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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

Почитувани читатели,

Крајот на минатата година изобилуваше со бројни активности меѓу кои: не-
колку состаноци со Комисијата за ортопедски помагала при ФЗОМ на кои при-
суствуваа и дел од нашите членови – корисници на ортопедски помагала, а во 
врска со нашето барање за воведување на нови, функционални, со модерен ди-
зајн, посовремени ортопедски помагала, потоа учество на наши претставници 
на неколку домашни и меѓународни конференции, организизација на тематски 
работилници и одбележување на „3 Декември“ - Меѓународниот ден на лицата 
со инвалидност и „4 Декември“ - Денот на лицата со телесен инвалидитет на 
Македонија, литературни читања и изложба на дела од шестата и седмата меѓу-
народна ликовна колонија, неколку средби со министерката за труд и социјална 
политика и работните групи при министерството во врска со финансирањето на 
нашиот сојуз за 2018 година и уште многу настани во насока на подобрување на 
правата и положбата на лицата со телесен инвалидитет во Македонија.

Годинава ја започнавме со сериозен проект. Изминатите месеци во консулта-
ција со ортопедските куќи, лекари ортопеди и физијатри, и пред се компарирајќи 
го Правилникот за ортопедски помагала на Република Хрватска, изработивме 
предлог Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопедски и други помагала, кој веќе е доставен во 
ФЗОМ со барање за итна заедничка работна средба на која ќе го финишираме 
нашиот напор во насока на збогатување на палетата на услугите за лицата со 
телесен инвалидитет преку воведување на посовремени ортопедски помагала и 
компоненти за нивна изработка. Свесни сме дека овој процес ниту е лесен, ниту 
е брз, меѓутоа Мобилност Македонија е целосно посветена да ја реализира оваа 
активност во соработка и дијалог со сите засегнати страни.

Нашите канцеларии секојдневно комуницираат со членовите, се обидуваме 
максимално да ги задоволиме вашите потреби во рамките на нашите можности, 
да ги нотираме вашите сугестии и предлози, да ги застапуваме сублимираните 
потреби пред институциите на државата, се со цел за нивно позитивно и систем-
ско решавање. Секоја сугестија е добредојдена и само заедничкото делување и 
тимска работа може да води кон успех.

Нашето членство расте од ден на ден, а за ваше потсетување, согласно Ста-
тутот на Мобилност Македонија: „Редовен член на МОБИЛНОСТ МАКЕДО-
НИЈА може да биде секој граѓанин, државјанин на Република Македонија, 
кој има пречки во мобилноста поради телесен инвалидитет предизвикан од 
параплегија, дистрофија, ампутација на екстремитет, детска парализа, 
мултипла склероза и други невро мускулни или коскени заболувања, ако му се 
сочувани менталните способности и ако не е член на друго здружение или 
асоцијација со исти или слични цели и задачи, кој доброволно ќе пристапи 
кон МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА со потпишување на пристапница.“

Бранимир Јовановски
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

З
Повеќето	 од	 мерките	 за	 кои	 се	 за-

лагаше	 „Мобилност	 Македонија“	 во	
последните	години	за	укинување	на	од-
редбите	 со	 кои	 остварувањето	 на	 пра-
вото	на	одредени	надоместоци	се	врзу-
ваше	 со	 висината	 на	 годишните	 нето-
примања	на	корисникот,	кои	всушност	
и	беа	лимитирачки	фактор	 за	оствару-
вање	на	правото	или	укинување	на	пра-
вото	на	некои	наши	членови,	 го	видоа	
светлото	на	денот	и	беа	донесени	како	
измени	 и	 дополнувања	 на	 законот	 за	
социјална	заштита	на	седницата	на	Со-
бранието	 на	 рМ	 одржана	 на	 9.11.2017	
година,	меѓу	кои:
–	Во	член	10,	по	алинејата	5,	се	до-

дава	алинеја	6,	со	која	грижата	на	репу-
бликата	за	спречување	и	намалување	на	
социјален	 ризик	 за	 граѓаните	 може	 да	
се	остварува	и	преку	“	–	мерки	за	обез-
бедување	на	персонална	асистенција	на	
лицата	со	попреченост“.
–	Се	бриШе	став	2	од	членот	72	кој	

