф37-Ф46 и општа
   Ѓуле диск копје Поени
Александар Талески Ф46 Гевгелија 10,00 26,15 35,18 1675
Дејан Зафиров Ф42 Штип 8,10 23,27 27,40 1671
Митко Орданов Ф44 Кавадарци 9,01 25,10 27,29 1527
Димче Алексовски Ф46 Штип 9,15 24,75 26,04 1448

Мажи класи Ф54-Ф57

ви започнуваа веднаш по завршување на натпреварите, 
оваа година токму спротивното, беше изгор жешко и без 
ниедно облаче на небото. натпреварите се одржаа на ис-
клучително жешко време со температура од 35 Целзиу-
сови степени. Секако дека најтешко им беше на судиите 
кои цело време беа на теренот, без можност барем за 
малку да се скријат под сенка.

 Во натпреварите во атлетика беа постигнати 
следните резултати и пласмани:
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Мора да истакнеме дека одредени спортисти во не-
кои дисциплини не успеаја да постигнат резултати над 
пропишаните минимум норми, и ќе бидат предмет на 
разгледување од страна на стручната комисија која ќе 
му даде предлог на управниот одбор како да постапи и 
какви мерки да преземе.

истиот ден, во 17.00 часот беа спроведени натпревари-
те во пинг-понг во сите категории. Во малата сала во склоп 
на спортската сала „нико нестор“ во Струга на три маси 
за пласман разигруваа натпреварувачите: мажи и жени – 
микс 3-5, мажи 6-8, мажи 9-10 и жени 6-10. резултати:

Спортистите во трите спортови кои директно се 
квалификувани за следните јубилејни дваесет и петти 

Николчо Пеев Ф37 Гевгелија 7,43 19,78 25,32 1404
Марјан Зафировски Ф37 Скопје 8,35 19,68 22,40 1403
Дејан Ѓорѓиевски општа Скопје 7,64 21,71 30,15 1363
Савре Бојковиќ Ф44 Куманово 7,93 23,40 22,85 1347
Имер Сефери Ф44 Скопје 7,98 21,52 22,48 1308
Сашо Ристов општа Радовиш 6,39 20,68 27,49 1224
иван Георгиев Ф37 Штип 7,17 18,00 17,49 1190
авни Љата Ф38 дебар 7,03 18,15 14,94 1183
тихо тошев Ф42 Струмица 6,62 15,49 16,43 1167
Ванчо иванов општа кочани 8,06 15,71 20,77 1128
Митко Ѓозев општа радовиш 6,78 17,92 20,95 1092
ала белкија Ф44 Струга 6,32 17,32 20,53 1092
драге Марковски Ф44 тетово 6,86 16,83 17,46 1060
зоран Ѓорѓиевски Ф42 куманово 5,85 14,87 13,80 1043
дејанчо атанасов Ф42 Гевгелија 5,48 14,96 13,23 1006
александар димоски Ф44 Прилеп 6,35 17,37 15,62 1004
драги Стефановски Ф44 куманово 6,09 14,36 16,00 939
Љурзим бавтовски Ф44 дебар 6,31 13,09 15,46 920
антон коцевски Ф42 Велес 5,32 12,54 12,06 917
Пецо Петковски Ф42 Скопје 4,74 12,25 11,18 850

спортски игри во табелите се обележени со болдирани 
(затемнети) букви.

завршната вечер беше исполнета со ведро располо-
жение на учесниците, а истата започна со прогласување 
на резултатите и доделување на медали за постигнатите 
успеси од страна на генералниот секретар на нацио-
налната федерација за спорт и рекреација на инвалиди 
на Македонија – Македонски параолимписки комитет 
(нФСриМ-МПк), драган дојчиноски. на крајот од 
официјалниот дел, претседателот на „Мобилност Маке-
донија“ ги прогласи игрите за затворени со очекување 

дека на следните 25. по ред спортски игри ќе бидат по-
стигнати повисоки резултати и ќе земат учество пого-
лем број млади спортисти.

Б. Јовановски

Мажи и жени седење 
  (микс) класи 3-5

1. Трајче Стојановски
2. Муштеба Амети
3. Ристо Фотевски
4. Нурије Фаризи
5. игор димитриев
6. зоран Јовановски
7. илчо кангов
8. живка Мицова

Мажи класи 6-8
1. Рубинчо Ристески
2. Томи Јаневски
3. Тони Митровски
4. Николчо Делов
5. Марјан зафировски
6. Васко Стефановски
7. Пецо Петковски

Мажи класи 9-10
1. Страшко коцевски
2. небојша ташиќ
3. дејан алексовски
4. александар димоски
5. Ванчо иванов
6. дејан Ѓорѓиевски
7. Љурзим бавтовски

жени класи 6-10
1. олга ристовска
2. Снежана танеска
3. Лилјана Мицовска
4. Магдалена делова
5. Велика Станишева
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ИНФОРМАЦИИ

управниот одбор на националниот сојуз на лица со 
телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Маке-
донија, во текот на претстојниот период ги има утврдено 
следниве рокови за одредени активности кон кои треба 
да се придржуваат здружените членки на Сојузот и нив-
ните членови:

1. квиз-натпреварите, 18. по ред, ќе се одржат од 
23 до 25 ноември 2012 година во банско, Струмица, во 
хотел „Цар Самуил“. квалификациските натпревари во 
здруженијата ќе се одржат на 14 септември 2012 година 
во 17.00 часот. Прашањата ќе бидат доставени истиот 
ден во 16.00 часот по електронска пошта. здруженијата 
треба да ги достават резултатите од квалификациските 
натпревари со записник до „Мобилност Македонија“ 
исто така по електронска пошта, најдоцна еден час по 
завршување на квалификациите;

2. осумнаесеттите „Музички средби“ на „Мо-
билност Македонија“ ќе се одржат од 23 до 25 ноември 
2012 година во банско, Струмица, во хотел „Цар Саму-
ил“. рокот за доставување на демо-снимките е 1 септем-
ври 2012 година; (Музичката изведба да е снимена без 
придружни вокали.)

3. државното шаховско првенство на „Мобилност 
Македонија“ ќе се одржи на 6 и 7 октомври во банско, 
Струмица, во хотел „Цар Самуил“. записниците од ква-
лификациските натпревари и пријавите на учесниците, 
здруженијата треба да ги достават до „Мобилност Маке-
донија“ најдоцна до 20 септември 2012 година;

4. Манифестацијата „тортијада“ во организација 
на „Мобилност Струмица“ ќе се одржи во банско, 
Струмица, во хотелот „Цар Самуил“ на 24 ноември 
2012 година;

5. осумнаесеттите „Литературни средби“ на ли-
цата со телесен инвалидитет ќе се одржат во рамките 
на одбележувањето на 4 декември – денот на лицата со 
телесен инвалидитет. рокот за поднесување на литера-
турни творби е 1 октомври 2012 година;

6. организацијата на одбележувањето на 4 де-
кември оваа година е доделена на „Мобилност коча-
ни“. тие оваа година одбележуваат 20-годишен јубилеј 
од својата работа;

7. третата тематска работилница ќе се одржи во 
организација на „Мобилност кавадарци“ на 20 октом-
ври 2012 година. и „Мобилност кавадарци“ оваа година 
одбележуваат 20-годишен јубилеј од својата работа.

Ги потсетуваме здруженијата за својата работа и 
спроведените активности навремено да доставуваат до-
пис и фотографии до Сојузот кои ќе бидат објавени на 
веб-страницата на „Мобилност Македонија“, сè со цел 
да се овозможи целосно информирање на јавноста за ра-
ботата на „Мобилност Македонија“.

С. Прчева

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ НА „МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ 
ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД

СерВиСни инФорМаЦии

ВЕЛОСИПЕД ЗА ВЕЖБАЊЕ  
НА ПАРАПЛЕГИЧАРИ

 
за лицата со параплегија се нуди велосипед на 

електромоторен погон, кој ги движи нозете напред 
и назад а притоа се регулира брзината на вртење од 
0 до 60 вртежи во минута.

Цената на велосипедот е 700 евра и лицата кои 
го користат се задоволни од него.

Сличен е на велосипедот на „Мотомед“, кој може 
да го видите на следниот линк: http://en.motomed.
com/medizin 01 gb/themen 01 gb/geraete 01/motomed 
viva1 01.

Повеќе информации на тел. бр. 076/434-038  
Александар

БЕРБЕРСКИ УСЛУГИ ВО ВАШИОТ ДОМ

здружението на невработени лица „Македо-
нија“ преку иницијатива „бербер на повик“ нуди 
берберски услуги за членовите на „Мобилност Ма-
кедонија“ кои се жители на градот Скопје. услугите 
содржат стрижење и бричење во домашни услови 
за прифатлива цена од 150 денари. за користење на 
услугата е потребно да се закаже еден ден порано 
на тел. бр. 077/630-687 и 076/533-164 кај мајстор 
благоја.
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како да беше вчера кога на 10.12.1987 година се 
конституира здружението на телесни инвалиди на би-
тола. една по една се нижеа години, години на постојан 
растеж и успеси. на десетгодишнината од постоењето 
веќе се броеја 300 членови, а на дваесеттата бројот се 
искачи до 700 и се бележеше успех на сите полиња; 
спортски успеси, тематски средби, учество на сите на-
стани на „Мобилност Македонија“, соработка со локал-
ната самоуправа, соработка на меѓународен план, реа-
лизација на програмски и статутарни цели. накусо, тоа 
се правеше, се прави и ќе се прави во иднина. Јубилејот 
овој пат, иако сребрен, беше одбележан скромно, но со 
поддршката на Градоначалникот на битола и ортопед-
ските куќи практично се реализираа сите работи што 
вообичаено се прават.