гласеше:	„Право	на	паричен	надоместок	
за	помош	и	нега	од	друго	лице	може	да	
оствари	лице,	чиј	годишен	нето-приход	
по	 сите	 основи	 изнесува	 најмногу	 до	
вкупниот	 годишен	 износ	 на	 просечни	
нето-месечни	плати	исплатени	за	секој	
месец	за	претходната	година“.	
Со	 ова	 измена	 правото	 на	 паричен	

надоместок	 за	 помош	 и	 нега	 од	 друго	
лице	повеќе	не	е	врзана	со	висината	на	
годишниот	нето–приход	на	корисникот.
–	Во	член	75,	став	2,	се	проширува	

правото	 на	 паричен	 надоместок	 за	 по-
мош	и	нега	од	друго	лице	и	на	лица	со	

умерени	 пречки	 во	 менталниот	 развој	
(досега	важеше	само	за	лица	со	тешки	и	
длабоки	пречки),	а	се	бриШат	ставо-
вите	3,	4	и	5	од	истиот	член	кои	гласеа	и	
повеќе	не	ВаЖат:	
„за	 потребата	 за	 помош	 и	 нега	 од	

друго	 лице	 се	 доставува	 конзилијар-
но	мислење	и	наод	од	најмалку	тројца	
лекари	специјалисти	од	соодветни	спе-
цијалности,	 издадено	 од	 клиничките	
болници:	 Градска	 општа	 болница	 „8	
Септември“	 –	 Скопје,	 Јзу	 „универзи-
тетска	 клиника	 за	 хируршки	 болести	
„Св.	 наум	 охридски“–	 Скопје	 и	 уни-
верзитетски	клиники.
По	исклучок	на	став	3	од	овој	член	

се	доставува	отпусно	писмо	со	специја-
листички	 извештај	 и/или	 друга	 меди-
цинска	документација.
Формата	 и	 содржината	 на	 конзи-

лијарното	 мислење	 со	 наод,	 медицин-

ската	 документација,	 како	 и	 надомес-
токот	 за	 издавање	 на	 конзилијарно	
мислење	со	наод	поблиску	го	пропишу-
ваат	 министерот	 за	 здравство	 во	 сора-
ботка	со	министерот	за	труд	и	социјал-
на	политика“.

–	Во	членот	82,	став	1,	зборовите:	„се	
остварува	во	центарот“	се	заменуваат	со	
зборовите:	 „родителот	 го	 остварува	 во	
центарот	без	оглед	на	возраста	на	детето“.	
тоа	значи	дека	се	укинува	старосна-

та	граница	и	сега	ставот	1	од	овој	член	
гласи:	„Правото	на	надоместок	на	плата	
за	скратено	работно	време	поради	нега	
на	дете	со	телесни	или	ментални	преч-
ки	во	развојот	и	со	најтешки	облици	на	
хронични	 заболувања,	 утврдено	 со	 за-
конот	 за	 работните	 односи,	 родителот	
го	 остварува	 во	 центарот	 без	 оглед	 на	
возраста	на	детето.“
–	Членот	84-а	се	менува	и	гласи:
„Правото	на	додаток	 за	 слепило	 се	

обезбедува	 за	 потполно	 слепо	 лице	 со	
навршени	 26	 години,	 а	 правото	 на	 до-
даток	 за	 мобилност	 се	 обезбедува	 за	
лице	 со	навршени	26	 години,	 со	 100%	
телесен	 инвалидитет	 кое	 самостојно	
користи	инвалидска	количка	или	лице	
со	квадриплегија	или	со	умерени,	теш-
ки	и	длабоки	пречки	во	менталниот	раз-
вој	кое	користи	инвалидска	количка	со	
придружник,	 заради	 создавање	 услови	
за	изедначување	на	нивните	можности	
за	вклучување	во	секојдневниот	живот	
во	заедницата	на	овие	лица.
Месечниот	 износ	 на	 додатокот	 од	

ставот	1	на	овој	член	изнесува	7.000	де-

нари,	усогласен	со	порастот	на	трошо-
ците	 на	 живот	 за	 претходната	 година,	
објавени	од	државниот	завод	за	статис-
тика	во	јануари	за	тековната	година	кој	
се	обезбедува	од	буџетот	на	република	
Македонија.

АКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОН  
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

усвоен во Собранието на РМ на 9. 11. 2017 година, а објавен  
во „Службен весник“ бр.163 од 14.11.2017 година
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Лицата	од	ставот	1	на	овој	член	не	
можат	да	остварат	право	на	додаток	за	
слепило	 или	 мобилност	 ако	 користат	
право	на	цивилна	или	воена	инвалидни-
на	во	согласност	со	закон.
Правото	 на	 додаток	 за	 слепило	 и	

мобилност	 се	 остварува	 од	 денот	 на	
поднесување	 на	 барањето,	 а	 врз	 основа	
на	 конзилијарно	 мислење	 потпишано	
од	 тројца	 лекари	 специјалисти	 или	 врз	
основа	 на	 наод	 и	 мислење	 донесени	 од	
страна	на	првостепена	комисија	за	утвр-
дување	на	правото	на	додаток	за	слепило	
или	мобилност	која	ги	утврдува	видот	и	
степенот	на	оштетувањето	и	потребата	за	
остварување	на	ова	право.	Во	постапката	
по	жалба	против	наодот	и	мислењето	на	
првостепената	 комисија	 за	 остварување	
на	право	на	мобилност	или	слепило,	наод	
и	мислење	дава	второстепена	комисија.
Правото	 на	 додаток	 на	 слепило	 и	

мобилност	 се	 остварува	 врз	 основа	
на	 конзилијарно	 мислење	 и	 наод	 од	
најмалку	 тројца	 лекари	 специјалисти	
од	 соодветните	 специјалности	 од	 тер-
цијарна	 здравствена	установа	 (универ-
зитетски	клиники	во	Скопје).
Во	постапка	по	жалба	против	реше-

нието	на	центарот	одлучуваат	тројца	ле-
кари	специјалисти	од	соодветните	спе-
цијалности	 од	 терцијарна	 здравствена	
установа	 (универзитетски	 клиники	 во	
Скопје)	кои	не	го	донеле	конзилијарно-
то	мислење	во	прв	степен.	
доколку	лицата	од	ставот	1	на	овој	

член	се	наоѓаат	на	болничко	лекување	
во	 јавна	 здравствена	 установа	 имаат	
право	 на	 придружник,	 при	 што	 сред-
ствата	 за	 сместување,	 исхрана	 на	 при-
дружникот	во	установата	се	на	товар	на	
Министерството.
Министерот	 за	 труд	 и	 социјална	

политика	 во	 соработка	 со	 министерот	
за	 здравство	 го	 пропишува	 начинот	 за	
остварување	 на	 правото	 на	 слепило	 и	
мобилност,	 потребната	 документација,	
составот	 на	 лекарите	 специјалисти	 од	
ставовите	 5	 и	 6	 на	 овој	 член,	формата	
и	 содржината	 на	 конзилијарното	 ми-
слење	како	и	надоместокот	за	издавање	
на	конзилијарно	мислење“.
–	Во	членот	84-б	став	4	Се	бриШе.	
Со	истиот	се	лимитираше	можноста	

за	остварување	на	право	на	додаток	за	

глувост	и	ГЛаСеШе:	
„Право	на	додаток	за	глувост	може	

да	оствари	лице	чиј	годишен	нето-при-
ход	 по	 сите	 основи	изнесува	 најмногу	
до	вкупниот	годишен	износ	на	просеч-
ни	нето-месечни	плати	исплатени	за	се-
кој	месец	за	претходната	година“.	оВоЈ	
СтаВ	ПоВеЌе	не	ВаЖи.
Ставовите	5	и	6	стануваат	ставови	4	и	5.
–	Во	членот	213,	став	4,	коЈ	ГЛа-