Со одлука на управниот одбор, во подготовките 
беше изготвен леток, плакат, Цд и видеопрезентација. 
одбележувањето на јубилејот се состоеше од традицио-
налното дефиле на Широк сокак и тематска работилни-
ца, ги поканивме претставниците на повеќе здруженија 
од Македонија со кои имаме поинтензивна соработка. 
така, на 23.6.2012 година, откако се собравме на плош-
тадот „Магнолија“, беше дадено интервју за медиумите, 
прво од претседателот на „Мобилност битола“, прим. 
д-р нико Јанков, потоа претседателот на „Мобилност 
Македонија“, г. бранимир Јовановски и претседавачот 
на Советот на општина битола, проф. д-р Силвана ан-
гелевска. Мотото на дефилето беше „заедно во импле-
ментација на конвенцијата на он за правата на лицата 
со инвалидност“. на овој начин „Мобилност битола“ 
ја продолжува активноста за имплементација на кон-
венцијата во разумен рок. По достоинственото дефиле, 
заедно со претставниците на ортопедските куќи и ло-
калната самоуправа, ги запознавме јавноста и институ-
циите на системот за неопходностите на континуирана 
работа врз имплементацијата на конвенцијата. По де-
филето, се префрливме во ресторанот „Фонтана бе-ни“ 
во бистрица каде што беше одржана тематската рабо-
тилница во целосна реализација на Центарот за ортоти-
ка и протетика „Славеј“ ад, со која прикажаа дека со 
усовршените помагала и нови решенија се чекори кон 
подобар живот. Со плодна дискусија во која учествуваа 
повеќе дискутанти, се почнаа и се разгледаа проблеми 
од изработувачите и корисниците на помагалата. беше 
донесен заклучок за заеднички настап, по работилница-

та беа доделени благодарници, признанија и плакети на 
заслужните. Со тоа заврши една фаза од свеченостите по 
повод јубилејот. Следат останатите активности.

ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈОТ – 25 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ И РАСТЕЖ 
НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА16
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА

здружението на лица со телесен инвалидитет на 
охрид и дебарца „Мобилност охрид“, со ангажман на 
претседателот Венко Голабоски, ја продолжи успешна-
та соработка со здружението на ветерани и резервисти 
од одбраната и безбедноста на република Македонија 
– разгранок охрид.

Планирани се повеќекратни активности и дружења 
на членовите од двете здуженија во тековната 2012 годи-
на. така, на 24.3.2012 година, по повод четири години од 
формирањето на здружението на ветерани и резервисти 
од одбраната и безбедноста на република Македонија – 
разгранок охрид, се одржаа спортски активности.

Претходниот ден, по предлог на претседателите од 
здруженијата, беше организирана работна акција за под-
готвување на спортските терени. работоспособните и 
физички поздравите членови извршја темелно, пролет-
но чистење на просторот пред и околу бараката во која 
се наоѓаат просториите на „Мобилност охрид“. Во таа 
пригода парковите беа исчистени, прекопани и средени 
со обрежување на ружите и другите украсни растенија во 
нив. исто така, предвидените терени пред и во бараката 
беа адаптирани за претстоечите спортски натпревари.

наредниот ден свеченоста започна со постројување 
на натпреварувачите на платото пред бараката. Приго-
ден говор одржа претседателот на охридскиот разгранок 
од здружението на ветерани и резервисти од одбраната 
и безбедноста на република Македонија, полковник во 
пензија, добре Вељаноски. Потоа, посакувајќи им дру-
жење со добра забава, присутните ги поздрави претсе-
дателот на „Мобилност охрид“, Венко Голабоски. на 
свеченоста присуствуваа и членови на извршниот од-
бор од Скопје и претставници на ограноците од тето-
во, кичево и Струга, како и други заслужни охриѓани. 
Средбата се искористи за состанок на претседателите 
на ограноците, за започнување со поактивна соработка 
на ограноците од западна Македонија и планирање на 
заедички активности и средби.

Во просториите на „Мобилност охрид“ спорти-
стите од здруженијата се натпреваруваа во спортските 
дисциплини пинг-понг и шах. додека, на платото пред 
нашата барака натпреварувачите ги одмерија силите, 
способностите и вештините, во скок во далечина, стре-
лање и пикадо. крај сите натпреварувачки полиња, 
покрај судиите, имаше и значителен број навивачи од 

двете здруженија. бидејќи од разни причини, подобрите 
спортисти од „Мобилност охрид“ не се натпреваруваа, 
не можеме да се задоволиме со покажаните натпрева-
рувачки резултати. единствено, нашиот натпреварувач 
Митко Сотироски освои трето место во пинг-понг, а 
даниел нунески, поради ограниченото време и пропо-
зициите, исто така, со тројца членови го делеше третото 
место во шах.

По одржаните натпревари здружението на ветерани 
и резервисти од одбраната и безбедноста на република 
Македонија – разгранок охрид одржа редовно избор-
но собрание. Во таа пригода, старо-новиот претседа-
тел, пензионираниот полковник, добре Вељаноски, на 
заслужните членови и соработници им додели благо-
дарници и признанија. Меѓу другите, благодарница за 
успешната соработка и афирмација на активностите 
на здруженијата, му беше доделена на здружението на 
лица со телесен инвалидитет на охрид и дебарца „Мо-
билност охрид“. Признание за учество во рекреативен 
спортски натпревар во пинг-понг доби и денис демо. 
Венко Голабоски доби признание за учество во шах, а за 
учество во рекреативен спортски натпревар во пикадо 
признание доби нашиот член александар котески.

Потоа, во просториите од „Мобилност охрид“, сред-
бата продолжи со дружење, размена на мислења и коктел 
за учесниците и гостите. на крајот, членовите од двете 
здруженија го завршија дружењето со песни, игри и вету-
вање дека наредните средби ќе бидат уште поорганизира-
ни, посодржински и побогати во секаков поглед.

Венко Голабоски

„МОБИЛНОСТ ОХРИД“ ВО СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИ 
И РЕЗЕРВИСТИ ОД ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА – РАЗГРАНОК ОХРИД ОДРЖА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ
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Од активностите на „Мобилност Скопје“
Хуманитарен музички хепенинг

По повод завршувањето на учебната година, Equal 
Access through Service Learning for Persons with Disabilities 
организираше хуманитарен музички хепенинг посветен 
на лицата со различни видови на хендикеп, кој се одржа 
на 8 јуни 2012 година, со почеток во 10.00 часот, пред 
платото на Музеј-куќата на Мајка тереза.  „Мобилност 
Скопје“ има соработка со организаторите на овој настан 
и децата до 13-годишна возраст, кои се членови на „Мо-
билност Скопје“, заедно со нивните родители присуству-
ваа на овој настан.

Сите посетители уживаа во богата музичка програ-
ма со калиопи, дани, биба додева, александар белов, 
ребека, Викторија Лоба, златните славејчиња, поточиња-
та и најдобрите млади таленти со хендикеп: даниел то-
шевски, Виктор тошевски... беа поставени штандови со 
рачни ракотворби, се изведуваа магионичарски трикови 
и други анимации...

Целта е децата од најмала возраст во целиот систем 
на образование да размислуваат за луѓето со хендикеп, да 
се зголеми свесноста за правилен став и пристап и да се 
намали дискриминацијата кон нив. Луѓето со инвалиди-
тет треба да имаат еднакво право на живеење. 

насловот на проектот, во рамките на кој се органи-
зира овој хуманитарен музички хепенинг, гласи „еднаков 
пристап на лицата со инвалидитет преку методологијата 
услужно учење“.

а мотото на проектот е „дозволи ми да ти покажам 
дека можам!“

Елена Ѓурчиноска

Во текот на април се разгорија активности-
те. Прво мораше да се финализира состојбата со 
пуштање на струјата во новиот простор во ресен. 
По два контакта со одговорните во охрид, конечно, 
и тоа се разреши. исто така, во текот на април се 
финализираа и списоците за одмор. на седницата на 
управниот одбор клучна тема беше претстојниот ју-
билеј – 25 години од формирањето на здружението. 
за јубилејот се договараше да биде поделен во три 
фази. Со оглед на тоа што Претседателот обезбеди 
поддршка од Градоначалникот на општина битола и 
од ортопедските куќи „Славеј“, „оМр“ и „Медикус 
хелп“, првата фаза се состоеше од традиционалното 

уШте една уСПеШна акЦиЈа на ЦрВен крСт – Центар и „МобиЛноСт СкоПЈе“

Пред велигденските празници Црвен крст на општина Центар на шест социјално загрозени 
семејства на членови на „Мобилност Скопје“, кои живеат на територијата на општината Центар 
им подели пакети со храна, и со тоа барем малку им ги разубавија празниците.

наедно, сакаме да споменеме и да истакнеме нешто многу вредно за почит. имено, Црвен 
крст на општина Центар во периодот од 2011/2012 година со нивните мали проекти, како што ги 

нарекуваат тие самите, но со кои прават огромни дела им помогнаа на семејствата на неколку членови 
на „Мобилност Скопје“ кои се социјално загрозени и со нивна помош тие сега имаат подобрени услови за живот.

„Мобилност Скопје“ искрено се заблагодарува на Црвен крст на општина Центар и се надеваме дека меѓусеб-
ната соработка успешно ќе продолжи и понатаму.

 Елена Ѓурчиноска

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА18
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дефиле на Широк сокак и тематска средба на „Славеј“ 
од Скопје, втората фаза – поетски средби во демир 
Хисар со посета на куќата на Петре М. андреевски и 
библиотеката во с. бабино, а третата фаза беше мана-
стирска средба во с. болно, ресен. на истата седница 
беше донесена и одлуката за проектот со еЛеМ да 
биде реализиран во два дела, и тоа на 24.5.2012 – по-
сета на хидроелектраната „Глобочица“ и на 30.6.2012 
– посета на крушево и гробот на тоше Проески. По 
повеќе подготовки по одлуката на управниот одбор, се 
изработија плакат, леток и Цд по повод јубилејот. По 
контактите со директорот на „Славеј“, г. Горан Чалов-
ски, се разработија сите детали за работилницата што 

„Мобилност Македонија“ продолжува со учество на проектот
„Поттикнување на социјалната инклузија и инклузивен пазар на труд“
Проектот „Поттикнување на социјалната инклузија и инклузивен пазар на труд“ спроведен во рамките на Ми-

нистерството за труд и социјална политика продолжи со својата работа со основање на тематска група за развој на 
капацитет, каде што учествуваа претставници од „Мобилност Македонија“.

Главна цел на групата беше да придонесе за воспоставување делотворна испорака на социјалните услуги и сора-
ботка меѓу засегнатите страни, даватели на социјални услуги и центрите за вработување.

Преку вклучување на клучните засегнати страни во проектот, се очекува Групата за развој на капацитет да отвори 
простор за дискусија на разни прашања значајни за развој на капацитетот на креаторите на политики, професионалци-
те одговорни за испорака на социјални услуги, вклучувајќи ги службите за вработување и другите релевантни страни 
во полето на социјалната инклузија.

исто така, со вклучување на учесниците од разни сектори ќе се зголемат и транспарентноста, учеството и вклуче-
носта на Министерството за труд и социјална политика кога станува збор за развојот на политиката и спроведувањето 
на активностите поврзани со социјалната инклузија и интеграција во пазарот на труд на ранливи групи.

С. Прчева

беше закажана веднаш по дефилето. По празникот, на 
вообичаените средби во здружението се разговараше 
за следните активности.

на 21.5.2012 замина првата група на одмор. Прес-
тојот беше добар, а одморците задоволни. на 24.5.2012 
беше реализиран првиот дел од проектот на еЛеМ. дел 
од членовите кои беа на одмор во охрид, се придружија 
на настанот, така што авантурата беше потполна. на 
8.6.2012 спортистите заминаа на натпревари. Со нос-
талгија се присетуваме кога битолската екипа броеше 
девет члена од кои пет првотимци. тие повеќе не се меѓу 
нас, но Фанче, Вергита и благојче остануваат во нашата 
меморија. за среќа, оваа група добро помина, обезбеди 
пласман и пат за уште двајца за следната година. 

на 23.6.2012 во склоп на јубилејот беше одржано 
традиционалното дефиле на Широк сокак, а потоа те-
матската работилница во организација на Центарот за 
ортотика и протетика „Славеј“. на 30.6.2012 беше ре-
ализиран и вториот дел од проектот на еЛеМ, посе-
та на крушево и сите знаменитости таму. тие денови 
Претседателот имаше интервју во утринската програма 
на локалната тВ „орбис“, каде што се разговараше за 
активностите и јубилејот на здружението, а беше пре-
зентирано и Цд-то изработено по тој повод. 

Во почетокот на месецов, на одмор замина и втората 
група. импресиите се многу добри. деновиве се реализира 
контакт со Градоначалникот м-р Владимир талески, уште 
еднаш е изразена благодарност за сестраната поддршка и е 
договорена следна соработка и други тековни збиднувања. 

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА
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НАГРАДНА ИГРА

Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Од 23 до 29 април 2012 година во Охрид ќе се одржи Меѓународна ликовна колонија во 

организација на „Мобилност Македонија“. 
По кој пат оваа година се одржува ликовната колонија?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

Оваа година се одржа III-тата Меѓународна ликовна колонија.

Поставеното прашање беше лесно, но на адресата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа 20 
писма, најмногу од Велес – девет и од Скопје – седум, и по две писма од Струмица и Кавадарци. Се 
прашуваме на што се должи намалениот број на учесници во наградната игра? Дали прашањето беше 
тешко? Во минатиот број имавме 40 писма со точен одговор. Да 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 весникот „Феникс 86“, среќниот добитник го извлече Ми-
тко Фидановски, еден од уредниците на весникот. 

Најмногу среќа и точен одговор имаше

Дејан Ѓорѓиевски од Скопје

Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Банско, Струмица. Сите ин-
формации поврзани со реализацијата на наградата добитникот ќе ги добие од генералниот секретар 
на „Мобилност Македонија“ на телефонскиот број 3211-280.

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

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?
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 адресата на „Мобилност Маке-

донија“ (ул. 11 Октомври 42-а, 1000 Скопје, со назнака „За наградната игра“), најдоцна до 15 октомври 
2012 година.

Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Македонија“. Наградата е непре-
нослива, односно може да ја користи само оној што ја освоил.

Почитувани читатели, Вие кои 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 Бања Банско кај Струмица.

С. Прчева



Параолимписките игри ќе се одржат од 29.8.2012 до 
9.9.2012 година во Лондон. непосредно по завршување 
на олимписките игри, олимпиското село во Лондон на 
22.8.2012 година ќе ги отвори вратите за спортистите 
со инвалидност кои ќе учествуваат на вториот по го-
лемина елитен спортски настан во 2012 година. Преку 
4.000 спортисти од 154 држави ќе настапат на Пара-
олимписките игри. република Македонија ќе ја претста-
вуваат тројца членови на „Мобилност Македонија“, и 
тоа: оливера наковска-бикова и Ванчо каранфилов 
(спортисти) и бранимир Јовановски – личен тренер на 
спортистите и селектор на репрезентацијата. Шеф на 
мисијата е драган дојчиноски, генералниот секретар на 
Македонскиот параолимписки комитет.

По завршувањето на квалификациите за Параолим-
писките игри, резултатот на македонските спортисти 
беше обезбедување на две места во спортско стрелаш-
тво. за едното место немаше некоја посериозна дилема, 
со оглед на тоа што на почетокот на квалификацискиот 
приод беше договорено дека на секој спортист што ќе 
освои квота за државата, ќе му биде доделено и местото 
за учество. од тие причини, оливера наковска-бикова, 
која во 2010 година на Светското првенство во стре-
лаштво во загреб, Хрватска, обезбеди квота, го попол-
ни едното место. за второто место до последен момент 
конкурираа бранимир Јовановски и Ванчо каранфилов. 
на меѓународните натпревари во бад орб, Германија во 
мај и во Сремска Митровица, Србија во јули, Ванчо ка-
ранфилов стрелаше за нијанса подобро и заслужено ќе 
патува за Лондон како спортист.

Малата, но одбрана репрезентација за Лондон ќе 
отпатува на 22.8.2012 година. на 23.8.2012 година, во 
10.30 часот, во олимпиското село ќе се одржи церемо-

нијата на подигање на ма-
кедонското знаме на која 
очекуваме покрај нашата 
делегација да присуствува 
и делегација на амбасадата 
на република Македонија во 
Велика британија. на цере-
монијата градоначалникот на 
олимпиското село на нашата 
делегација ќе и посака добре-
дојде во Лондон, ќе биде подигнато македонското знаме 
со интонација на македонската химна, а подоцна со на-
шиот шеф на мисија ќе разменат подароци.

Параолимпискиот оган ќе биде запален на 28.8.2012 
година на стадионот во Стоук Мендевил, место од каде 
што во далечните шеесети години на минатиот век за-
почна движењето на параолимпизмот. Четири пламени 
од Лондон, белфаст, кардиф и единбург ќе се спојат 
на стадионот во еден, параолимписки оган, кој ќе го 
започне своето 24-часовно непрекинато патување низ 
кое ќе помине 87 милји меѓу Стоук Мендевил и Лон-
дон, носен од 580 волонтери во тимови од по пет лица. 
Самата церемонија на отворање на Параолимписките 
игри ќе започне во 20.12 часот по лондонско време на 
29.8.2012 година. знамето на република Македонија на 
отворањето на игрите ќе го носи бранимир Јовановски, 
олимпискиот шампион од барселона 1992, додека на за-
творањето на игрите, оливера наковска-бикова.

и двајцата наши спортисти ќе настапат во по три 
спортски дисциплини. Прв ќе настапи Ванчо каранфи-
лов, на 30.8.2012, во 11.45 часот, во дисциплината воз-
душен пиштол – мажи. утредента, на 31 август, во 11.45 
часот, во истата дисциплина, само во конкуренција на 
жени, ќе настапи оливера наковска-бикова. и во двете 
дисциплини финалните борби (во кои учествуваат нај-
добрите осум спортисти) е предвидено да се одржат во 
15.15 часот.

Следен настап е во дисциплината спорт пиштол 
(која се стрела на 25 метри) на 3.9.2012 година во 9.00 
часот. Финалето во оваа дисциплина ќе се одржи истиот 
ден во 16.50 часот.

Последниот настап нашите спортисти ќе го имаат на 
6.9.2012 година, во 13.10 часот, во дисциплината мало-

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ПАРАОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ВО ЛОНДОН 2012
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калибарски пиштол 
слободен избор. Фи-
налето во ова дисци-
плина е предвидено 
во 16.50 часот.

нашите спорти-
сти се искусни, во 
својата спортска ка-
риера освоиле број-
ни медали од нат-
превари од највисок 
ранг. очекуваме на 
игрите да влезат со 
голема самодоверба 
во своите вреднос-
ти, да ги остварат 
своите најдобри по-
стигнувања година-
ва и да влезат барем 
во по едно финале. 
освојување на ме-
дал е императив на 
секој спортист кој 

учествува на параолимписки игри. Meѓутоа, мора да 
бидеме свесни дека настапот на параолимписки игри 
секогаш е проследен со специфична емотивна состојба 
на спортистите, состојба во која се испреплетени голем 
број чувства: желба, надеж, исчекување, страв, храброст, 
одлучност... Шекспировата дилема „да се биде или не“ е 
постојан придружник на спортистите во деновите пред 
натпреварот, а особено во моментите на настап. Пара-
олимписките игри се спортски настан кој се одржува на 
секои четири години. на нив настапуваат елитни спор-
тисти, а чинот на освојување на медал претставува кру-
на на спортската кариера. Познатата изрека „Сега или 
никогаш“ знае да инспирира, но и да ограничи. успе-
шен е само оној што за време на натпреварот ќе успее 
концентрацијата максимално да ја задржи на правилна, 
ритмична и хармонична изведба на елементите кои ја 
сочинуваат спортската дисциплина. овие лекции се 
учат низ долготрајни програмирани тренажни процеси 
на спортисти калени низ виорите на елитните натпрева-
ри од кои секогаш „краделе“ по едно камче од мозаикот 
наречен успех. 

ова не им недостасува на нашите претставици. тие 
се успешни спортисти, освојувачи на бројни медали 
од елитни натревари. да им посакаме успех на нашите 
претставници, мирна рака и бистро око.

Б. Јовановски

ШАХОВСКИ ТУРНИР ВО 
ПРИРОДА НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“

 

Поради големата заинтересираност на нашите 
членови за шаховски натпревари и масовната по-
сетеност на шаховскиот натпревар по повод 4 де-
кември – денот на лицата со телесна инвалидност, 
Претседателот на „Мобилност Скопје“ вети дека во 
иднина здружението ќе организира повеќе натпре-
вари во шах од кои некои ќе се одржат во природа. 
Со тоа би се постигнала поголема дружба, но, пред 
сè, членовите ќе се усовршуваат во играњето шах за 
што поголеми успеси на државното шаховско пр-
венство кое секоја година го организира национал-
ниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Маке-
донија – Мобилност Македонија.