СеШе:	„корисникот	кој	остварил	пра-
во	од	социјална	заштита	на	начин	утвр-
ден	во	член	209	од	овој	закон,	не	може	
да	го	оствари	одреденото	право	додека	
не	 ги	 врати	неосновано	примените	па-
рични	средства“.	Се	бриШе.
–	започнатите	постапки	за	оствару-

вање	на	правото	на	паричен	надоместок	
за	помош	и	нега	од	друго	лице,	додато-
кот	за	слепило	и	мобилност	и	додатокот	
за	глувост,	до	денот	на	влегувањето	во	
сила	 на	 овој	 закон,	 ќе	 завршат	 според	
одредбите	од	овој	закон.
–	 корисниците	 на	 правото	 на	 па-

ричен	 надоместок	 за	 помош	 и	 нега	 од	
друго	лице,	додатокот	за	слепило	и	мо-
билност	и	додатокот	за	глувост	ќе	про-
должат	 да	 го	 користат	 правото	 според	
одредбите	од	овој	закон.
–	 Подзаконските	 акти	 со	 кои	 се	

пропишува	 начинот	 на	 остварување	 на	
правото	 на	 паричен	 надоместок	 за	 по-
мош	 и	 нега	 од	 друго	 лице,	 додатокот	
за	слепило	и	мобилност	и	додатокот	за	
глувост	донесени	согласно	со	законот	за	
социјалната	заштита	(„Службен	весник“	
на	република	Македонија“	број	79/2009,	
36/11,	51/11,	166/12,	15/13,	79/13,	164/13,	
187/13,	 38/14,	 44/14,	 116/14,	 180/14,	
33/15,	 72/15,	 104/15,	 150/15,	 173/15,	
192/15	и	30/16),	ќе	се	усогласат	со	овој	
закон	во	рок	од	три	месеци	од	денот	на	
влегувањето	во	сила	на	овој	закон.	(зна-
чи	најдоцна	до	22.2.2018	година).
–	Се	овластува	законодавно-правна-

та	комисија	на	Собранието	на	република	
Македонија	 да	 утврди	 пречистен	 текст	
на	законот	за	социјалната	заштита.	
–	 овој	 закон	 влегува	 во	 сила	 ос-

миот	 ден	 од	 денот	 на	 објавувањето	 во	
„Службен	весник“	на	република	Маке-
донија“.

Б. Јовановски

на	3.12.2017	година	во	дХо	„даре	
Џамбаз“,	националниот	совет	на	инва-
лидските	 организации	 на	 Македонија,	
чија	членка	е	„Мобилност	Македонија“,	
во	присуство	на	министерката	за	труд	и	
социјална	политика,	Мила	Царовска,	го	
одбележа	Меѓународниот	ден	на	лицата	
со	инвалидност.
Министерката	 порача	 дека	 Влада-

та	на	рМ	е	определена	да	дејствува	за	
подобрување	на	 правата	 на	 лицата	 со	
инвалидност	 во	 рМ,	 за	 што	 сведочат	
измените	на	законот	за	социјална	заш-
тита	од	9.11.2017	година.

Претседателот	 на	 „Мобилност	 Ма-
кедонија“	во	своето	излагање	меѓу	дру-
гото	 истакна:	 „Мобилност	 Македонија	
го	одбележува	3	декември	–	Меѓународ-
ниот	 ден	 на	 лицата	 со	 инвалидност,	 со	
цел	да	промовира	 јакнење	и	 создавање	

ОБИЛНОСТ 
 МАКЕДОНИЈА“  
И НСИОМ  
ГО ОДБЕЛЕЖАА  
3 ДЕКЕМВРИ„М
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губројни	 бариери	 во	 опкружувањето	
кои	 ја	спречуваат	нивната	целосна	ин-
клузија	 во	 општеството.	Во	изминати-
ве	години	„Мобилност	Македонија“	се	
залага	дека	е	неопходно	да	се	направи	
училиште	по	мерка	на	детето,	а	не	де-
тето	да	биде	по	мерка	на	училиштето.	
Многу	години	се	обидуваме	да	ги	едуци-

раме	наставниците,	родителите	и	јавноста	
за	можностите	за	поддршка	на	децата	со	
попреченост.	инклузијата	и	инклузивното	
образование	не	значат	престој	на	децата	со	
попреченост	во	„редовни“	училишта	или	
градинка	 без	 стручна	 поддршка,	 и	 не	 се	
однесуваат	само	на	образовниот	контекст	
туку	и	на	општеството	и	животот	воопш-
то.	нашата	 визија	 за	 подобра	 иднина	 на	
лицата	со	телесен	инвалидитет	која	денес	
ја	пренесуваме	на	институциите	на	држа-
вата	како	обид	за	позитивно	разрешување	
и	впишување	во	домашната	легислативата	
долгорочно	 гледано	 ја	 обликува	 нашата	
иднина.	Важно	е	каква	е	таа	визија	бидејќи	
честопати	патот	за	реализацијата	е	долг	и	
макотрпен.	како	национална	инвалидска	
организација,	при	своето	работење	ние	се	
обидуваме	да	учиме	од	минатото,	да	жи-
вееме	за	денешницата	и	да	се	надеваме	на	
иднината.	Во	духот	на	претходно	кажано-
то,	се	надевам	дека	идната	година	барем	
еден	проблем	ќе	го	оставиме	зад	нас,	ба-
рем	една	препрека	за	подобар	живот	на	ли-
цата	со	телесен	инвалидитет	во	република	
Македонија	ќе	биде	надмината,	како	плод	
на	наша	успешна	реализација	и	наш	при-
донес	во	трансформацијата	кон	одржливо	
и	прилагодливо	општество	за	сите“.

Б. Јовановски

на	вистински	можности	за	лицата	со	те-
лесен	инвалидитет	во	образованието,	вра-
ботувањето,	здравствената	и	социјалната	
заштита.	кога	луѓето	со	телесен	инвалид-
ност	се	вклучени	во	општеството,	тие	се	
поподготвени	да	ги	искористат	можност-
ите,	 лесно	 трансферираат	 од	 издржува-
ни	во	лица	кои	 заработуваат,	 лица	кои	

обезбедуваат	 егзистенција	 за	 себе	и	 за	
своите	семејства,	па	можат	полесно	да	
ги	 прифатат	 нивните	 граѓански	 одго-
ворности.	за	да	се	постигне	прогрес	во	
реализација	на	мерките	предвидени	во	
конвенцијата	 и	 да	 се	 подобри	 полож-
бата	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 во	 ре-
публика	 Македонија,	 Владата	 на	 рМ,	
лицата	со	инвалидности	преку	нивните	
репрезентативни	 организации,	 академ-
ските	институции	и	приватниот	сектор	
треба	да	работат	 тимски	и	одлучно	во	
насока	 да	 ги	 постигнат	 целите	 за	 одр-
жлив	развој	и	прилагодливо	општество	
за	сите.	„Мобилност	Македонија“,	како	
репрезентативен	претставник	и	застап-
ник	на	правата	на	лицата	со	телесен	ин-
валидитет	 во	 република	Македонија	 е	
подготвена	во	секој	момент	да	биде	дел	
и	да	даде	свој	полн	придонес	во	таквиот	
тим.	Лицата	со	телесен	инвалидитет	во	
Македонија	сè	уште	се	соочени	со	мно-

Во	 организација	 на	 „Мобилност	
Велес“,	 на	 4.12.2017	 година	 во	 хотелот	
„Гарденија“	 во	 Велес	 се	 одржа	 одбе-
лежувањето	 на	 4	декември	 –	денот	 на	
лицата	 со	 телесен	 инвалидитет	 на	Ма-
кедонија.	 Во	 присуство	 на	 градоначал-
никот	на	општина	Велес,	аце	коцевски,	
градоначалникот	на	Градско,	роберт	бе-
шовски,	 претставникот	 на	МтСП	Сло-
боданка	Лазова-здравковска,	генерални-
от	директор	на	дрекслмаер,	Лукас	Ми-
рингер,	 директорот	 на	 Центарот	 за	 ор-
тотика	и	протетика	„Славеј“	од	Скопје,	
Горан	 Чаловски,	 претставници	 од	 биз-
нис-секторот,	 поддржувачи	 на	 работата	