така и се случи. имено, на 20.5.2012 година 
во месноста Пеленица, во населбата драчево, во 
прекрасната природа се одржа шаховски турнир 
меѓу членови на „Мобилност Скопје“. на турнирот 
учествуваа 14 членови. По неколку одиграни кола 
најдобри беа адем неби, кој го освои првото ме-
сто, Сашо тодоровски, второ место, а третопласи-
ран беше ристо Фотевски. 

Судија на натпреварите беше драган дојчиноски, 
генерален секретар на нФСриМ-МПк. 

Покрај натпреварувачкиот дух секако дека не из-
остана и дружбата. 

Елена Ѓурчиноска



Меѓународниот олимписки комитет никогаш не ги 
наградувал со пари освојувачите на медали, но поголе-
миот дел од земјите ветуват награди на своите спорти-
сти кои ќе освојат олимписки медали. радио Слободна 
европа првери колкави се паричните награди за спорти-
стите кои на летните олимписки игри во Лондон  2012 
ќе освојат медал.

уште од 1992 година, кога се прекина праксата на 
олимписките игри да учествуваат само спортисти ама-
тери, се воведе обичај во многу земји спортистите кои 
ќе освојат медали да добиваат парични награди од нив-
ните влади, национални олимписки комитети, приватни 
фондации или спонзори.

благодарение на оваа одлука, грузиски освојувач 
на златен медал во Лондон може да заработи 1,2 мили-
они долари. на освојувачите на златен медал за возврат 
таџикистан им ветил луксузни автомобили. Во многу 
земји, освојувачи на медали имаат шанса да добијат 
клучеви од нов стан.

бонусите во пари варираат од земја до земја. додека 
во некои земји тешко се нуди повеќе од униформи и оп-
рема на своите спортисти, други обезбедуваат парични 
суми кои во голема мера ги надминуваат нивните про-
сечни заработувачки.

азербејџан нуди 510.000 $ за секој освоен златен 
медал. казахстан ветил по 250.000 $ на секој спортист 
кој ќе освои злато.

Ваква великодушност не е само одлика за локални-
те стандарди, сумите кои се нудат се поголеми дури и од 
оние во богатите западни земји како на пример во Сад, 
кои на своите освојувачи на златен медал ќе им даделат 
по  25.000 $, 15.000 $ за сребро и 10.000 $ за бронза.

руската влада на освојувач на златен медал обез-
бедува награда од околу $ 125.000, но од областа на 

Chelyabinsk регионалниот гувернер најавил дека ќе ис-
плати милиони долари на секој локален спортист кој ќе 
донесе дома златен медал. Властите во Санкт Петербург 
ветија на спортистите од градот околу 33.000 $ за ос-
војување златен медал во Лондон.

иранските власти на секој освојувач на златен ме-
дал му ветија златни монети во вредност од 85.000 $. 
на секој освојувач на медал од иран, државата му вети 
месечна плата во висина на платите на членовите на 
владата, до крајот на животот. 

дури и воглавно сиромашните земји од Централна 
азија понудија награди за своите спортисти. Претседа-
телот на таџикистан, емомали рахмон истакна дека на 
секој добитник на златен медал, државата ќе му испла-
ти 63.000 $. Покрај тоа, градоначалникот на душанбе 
нуди еднособен стан во градот секој освојувач на зла-
тен медал, како и паричен надоместокот за освојувачи 
на сребро или бронза. најголемата приватна банка во 
таџикистан, орионбанк, чиј мнозински сопственик е 
претседателот рахмон вети луксузни автомобили за се-
кој освојувач на златен медал.

нивниот северен сосед, киргистан, на секој спор-
тист кој ќе освои златен медал му вети 200.000 $, а град-
ските власти од бишкек најавија доживотна месечна 
стипендија од 500 $ за секој освојувач на медал за кир-
гистан.

туркменистан, единствената земја од поранешната 
Советска република чии спортисти не освоија ниту еден 
олимписки медал по распадот на Советскиот Сојуз, не 
најави доделување на награди за освојување на медали 
во Лондон 2012 година.

белорусија, чиј претседател александар Лукашенко 
очекува освојување на околу 25 медали во Лондон , од кои 
пет златни,  ќе му исплати 150.000 $ на секој спортист кој 

Колку вреди олимпиското злато?
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ќе се искачи на највисокиот подиум во Лондон. на освоју-
вачите на златни медали од олимписките игри во Пекинг 
2008 година им додели станови во Минск, но такво вету-
вање не е дадено за игрите во Лондон 2012 година.

домаќините на игри за оваа година не се ни одблизу 
толку великодушни. Велика британија не нуди никакви 
бонус награди за свои освојувачи на медали, но некои 
од освојувачите на златен медал за британија, можат 
доколку сакаат да платат $ 15,000 на кралството бри-
танија во замена нивниот лик да биде отпечатен на по-
штенски марки.

Листа на награди предвидени од страна на владати 
или национални олимписки комитети на спортисти кои 
ќе освојат медал на олимписките игри во Лондон 2012:
држава злато сребро бронза 
Грузија 1.200.000 $ $ 30.000 $ 20.000 
азербејџан 510.000 $ $ 255,000 $ 128,000 
казахстан 250.000 $ $ 150,000 $ 75.000 
киргистан 200.000 $ $ 150,000 $ 100,000 
италија 172,200$  $ 92,250  $ 61,500 
белорусија 150.000 $ $ 75.000 $ 50.000 
русија 125.000 $ $ 75.000 $ 50.000 
Пакистан 107,526 $ $53,763 $ 32,258 
узбекистан 100.000 $ $ 75.000 $ 50.000 
украина 100.000 $ $ 70.000 $ 50.000 
ирак 90,000 $ $ 67.000 $ 44.000 
иран 85,000 $ $ 55.000 $ 40.000 
таџикистан 66,500 $ $ 55,000 $ 44,000 
босна  
и Херцеговина 63,000 $ $ 47,300 $ 25,700 
Франција 61,500 $ $ 24,600 $ 16,000 
Молдавија 57,000 $ $ 40,650 $ 24,400 
кина 54.000 $       не е одлучено не е одлучено 
ерменија 50,000 $ $ 36.000 $ 24.000 
Србија 43,000 $ $ 37,000 $ 30,750 
Сад 25,000 $ $ 15.000 $ 10.000 
канада 20,000 $ $ 15.000 $ 10.000 
авганистан 20,000 $ $ 15.000 $ 10.000 
Германија 18,300 $ $ 12,300 $ 9,225 
Македонија ? ? ?

После ова, нека каже некој дека во одредени држа-
ви не се исплати животот да му се посвети на спортот. 
Меѓутоа има еден сериозен проблем во целата приказ-
на, во секоја спортска дисциплина се доделуваат само 
3 медали, а учествуваат повеќе десетици спортисти. 
која е гаранцијата дека токму вие ќе бидете носител на 
олимписки медал?

износи преземени од
         „радио Слободна европа“

       Б.Јовановски

БЕЗ НАСЛОВ НО ПО ПОВОД
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неодамна еден мој пријател, телесен инвалид, 
преку медиумите чул дека се зборувало за некаков 
нов паричен надоместок за инвалидите. таков ка-
ков што е, чул недочул, разбрал недоразбрал, побара 
појаснување од мене, за новоста што ја чул. не за да 
направам дека сум добар, ама бидејки од поодамна 
не бевме се виделе одлучив наредниот ден да го по-
сетам, во утринските часови, во неговото родно село. 
Врвулица од народ, жагор, запрежни коли, тракто-
ри, добиток. земјоделските работи се во полн ек, 
претстои жетвата на житото и бербата на тутунот и 
афионот. Песот што беше се скрил под ладовина со 
лаење го најави моето пристигнување. Во дворот ме 
пречека седокоса жена со свенато и набрчкано лице 
и ковчести раце. Ми посака добредојде, со смирен и 
добродушен глас. Во малку подотворената уста се ви-
доа ретки расипани заби. Влегувам во трошна при-
земна куќарка на која забот на времето си го напра-
вил своето. Собата скромно наместена, послана со 
изветвен тепих, на малата масичка кутии и шишенца 
од лекови, на застарениот телевизор едвај се рас-
познаваат ликовите на еден наш познат водителски 
пар. Средбата беше полна со емоции, мојот пријател 
се возбуди, се растрепери, солзите се тркалаа по не-
говото лице, стисокот на неговата рака слаб, гласот 
испрекинат, едвај разбирлив, со мака и тешкотија ги 
изговара зборовите, како да доаѓаат од некоја длабо-
чина. тешко е да се остане рамнодушен од една ваква 
слика, та нели не сум од камен, но бргу и неосетно 
се прибрав. иако вербалната комуникација е многу 
тешка, сепак го разбирам сè што сака да ми каже. ако 
од една страна гледам ослабена мускулатура, одземе-
ност на екстремитети, контрактури, од друга страна, 
што ме радува, гледам желба за живот, оптимизам. 
Се обидов а изгледа и успеав да му разјаснам , за сè 
што зачул од медиумите. Посебно го истакнав при-
донесот на националниот сојуз на лицата со телесен 
инвалидитет „Мобилност“ и националниот сојуз на 
слепите лица во заедничките подготовки со Минис-
терството за труд и социјална политика, при изгот-
вувањето на овој проект, особено што тоа е напра-
вено во услови на незавидна економска и социјална 
состојба, како последица на европската финансиска 
криза. дека ова право е воведено со измените на за-
конот за социјалната заштита и се однесува за лица 
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со 98% оштетување на видот со над 26-годишна возраст 
и лице со над 26-годишна возраст со 100% телесна ин-
валидност и лице со умерени, тешки и длабоки пречки 
во менталниот развој коешто без помош на инвалидска 
количка не може да ги задоволи основните животни 
потреби, утврдени од стручен орган, со решение на Цен-
тарот за социјална работа. дека средствата за оваа право 
се обезбедени од буџетот на Министерството за труд и 
социјална политика, во номинален износ од 7000 дена-
ри, усогласено со порастот на трошоците од минатата 
година и дека ваквото право ќе започне да се остварува 
од 1.7.2012 година. Моите соговорници велат дека едвај 
крај со крај составуваат, со скромните примања што ги 
имаат. Ми се пожалија за секојдневната и мачна борба со 
декубитусите, за тешката пневмонија што зимава го на-
вјасала, за инфузиите, инхалаторите, сондите, катетрите. 
огревните дрва ги штеделе како лебот нивен насушен. 
неговата сопруга ја подучив како да се превенираат де-
кубитусите, да му прави физикални вежби во домашни 
услови. Се напив ладна вода од бунарот и ме испратија 
со зборовите: „Господ да дава здравје на сите што ми-
слат на нас, што не нè забораваат, да ни дојдеш пак!“