на	„Мобилност	Македонија“	и	„Мобил-
ност	Велес“,	претставници	на	подрачни-
те	единици	на	ПиоМ	и	ФзоМ	во	Велес,	
претставниците	од	Центарот	за	социјал-
ни	грижи	од	Велес	голем	број	членови	од	
сите	здруженија,	членки	на	„Мобилност	
Македонија“,	претседателот	на	„Мобил-

„МОБИЛНОСТ  
МАКЕДОНИЈА“  
ГО ОДБЕЛЕЖА  
4 ДЕКЕМВРИ 

– ДЕНОТ НА ЛИЦАТА  
СО ТЕЛЕСЕН  
ИНВАЛИДИТЕТ  
НА МАКЕДОНИЈА
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ност	Велес“,	Горан	здравков,	 ја	отвори	
манифестацијата	со	поздравен	говор	во	
кој	 истакна:	 „триесет	и	 една	 година	од	
формирањето	на	националниот	сојуз	на	
лица	 со	 телесен	 инвалидитет	 „Мобил-
ност	Македонија“,	 време	 исполнето	 со	
многубројни	активности,	со	бројни	ини-
цијативи	–	сè	со	цел	подобрување	на	жи-
вотот	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	
во	сите	сфери	на	живеење.	оваа	година	
честа	да	ја	организира	средбата	по	повод	
овој	 за	нас	 значаен	датум,	 ја	има	здру-
жението	на	лица	со	телесен	инвалидитет	
„Мобилност	Велес“.	од	свое	лично	име,	
и	од	име	на	членовите	на	нашето	здру-

жение,	 Ви	 посакувам	 плодна	 работа	 и	
пријатен	престој	во	нашиот	град“.
Следеше	 културно-уметничка	 про-

грама	 во	 која	 настапија:	 Младинскиот	
хор	„Св.	кирил	и	Методиј“,	под	раковод-
ство	на	професорката	по	музичко	обра-
зование	Веселинка	Маџарова,	 настапот	
на	учениците	од	оМу	„Стефан	Гајдов“	
–	Велес	и	на	крај	настапот	на	балетското	
студио	„анабела“.
на	присутните	им	се	обратија	градо-

началникот	на	Велес,	аце	коцевски,	ис-
такнувајќи	 ја	 определеноста	 на	 општи-
ната	за	тесна	соработка	со	здружението	
во	интерес	на	членовите	и	претседателот	
на	„Мобилност	Македонија“,	бранимир	
Јовановски,	 афирмирајќи	 ги	 заложбите	
на	сојузот	и	преземените	активности	за	
подобрување	на	правата	и	положбата	на	
лицата	со	инвалидност	во	рМ.
Програмата	 продолжи	 со	 презента-

ции	како	дел	од	тематската	работилница	
„Предизвиците	и	можностите	од	областа	

на	 здравствената	 заштита	со	кои	се	со-
очуваат	жените	со	телесен	инвалидитет	
во	република	Македонија“.	Со	свои	пре-
зентации	 на	 оваа	 тема	 се	 обратија	 г-ѓа	
Весна	Миркова	–	дипломиран	социолог,	
и	 д-р	 билјана	 Јаковлева	 –	 специјалист	
физијатар.	 тематската	 работилница	 за-
врши	со	дискусија	од	присутните	по	која	
беа	формулирани	предлози	и	заклучоци	
кои	ќе	ги	обединиме	во	интегрален	текст	
со	заклучоци	и	предлози	од	претходните	
тематски	работилници	и	ќе	ги	доставиме	
за	решавање	до	надлежните	институции.	
Средбата	заврши	со	заеднички	ручек	

на	 присутните,	 дружење	 и	 неформална	
комуникација.
Голема	благодарност	до	организатори-

те	од	„Мобилност	Велес“,	претседателот	
Горан	здравков	и	волонтерите,	 за	успеш-
ната	организација	на	манифестацијата.