на сретсело мала група луѓе, меѓу нив се издвојува-
ат по изгледот неколку од нив. еден од нив со костум, 
на неговиот врат вратоврска, под табаните скапи чевли 
со шпицевите свртени кон откриената селска канализа-
ција, врескаше и мавташе со рацете. до него една убава 
русокоса дама со велеградски чевли потврдно кимаше 
со главата. од отворениот канал се ширеше непријатна 
реа. По некој ден во медиумите се изнаслушав и изна-
гледав кои биле тие луѓе. дека тие решиле оваа лето да 
го поминат работно, па не можеле да седат дома и да 
гледаат сеир и решиле да се дружат со народот (земјо-
делците), сакале изворно да се запознаат со нивниот 
живот, да им ги пренесат своите знаења и искуства, при 
што наместо во хотели ќе ноќевале кај нив. Ги жалат 
селаните, божем биле гладни и дека немале што да ја-
дат, истовремено восхитени од пречекот од домаќинките 
каде што ноќевале и кои ги нагостиле со манџи од зе-
ленчук, компир јании, сукани пити и зелници, мекици, 
пресно сирење и домашен јогурт. Човек кога ги слуша, 
му доаѓа и да заплаче. трогателни се изјавите на овие 
луѓе, што одеднаш и ненадејно се сетија дека во нашата 
земја има и села. убаво е што на ваков начин живнуваат 
селата но уште подобро би било, тие со вратоврските и 

потпетиците почесто да одат на селска компир јанија, 
зелници и кисело млеко, но не само на ноќевање, туку и 
на денување, па да помогнат при молзењето на кравите 
и чистењето на шталите, па да се докажат со лопата за 
изградба на канализацијата. како за почеток да не ги 
носиме на жетва и во пластениците оти можат да до-
бијат сончаница од селското сонце. убаво е да се сака-
ат селата, но не смеат да се потценуваат селаните, тие 
имаат и знаење и искуство за да произведат нешто, ама 
тоа некој треба да им го откупи и плати. тие најдобро 
знаат дека нема иднина градбата, чии темели се полнат 
со фрази а се армираат со гнил популизам и демагогија. 

до крајот на август годинава попладневните и 
вечерните часови ќе ги поминам во дружење со теле-
визорот. Штотуку заврши тенискиот турнир во Париз 
а започна европското фудбалско првенство, па доаѓа 
тенисот од Вимблдон и Летните олимписки игри во 
Лондон. Ми дојде генијална идеја и смислив совршена 
стратегија за никој да не ме вознемирува. како прво, 
ќе го исклучам телефонот за не дај боже среде нат-
превар некој да ми ѕвони и започне со она морбидно 
прашање, што обично започнува вака: „доколку утре 
има локални избори за кого ќе го дадете вашиот глас“. 
како второ, двапати ќе ја заклучам вратата а ако мо-
жам и гардероберот или комодата ќе ги однесам до 
вратата за да бранат влез. од каде да знам, од тоа што 
сорта народ сме, можеби ќе му текне на некој да ми 
се пикне како неканет гостин, од „едните“, за да ме 
(раз)убедува за наводно загрозените политички и де-
мократски права и медиумски слободи во „ориентал-
ното“ Скопје за разлика од „западниот и цивилизиран“ 
брисел, за религиските слободи и сексуалната толеран-
ција, за „поразот“ на Македонија во Чикаго за рекорд-
ната невработеност и презадолженоста на државата, за 
евроскептицизмот... По некој ден пак може да ми дојде 
неканет гостин, ама сега од таборот на „другите“, па да 
ме (раз)убедува дека стапката на невработеност се на-
малува и сме ниско задолжена држава, дека сме лидери 
во регионот во борбата против корупцијата, за високи-
от бдП, дека ќе не преплават странски инвеститори.

аман бре луѓе, оставете ме на мир, сакам на раат 
да си гледам фудбал, тенис, летна олимпијада. Сакам 
да гледам фудбал со црно-бела топка, а не само со бела 
топка, сакам расен а не расистички фудбал со мајстории 
и креативност на теренот без груби стартови. добро за 
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око и ефикасно започна ова фудбалско првенство, ама 
тоа, од што најмногу се плашевме се случи, хулиганство-
то и покажаната агресија, надвор од фудбалските тере-
ни. на улиците во Варшава се водела вистинска војна 
меѓу спротивставените навивачки групи и полицијата, 
со немили сцени и жестоки пресметки, со гумени кур-
шуми, солзавец и дресирани кучиња, приведени и уап-
сени хулигани. дали овој социолошки проблем можеби 
е плод на разнишаниот и неефикасен економски систем, 
реакција на осиромашените и очајни граѓани, или неш-
то друго, ќе видиме. додека вистинските навивачи на 
трибините ги заслужуваат сите честитки, хулиганите со 
своите постапки и покажаната агресивност играат некој 
друг „еуро“, не мислејќи притоа дека со тоа ја срамотат 
својата нација. за среќа ваков „придружен декор“ нема 
да има на претстојниот тениски турнир „Вимблдон“ и 
Летните олимписки игри во Лондон. Се надевам дека 
врвните светски тенисери, тие современи гладијатори, 
кои знаат да се бораат на теренот и по 4-5 часа, на најбр-
зата подлога ќе се потрудат да ни прикажат незаборавни 
дуели, достојни за спортската историја. а за Летните 
олимписки игри однапред ништо не се знае. којзнае, мо-
жеби ќе се јави некој нов болт, или!?

д-р Славчо Илиев

Докторот Ви одговара

Веќе подолго време размислувам како да ја подобриме комуникацијата со Вас, драги читатели. Пишувам јас, 
пишуваат други, трети, четврти препишуваат од интернет, петти прераскажуваат, само Вие со Вашите проблеми 

не пишувате. тогаш дозволете некој да ги раскаже во името на непознатиот пријател. 
тешко е да се сфати неприфаќањето на подадената рака, рака која ако не може да 

понуди нешто повеќе, нуди барем зрно надеж. надеж која на сите ни е потребна. 
Поврзете ја надежта во Светото тројство – Вера, надеж и Љубов и тогаш ќе ги 

пребродите сите проблеми кои на прв поглед се нерешливи. ако не за се-
когаш, барем привремено, но патишта има многу и сите водат, како 

што рекле старите, кон вечниот град рим. нека таа мисла биде 
водилка кон Вашите мечти. Со надежта ќе се отворат видиците 
за кои Вие ќе размислувате. Време е да започнете. ние одиме во 

нови предизвици. Вие ако размислувате, размислувајте позитивно 
и веќе еднаш започнете во процес кој нема да запре. ние сме тука 

и Ви ја подаваме раката за соработка, помош, разбирање, надеж и што ли не 
друго. Вие сте на потег.

Ваш прим. д-р Нико Јанков

Со сончање против мултипла склероза

доколку поминувате повеќе време на сонце, 
телото произведува повеќе витамин Ц, а тоа зна-
чајно влијае врз намалувањето на ризикот од мул-
типла склероза, хронична болест на мозокот. 
оваа болест веќе долго време ги збунува научниците 
кои ја бараат причината за нејзиното настанување, како 
и лек со кој би се третирала. истражувачите дошле до 
заклучок дека кај лицата кои имаат почетни симптоми 
на мултипла склероза, ризикот од нагло развивање е зна-
чајно понизок доколку се изложени на сонце.

Претходните сту-
дии ги тестираа луѓе-
то кои веќе ја имаат 
оваа болест, па затоа 
не беше можно да се 
одреди како сонцето 
влијае на појавата и 
на развојот на ова за-
болување. но, сега е јасно дека лицата со високо ниво на 
витамин д, кој е директна последица на сончањето, поре-
тко заболуваат од мултипла склероза за разлика од луѓето 
кои имаат пониско ниво на овој витамин во телото.

Преземено од http://www.plusinfo.mk
Елена Ѓурчиноска
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ВНИМАТЕЛНО ПОД СОНЦЕТО
не дозволувајте недоволната грижа и неинформира-

носта да ви го расипе годишниот одмор и уживањето 
во сончевите денови. заштитете се соодветно и бидете 
безгрижни.

СиМПтоМи на изГорениЦи од СонЦе: 
– Црвенило;
– кожа топла на допир;
– болка или зголемена чувствителност;
– оток;
– Мали меури исполнети со течност кои можат  

 да пукаат;
– Главоболка, треска и малаксаност ако зафатат 

голема површина.
Секој дел од телото (вклучувајќи ги ушите, скалпот и 

усните) може да биде зафатен. Вашите очи кои исто така се 
чувствителни на ултравиолетови зраци може да изгорат. 
 По неколку денови Вашето тело започнува со процесот 
на самоизлекување преку лупење на горните слоеви на 
оштетената кожа. По лупењето може одредено време да 
постои ирегуларна пребоеност или текстура на кожата.

Фактори на ризик
долготрајната изложеност на ултравиолетовите 

зраци без адекватна заштита може да ја оштети кожа-
та. Природен одбранбен механизам на организмот при 
контакт со уВ-зраците е создавањето на поголемо коли-
чество на пигментот меланин. тој ги блокира сончевите 
зраци да не навлезат подлабоко во оштетената кожа. но, 
секој има различен степен на одбрана. тоа зависи од ин-
дивидуалната генетска предиспозиција. Постојат шест 
типови кожа во зависност од бројот, дистрибуцијата, и 
типот на клетки кои создаваат меланин – меланоцити. 
така тип еден е кожа која секогаш гори, а никогаш не 
создава темен тен. другата крајност е тип шест, кожа 
која ретко гори, секогаш создава длабок темен тен.

коМПЛикаЦии 
инфекции – по прскањето на меурите поголема е 

подложноста на бактериски инфекции.
Побрзо стареење на кожата – изложеноста на сонце 

и честите изгореници може да доведат до некои проме-
ни на кожата кои на долгорочен план ја намалуваат от-
порноста на кожата од стареење.

актинична кератоза – станува збор за преканцероз-
на промена, која е во вид на задебелени колорирани по-
вршини на кожата кои лесно се лупат. Се поврзува со 
долготрајната незаштитена изложеност на сонце.

кожен карцином – доволно долгата интензивна из-
ложеност на сонце може да доведе до оштетување на 
дна во клетките на кожата. најчесто се појавува на де-
лови кои не се покриени со облека и доаѓаат директно 
во контакт со сончевите зраци.

оштетување на очите – уВ-зраците може да ја ош-
тетат мрежницата, како и да го забрзаат процесот на на-
станување на катаракта.

Што треба да наПраВите докоЛку Сте 
Во оПаСноСт од изГорениЦи?

избегнувајте изложување на сонце меѓу 10.00 ч. и 
16.00 часот. 

носете лесна облека, капа и очила за сонце.
користете креми за заштита од сонце, со минимален 

фактор 15.
редовната употреба на бета-каротен го превенира ош-

тетувањето на кожата од сончеви зраци. докажано е дека 
неколку недели употреба на суплементи со бета-каротен 
пред изложувањето на сончевите зраци даваат одлична 
заштита од сонце. исто така, овој провитамин помага при 
создавањето на подобар тен и полесното потемнување.

Лутеинот, пак, ги штити очите од штетните влија-
нија на уВ-зрачењето. редовната примена на суплемен-
ти на база на лутеин, особено ако е во комбинација со 
други антиоксиданти, покрај заштитата од заболувања 
на окото (како катаракта, голем диоптер) дејствуваат и 
на заштита од оштетувања на структурите на окото од 
сончевите зраци.

докоЛку наСтанат изГорениЦи од СонЦе
– Преместете се некаде каде што нема да бидете ди-

ректно изложени на сончеви зраци.
– Ставете студени облоги или влезете под ладен туш.
– нанесете навлажнувачки крем по можност на база 

на алое вера, а по потреба и кортикостероиди за да се 
смири инфламацијата.

– Внесување многу течности.
– По потреба земете антиинфламаторни лекови.
– не ги пукајте меурите доколку се појават.
– доколку се искомплицира состојбата побарајте 

совет од лекар.
изгорениците од сонце се црвени болни делови од 

кожата кои се топли на допир и вообичаено се поја-
вуваат неколку часа по изложеност на сонце, а траат 
неколку денови.

(Преземено од Cali News)
Елена Ѓурчиноска

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ
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„Мобилност битола“ на почетокот од оваа година 
учествувајќи на конкурсот на еЛеМ – Скопје изработи 
проект во кој беше предвидено нашето здружение да ре-
ализира два излета, и тоа едниот на ХеЦ „Глобочица“, а 
вториот да биде во крушево на гробот на тоше Проески 
и Меморијалниот центар. По завршувањето на конкур-
сот, откако беа разгледани понудените проекти, нашиот 
проект беше прифатен од страна на донаторот и со здру-
жението „конект“ од Скопје, кое беше ангажирано за 
реализација на прифатените проекти од еЛеМ, се склу-
чи договор за реализација на проектот. Со овој договор 
беше прецизирано кои се обврските од наша страна и 
како треба да се реализира проектот. договорено беше 
донаторот да обезбеди парични средства за еден автобус 
за 50 наши членови, сендвичи и сокови за сите членови 
кои ќе одат на излетите.

Првиот излет се реализираше на 24.5.2012 и тоа со 
посета на хидроелектричната централа „Глобочица“. на 
овој излет земаа учество 50 членови од битола, демир 
Хисар и ресен. Поминувајќи низ ресен со автобусот ги 
зедовме нашите членови од тој град, а во охрид ги зе-
довме нашите членови кои тогаш го користеа годишни-
от одмор во апартманите на „Мобилност Македонија“. 
интересот беше голем со оглед на тоа што никој од нас 
до сега немал можност да види како изгледа и како ра-
боти хидроелектрична централа. 

за да добиеме целосна претстава за работата на оваа 
електрична централа како водач беше ангажиран Јован 
Јанков, дипломиран електроинженер, кој има долгого-
дишно искуство во работење со електрични централи 
и целиот свој работен век го поминал во производство 
на струја во нашите најголеми електрични централи во 
рек битола. Јован по целиот пат ни објаснуваше на кој 

начин работи оваа хидроелектрична централа каде што 
се упативме на посета, кога е изградена, со која моќ-
ност располага, како работи и на што треба да обрнеме 
внимание кога ќе бидеме во самиот објект на централа-
та. тој накратко се осврна и на работата на рек битола 
објаснувајќи ги принципите на работењето, моќноста и 
значењето на овој навистина голем енергетски објект во 
државата. од неговото излагање имавме ретка можност 
да се запознаеме со работата на еЛеМ и производство-
то на струја од разните видови електрани.

По патот одејќи кон ХеЦ „Глобочица“ со автобусот 
поминуваме по течението на Црн дрим и некои од чле-
новите за прв пат имаа можност да ги видат преубави-
те предели на вештачките акумулации се до браната со 
која е овозможено собирањето на огромно количество 
вода која понатаму се користи за производство на елек-
трична енергија. одеднаш по браната го снема течение-
то на Црн дрим и се до „Глобочица“ реката едноставно 
исчезна и преубавите водени текови ги снема по должи-
ната на патот. 

кога пристигнавме кај ХеЦ „Глобочица“ на капи-
јата не пречекаа вработените кои ни дозволија пристап 
до објектот на централата, а претходно нашата посета 
им беше најавена и тие нè очекуваа. Главниот инженер, 
кој во тоа време беше на работно место, ни посака до-
бредојде и не поведе до самиот главен објект каде што 
се наоѓаа турбините. одеднаш пред нашите очи пов-
торно се појави реката со сета своја убавина и моќ – 
Црниот дрим како да извираше од планината, поточно 
од подземјето на електраната каде што истекуваше со 
застрашувачка сила и повторно го формираше своето 
корито со сите свои убавини. Прекрасна глетка и пре-
красна природа. убаво уреден двор на електричната 

ИЗЛЕТИ ВО ХЕЦ „ГЛОБОЧИЦА“ И ВО КРУШЕВО
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централа за кој се грижат вработените, со потстрижена 
трева и добро одбрани и негувани дрвја.

Сите се прашувавме од каде сега доаѓа водата, како 
цела река да извира од планината. таа наша дилема вед-
наш ни ја разјасни домаќинот кој ни објасни дека водата 
доаѓа од акумулацијата создадена од браната на реката 
неколку километри подалеку и која претходно ја видов-
ме доаѓајќи кон централата. за да се добие електрична 
енергија требало да се ископа тунел од езерото до цен-
тралата и тоа во должина од 8 км и поминувајќи на вода-
та низ тунелот, а користејќи ја разликата во висината на 
езерото со висината на централата, се добива силен ис-
тек на вода кој поминувајќи низ турбините произведува 
струја која е доволна за задоволувањето на потребите 
на два града, и тоа Струга и дебар. оваа електрана не е 
особено голема, но со оглед на многу малите трошоци 
за производство на струја економски е многу исплатли-
ва и одамна ги повратила средствата кои пред многу 
години државата ги вложила за нејзина изградба. Про-
изводството на оваа струја е многу евтино, а од друга 
страна се работи за еколошко производство на струја 
бидејќи воопшто не се загадува околината како што е 
случај со термоелектраните.

Љубезните домаќини не поведоа низ сите просто-
рии каде што се произведува струјата, ни ја објаснија 
технологијата на производство и начинот на работа и 
одржување. Многу од нас за прв пат видоа како изгледа 
турбина за производство на струја и за прв пат видоа 
каква сила се крие во водата која со својата моќ ги прид-
вижува и турбините произведуваат струја која понатаму 
со други постројки се прифаќа и дистрибуира до корис-
ниците. технологијата на производство е до таа мера ед-
ноставна и автоматизирана што во смена има само по 

неколку вработени на кои единствена задача им е да вр-
шат надзор над правилноста на работата на машините и 
евентуално нивно одржување во исправна состојба.

откако членовите на нашето здружение се запоз-
наа со работата на централата и ги разгледаа погоните 
направија една групна фотографија за спомен од овој 
едукативен излет и откако се освежија со сендвичи и 
сокови кои ги обезбеди еЛеМ, со добро расположение 
влеговме во автобусот и се вративме назад побогати за 
уште едно искуство.

на 30.6.2012 година се реализира вториот излет до 
крушево со посета на гробот на тоше Проески, Спо-
мен-куќата, манастирот „Св. Преображение“ и крстот 
над манастирот.

и на овој излет присуствуваа 50 членови на „Мобил-
ност битола“, а интересот за оваа екскурзија беше исто 
така голем како и за претходниот излет, дури и бројот 
на пријавени го надминуваше бројот на седиштата во 
автобусот. По патот уживавме во дружењето и добрата 
атмосфера и целото време го поминавме со музика и 
пеење додека да пристигнеме во крушево. одлучивме 
оваа прошетка да започне од највисоката знаменитост 
која требаше да се посети – крстот над манастирот „Св. 
Преображение“. Времето беше сончево и доста топло, 
но кога пристигнавме до крстот над манастирот, поради 
висината, сепак, се чувствуваше мала свежина, но овде 
се соочивме и со разреден кислород поради големата 
надморска височина.

Воодушевеноста на инвалидите беше голема пора-
ди одличниот поглед што можеше да се види од овој 
врв. Пред нас можеше да се види скоро половина Ма-
кедонија, а веднаш под нас се распростре крушево и 
вештачкото езеро во непосредна близина на градот, по-
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точно до местото каде што се наоѓа гробот на нашиот 
тоше. Поради идеалните временски услови тогаш над 
крушево кружеа неколку параглајдери како планин-
ски орли со раширени крилја лебдејќи во воздухот на 
начин да им завидува човек на моментите на нивното 
спортско уживање.

толкава беше волјата на инвалидите да се искачат 
до највисоката точка што дури и огромниот број на ска-
лила не ги спречија да се искачат до поплоченото плато 
пред крстот. Сите кои самостојно можеа да се движат, 
макар и користејќи разни ортопедски помагала, се иска-
чија да уживаат во прошетката и погледот на голем дел 
од територијата на Македонија.

откако направивме групна фотографија за спомен 
од ова преубаво место со автобусот полека се спуштив-
ме кај манастирот „Св. Преображение“. ова е манасти-
рот каде што тоше често доаѓал барајќи душевен мир и 
спокој пред напорните денови кои го очекуваа и соби-
рал и физичка а, пред сè, и психичка сила за да ги издр-
жи напорите на својата професија. Манастирот во зна-
чителна мера изграден барем надворешно воодушевува 
со својата врвна мајсторија на градба со камен. откако 
запаливме свеќи за здравје и за покој на душата на тоше 

го посетивме и конакот во непосредна близина на мана-
стирот и се сликавме во спомен-собата каде што тоше 
преспивал кога ќе го посетел манастирот.

По разгледувањето на манастирот и конаците се 
упативме кон гробот на тоше Проески неколку киломе-
три подолу поминувајќи низ прекрасната букова шума 
покрај речиси целиот пат. 

кога пристигнавме кај Спомен-куќата на тоше 
од страна на вработените ни беше објаснето дека це-
лиот објект е достапен и за најтешките инвалиди во 
количка и дека влезот не се наплаќа затоа што тоше 
целиот свој живот ги помагал лицата со инвалидност 
и тоа е неговата најголема особина да ги помага ин-
валидите и болните.

„Сите ве сакам“ – прекрасните зборови на тоше 
кои постојано ги повторуваше во сите ситуации, а нај-
често на неговите концерти, се испишани на рампата 
која води кон вториот кат. како човек се искачува по 
рампата ги чита овие зборови на сите можни јазици кои 
се зборуваат во светот и направени со мермерни бук-
ви навистина оставаат впечаток кој тешко се заборава. 
Само по неколку мига од влегувањето во овој прекрасен 
објект станува јасно зошто овој објект е прогласен за 
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најдобро архитектонско здание во светот во минатата 
година. имавме можност да се запознаеме со животот 
на тоше одблиску, да ги видиме сите негови предмети 
кои ги користел, сите инструменти на кои музицирал, 
сите негови лични предмети и облеката која ја носел, 
признанијата кои ги добивал и орденот со кој Претседа-
телот на република Македонија го наградил за сето она 
што го направи за оваа држава и за овој народ.

неговата музика и пеење се разлеваше во секој агол 
на објектот и од сите страни на огромните монитори и 
телевизори неговиот мил лик беше сеприсутен потсе-
тувајќи не на неговиот почеток на фестивалот „златно 
славејче“, па сè до најголемите концерти кои ги одржал 
во Македонија и низ балканот. Модерната технологија 
ни овозможи да се чувствуваме како тој да е жив и 
присутен пред нас и околу нас. навистина извонреден 
објект, современо уреден, добро одржуван и впечатлив 
во секој поглед.

реалноста дека е сурова и тоше Проески дека, за 
жал, не е меѓу нас многу набрзо се уверивме по само 
стотина метри подалеку – на неговиот гроб. Го посети-
вме на крајот и неговото вечно живеалиште, запаливме 
свеќи на неговиот гроб, се помоливме за покој на него-
вата душа, некои од нас тоа премногу емотивно го до-
живеаја и имаше и солзи кои чинам не прекинаа да се 
слеваат од моментот за дознавањето на неговата смрт.

откако се одморивме, јадевме сендвичи, се осве-
живме со сок и кафе некои од нас купија од прочуени-
от и секогаш добар крушевски локум и целувки и во 
меѓувреме попушти големата жештина, па можевме да 
се вратиме назад.

благодарение на овој проект и донацијата од еЛеМ 
членовите на „Мобилност битола“ имаа убава можност 
да се дружат, пред сè, меѓу себе, да посетат места кои се 
значајни за нас и нашата држава, да ја запознаат татко-
вината и да научат многу работи за кои дотогаш нема-
ле можност да се запознаат. од срце сме благодарни на 
донаторот еЛеМ за нивната донација и со овој успеш-
но спроведен проект покажавме и ние и тие дека малку 
треба за да се исполнат нечии неостварени желби и мал-
ку треба за да биде човекот среќен и да се почувствува 
како дел од нашето општество.

 Митко Фидановски

ИСКУСТВА
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ФОТОГРАФИЈАТА Е ЛЕК ЗА МОЈАТА БОЛКА

татјана Паркачева е членка на 
„Мобилност Скопје“. заболела од 
мултипла склероза многу млада. Се 
занимава со фотографија и е многу 
успешна во тоа. има свој блог и ис-
тиот можете да го посетите на: http: 
//tatjanaparkachevaphy.blogspot.
com/

„Јас многу ја сакам фотограф-
ската уметност, а мојот сон да се занимавам со неа (иако 
само аматерски) стана јаве пред околу 3,5 години кога на 
подарок го добив фотоапаратот кој денес е мојот нај-
добар пријател и од кој не се разделувам и секогаш и се-
каде го носам со себе. Големата љубов и мојата опсесија 
со оваа прекрасна уметност ме тераат секојдневно да 
читам, да учам и да експериментирам со разновидните 
техники и обработки на фотографиите“ – вели татјана 
за своето омилено хоби.

таа исто така истакна дека по природа е личност која 
не сака многу да зборува за себе и затоа секогаш ги остава 
своите фотографии да бидат тие преку кои секој љубител 
на фотографијата да може малку подобро да ја запознае, а 
истовремено да го види светот и настаните наоколу како 
што ги гледа самата низ својот објектив.

за крај, татјана истакна дека единственото нешто 
што сакам да го кажам е следново: „Фотографијата е 
најдобриот лек за мојата болка“.

С. Прчева
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ЗАНИМЛИВОСТИ

Спенсер Вест е триесет и едногодишен канаѓанин 
на кого на петгодишна возраст заради генетски нарушу-
вања му биле ампутирани двете нозе веднаш под кар-
лицата. тој стана првиот човек без нозе кој го искачи 
килиманџаро, највисокиот врв на танзанија. на идеја 
дошол со локалните планинари сметајќи дека 50% од 
патот ќе го помине во колички, а 50% на раце. Меѓутоа 
испаднало 80% од патот да го помине одејќи на раце. 
Меѓутоа, како што вели самиот, не постоело ништо што 
можело да му ја ослабне волјата да го направи подвигот. 
Спенсер поминал една година со личен тренер за да се 
подготви физички да го издржи напорот. 

Подвигот го започнал на 12.06.2012 година со 
двајцата најблиски пријатели дејвид Џонсон и алекс 

Запознајте го Спенсер Вест 

Мирс. на прашањето како изгледаа неговите раце  за 
време на подвигот, Спенсер одговорил дека сега се ко-
нечно чисти. Со оглед на тоа дека рацете му биле доста 
суви добил оштетувања и посекотини за време на тур-
кањето на количката или при одењето на раце. Под но-
ктите постојано имал нечистотии. Шаките му биле пол-
ни со прашина, меѓутоа силни, бидејќи секој ден оди 
на нив. Повеќе бил загрижен за лактите и рамениците. 
за врме на дваесет и шест годишното одење на раце, 
му се развило делумно  оштетување познато како те-
ниски лакат и тој бол знаел да му предизвика пуштање 
на понекоја солза. Поминал осум дена само во одење. 
Меѓутоа не му било досадно. Првиот ден оделе по дож-
довните шуми, вториот ден биле во алпска пустина, а 
третиот биле буквално во пустина чие тло наликувало 
на Марс. Следниот ден чекореле по стрма литица качу-
вајќи се кон  врвот. Во ноќите честопати играле карти, а 
понекогаш и медитирале. како самиот што изјавил, тој 
никогаш не се досадувл. 

Подвиг достоен за почит.
текст и слики за статијава  

се користени од објавите  
на интернет.

Б.Јовановски



33Број 74, Август 2012

ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ

Основни запознавања
од најстарите времиња па сè до пронаоѓањето на 

железничкиот и автомобилскиот сообраќај, патувањето 
на кираџиите и мисионерите, како и преносот на разно-
видна стока се вршело со коњи, камили и сл. Патувања-
та што биле на поголеми растојанија, траеле повеќе де-
нови, па и недели. на повеќедневните патувања, имало 
потреба за одмор и замена на коњите, па така произлегла 
идејата да се градат специјално наменети куќи покрај 
патиштата и населбите, кои ги нарекле анови и карван-
сараи. двата збора се од персиско потекло. ан, значи 
куќа за домор, а карвансарај – е составен од два збора: 
повеќе коњи и двор. за престој во ановите се плаќало, а 
карвансараите биле бесплатни. карвансараите ги граде-
ле побогатите луѓе како свое хуманитарно дело.

По местоположбата, ановите и карвансараите се 
граделе во градовите и меѓу градовите. ановите што се 
граделе меѓу градовите, нивната местоположба зависе-
ла од конфигурацијата на теренот каде што се наоѓал 
патот и оддалеченоста. така тие се граделе на превоите 
како што биле Мавровите анови, на превојот Ѓавато и 
др. Потоа во подножјето на планините и раскрсниците. 
ановите во градовите биле со повеќе простории. Соби 
за спиење, магацини за трговската роба и простории за 
коњите. Во овие анови еден човек бил задолжен за да 
го затвора анот два часа по заоѓање на сонцето и да го 
отвора наутро, како и да ги нахранува коњите.

Во градовите имало и анови за оставање на коњите, 
магарињата и запрежните коли на селаните кои доаѓале 
во градот.

Патната мрежа и попатните анови  
во Република Македонија

Патот Скопје – Солун поминувал преку Штип и 
дојран. Првиот ан се наоѓал во Маџари, следните биле 
во Петровец каде што имало два ана, потоа во катла-
ново. Пред градот Штип, ан имало во с. Сарамзалино. 
од Штип до Солун имало три ана. Првиот бил кај сега 
раселеното село трескавец, следните биле во с. Фурка 
и во дојран. 

од Штип кон кочани, пак, се наоѓал караџа ан, 
пред селото турија.

на патот Скопје – крива Паланка се наоѓал Путин 
ан, кај селото Младо нагоричино. Во с. Стрезовце пос-
тоел дедо Стеванов ан од с. довезенце. овој ан бил мно-
гу голем, заграден со висок ѕид. Во дворот можеле да се 
сместат до 2000 коњи, анот имал и своја фурна, налбат-

ница, самарџија и јажар. Во Средорек биле ановите на 
дедо дин, Михајлов ан, Џанков ан, во с. Ѓиновце Чифте 
(два) ан, потоа во Псача и конопница. на патот што се 
двоел кон кратово, ан имало во с.толашканци, потоа ан 
имало кај што се влева кратовска река во крива река.

на патот Скопје – тетово – Гостивар анови имало 
кај с. буковиќ, Групчин и жеровјане. од Гостивар за 
Струга преку дебар, имало шест анови во Мавровско-
то Поле, кај што денес се наоѓа езерото. ановите биле 
на трите села, па така ги викале Мавровски, Леуновски 
и никифоровски анови. Следните анови биле кај с. Ве-
лебрдо и дебар. Меѓу дебар и Струга анови имало кај с. 
нерези на Мерсин-бег, потоа кај с. Велешта или добо-
вјани. на патот Гостивар – охрид преку кичево, анови 
имало во с. Падалиште, кичево, с. брѓани, с. издеглавје 
и с. ботун. на патот од кичево за битола, анови имало 
во селата Старовец, доленци, жван, Сопотница, Мурга-
шево, Мраморица и драгожани. на патот од кичево за 
Прилеп анови имало во селата Челопек, ижиште и во 
Македонски брод.

на патот битола – Прилеп – Велес, ан имало близу 
до селото Црнобуки на зекерја Петилат и во с. Ваша-

рејци. од Прилеп за Велес преку Плетвар, анови имало 
во селата Плетвар, беловодица, тројаци, топлица, ра-
кле, Фариш, дреново и кај некогашниот бизет Чифлик. 
на патот преку бабуна за Велес ан имало кај с. Црни-
лиште и го викале Црнишки ан или абди ан. Следниот 
ан бил на превојот и се викал бабунски ан. Понатаму 
кон Велес, анови имало во селото извор, а надвор од 
селото бил котевиот ан и последниот Врановачкиот ан 
што се викал кумсул ан (Песок ан).

на патот охри – битола, првиот ан бил во селото 
крушје. Меѓу селата кривени и Јанкоец се наоѓал анот 

АНОВИТЕ И КАРВАНСАРАИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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на Сали-паша, па потоа Сидел ан во ресен. од ресен кон 
битола првиот ан се наоѓал во с. козјак, потоа на пре-
војот Ѓавато и с. кожани.

Анови во градовите
Во Скопје постоеле повеќе анови, до денес се зачу-

вани следните: куршумли ан, Сули ан, капан ан. евлија 
Челебија ги споменува Мехмед агин ан, Јаја пашин ан и 
исак бегов ан, тетовски ан и кумановски ан. Во бито-
ла се спомнуваат анот на Чауш-бег, дебарски, кичев-
ски, Прилепски, Велушки, буковски и драгошки ан. 
Веројатно имало уште некои. Во Велес имало анови од 
двете страни на Вардар. од десната страна биле: При-
лепски, битолски, котевски, белшан, крепиевски ан. 
на левата страна биле: Пекмез-пазареки ан, овчепол-
ски, Ваковски, унчов, даскалов, нов ан, Чивчи-ристов 
и Пошта ан. Во куманово има 20 анови, но не им ги 
знаеме имињата, освен на Ќурчискиот ан.

Во Прилеп имало ан кај сточниот пазар, потоа Чер-
пич ан, ан на Селчани, Папазов ан. Во тетово биле анот 
бело Јагне (теаречки ан), Љупуров ан и даиљов ан. Во 
крива Паланка анот се викал бегов ан. евлија Челебија 
забележал дека во охрид има три прекрасни анови и три 
бесплатни карвансараи. еден од нив бил со 40 огништа. 
Во радовиш имало три ана. Во кавадарци имало ки-
рајџиски ан, во Валандово два ана. Во Струмица имало 
бесплатен карвансарај. Во Штип имало седум анови на 
Синан-бег, кара-кадиин ан и Чумурџизадеов ан. еден 
ан бил задужбина на кучук емир Султан, него го споме-
нува и Хаџи калфа.

Верувам дека имало уште попатни и градски анови 
што тука не се споменати, како што е случајот со име-
то на анска река кај Валандово, а не се споменува ан, 
меѓутоа е зачувано предание, како и споменати во па-
теписите, за што е потребно теренско и библиографско 
истражување.

Илија Петрушевски

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ  
НА ПАРАПЛЕГИЧАРИТЕ

на 26 мај 2012 година, во месноста Пеленица во дра-
чево, се одржа средба по повод денот на параплегичарите.

на средбата освен членови од разгранокот на па-
раплегија при „Мобилност Скопје“ беа поканети и при-
суствуваа членови од другите ограноци.

Превозот за потребите на нашите членови во инва-
лидска количка беше организиран преку ЈСП „Скопје“ со 
ангажирање на трите специјално адаптирани комбиња.

излетот беше организиран во прекрасната природа 
на месноста Пеленица, поточно во дворот на манастирот 
„Света руса Среда“. Во ладовината и тишината на ма-
настирскиот двор членовите се дружеа меѓу себе, играа 
шах и уживаа во манастирското гравче. 

Во оваа пригода упатуваме голема благодарност до 
персоналот на манастирот кој ги овозможи потребните 
услови за членовите да се чувствуваат удобно како да 
се дома.

дружбата и веселото расположение меѓу членовите 
траеше сè до попладневните часови. 

Елена Ѓурчиноска

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА



Забавна страница
Најстар занает
Си биле хирург, архитект и политичар и разговара-

ат за тоа кој е најстар занает на светот. 
Хирургот вели: 

– бог од адамовото ребро ја направил ева. значи тој 
бил првиот хирург и бил многу добар. 
на тоа архитектот вели: 
– Чекај, бог ја направил ева дури шестиот ден. Сети се 
на почетокот, прво било хаос па настанал ред. кој би 
можел да направи ред освен архитектите? 
Го прекинува политичарот: 
– добро луѓе, а што мислите, кој го направи хаосот?

Мјау, мјау
учителката му вика на трпе: 

– кажи на англиски: „Мачката падна во вода и се удави“. 
трпе: 
– „Mjau bum in the water glugluglu no more mjau mjau”.

Стана
едно утре една жена се јавува кај другарка и: 

– ало, добро утро! Стана? 
– Станав. 
– Стана? 
– Станав бе. 
– Стана ми треба.

Покачување на плата
куќната помошничка барала покачување на плата-

та. трпана се налутила и ја прашала: 
– добро, кажи ми причина зошто мислиш дека заслу-
жуваш покачување? 
– не е една, туку три причини. 
– добро, слушам. 
– Прво, барам покачување затоа што подобро пеглам од вас. 
– кој вика тоа? 
– Па, вашиот маж, трпе. 
– добро, друга причина. 
– Подобро готвам од вас! 
– немој да ми кажеш дека трпе го кажал ова? 
– токму така. 
– добро, а која е третата причина? 
– трета причина е што сум подобра љубовница од вас! 
трпана зацрвенета и вика: 
– немој да ми кажеш дека повторно ова го кажал 
трпе?! 
– не госпоѓо, ова го вика вашиот градинар. 
на ова трпана враќа: 
– колку сакаш да ти се покачи платата?

Тепање
девојката му вика на дечкото: 

– Што ако сум се лапала со друг, тоа значи дека те из-
неверувам? 
а дечкото и одговара: 
– Што ако ти удрам бокс со лева рака, а јас сум деснак, 
тоа значи дека не сум те тепал?

Помош
трпе се жали на психијатар: 

– докторе, помагај, живот мој повеќе нема смисла. 
жената ме напушти, ќерката и зетот веќе не доаѓаат кај 
мене, синот не ми обрнува никакво внимание, дури ни 
пари не ми бара повеќе. 
докторот: 
– Море дај ти мене помогни ми, кажи ми како ти успеа 
сето тоа?

Зимување
една брачна двојка одлучила да оди на зимување 

во северните делови. Поради работните обврски, мажот 
тргнал еден ден порано од неговата жена. кога стигнал 
во хотелот го извадил лаптопот и почнал да и пишува 
и-мејл на својата жена. но, во е-адресата пропуштил 
една буква, па и-мејлот стигнал до некоја вдовица која 
баш тој ден го закопала својот маж.

Вдовицата вечерта седнала да си ја провери својата 
е-пошта, да прочита некое сочувство од своите прија-
тели и познајници... По некое време во собата влегол 
синот и што ќе види... Мајка му лежи на подот. 
неговиот поглед паѓа во мониторот каде што пишува: 

To: мојата осамена женичка 
From: нејзиниот најмил маж 
најдрага моја, стигнав. Се е спремно овде за твоето 
утрешно доаѓање! ти посакувам убав и среќен пат. 
Со љубов, твојот најсакан маж! 

П.С. облечи се добро, овде горе е премногу ладно!!!
Цвеќе
трпана го среќава трпе утрото на 8 Март со букет 

преубаво цвеќе во рака, па целата насмеана го прашува: 
– драги, колку убаво цвеќе. за мене ли е? 
трпе и одговара: 
– Ма не, тоа е за секретарката. 
трпана на тоа почнала да се лути и да вреска: 
– Свињо една одвратна, неа цвеќе, а мене курац!!! 
трпе ладнокрвно на тоа и одговорил: 
– е добро бе, го сакаш ти цвеќето?

Митко Фидановски
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Членовите на мобилност македонија
на Параолимписките игри лондон 2012

Тематска средба во природа на 
рекреативниот центар Треска

одржани 24-ти спортски игри на лица 
со телесен инвалидитет на македонија