Б. Јовановски

националниот	 сојуз	на	лица	 со	 те-
лесен	инвалидитет	на	Мaкедонија	-	Мо-
билност	Македонија,	на	21.12.2017	го-
дина	ја	одржа	XIII	седница	на	управни-
от	одбор	на	којабеше	разгледан	и	усво-
ен	записникот	од	претходната	седница	
на	уо	одржана	на	15.09.2017	година,	а	
претседателот	на	сојузот	даде	исцрпна	
информација	 за	 реализираните	 актив-
ности	помеѓу	двете	седници	на	уо.	
Во	 натамошниот	 тек	 на	 седница-

та	 беа	 донесени	неколку	 одлуки	и	 тоа	
за	 исплата	 на	 надомест	 за	 лицето	 кој	
ја	 ажурира	 веб	 страната	 на	 сојузот,	 за	
висината	 на	 касов	 максимум	 на	 соју-
зот	 во	 2018	 година,	 за	 спроведување	
на	 редовен	 годишен	попис	 на	 основни	

средства	на	Мобилност	Македонија	во	
Скопје,	охрид	и	асамати	и	формирање	
пописни	 комисии	 за	 спроведување	 на	
пописот;	за	одобрување	на	средства	за	
организација	на	традиционалната	пред-
новогодишна	прослава	на	членовите	во	
Скопје;	за	регулирање	на	статус	на	член	
до	22.01.2018	 година	на	наши	членови	
кои	 се	 јавуваат	 на	 список	 на	 членови	
на	друго	здружение	со	исти	или	слични	
цели	и	задачи	со	назив	„без	ограничу-
вање“	 (кое	 бара	 статус	 на	 инвалидска	
организација),	 врз	 основа	 на	 нашиот	
Статут	 и	 Списокот	 на	 членови	 на	 тоа	
здружение	 доставен	 до	 комисијата	 за	
одобрување	 на	 статус	 на	 инвалидска	

ОДРЖАНА XIII 
СЕДНИЦА  
НА УПРАВНИОТ 
ОДБОРO
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организација	 при	 Министерството	 за	
труд	 и	 социјална	 политика,	 со	 одлука	
истите	 или	 да	 потпишат	 „истапница“	
дека	 доброволно	 истапуваат	 од	 член-
ство	во	Мобилност	Македонија,	или	да	
достават	 потпишана	 „исписница“	 од	
здружението	на	граѓани	со	параплегија	
и	 квадриплегија	 „без	 ограничување“;	
потоа	за	исплата	на	дотација	за	редов-
на	 дејност	 на	 здруженијата;	 за	 набав-
ка	на	нафта	за	греење	за	потребите	на	
Мобилност	Велес,	 за	 прогласување	 на	
средбата	на	„Широк	Сокак“	во	битола	
за	традиционална	со	задолжение	до	Мо-
билност	битола	да	ја	организира	со	ак-
туелни	теми	секоја	година	со	поддршка	
на	 сојузот;	 за	 водење	на	 благајната	 на	
сојузот;	 за	 подмирување	 на	 долгот	 на	
Мобилност	Прилеп	кон	Центарот	за	со-
цијална	работа	во	Прилеп	како	резултат	
на	судски	спор	за	имот;	како	и	други	те-
ковни	прашања.

Б.Јовановски

O

У

националното	 координативно	 тело	
за	 еднакви	 права	 на	 лица	 со	 инвалид-
ност	 во	 република	 Македонија	 на	
28.11.2017	година	во	хотел	„континен-
тал“	во	Скопје	ја	одржа	меѓународната	
конференција	 на	 тема:	 „Механизми 
и структури за имплементација и 
за следење на имплементацијата на 
Конвенцијата на ОН за правата на 
лицата со попреченост – искуства од 
регионот“.	
Главната	 цел	 на	 конференцијата	

беше	размена	на	искуства	и	добри	прак-
тики	од	државите	од	регионот	за	офор-

мени	механизми	и	структури	за	импле-
ментација	 и	 следење	 на	 имплемента-
ција	на	конвенција	на	оон	за	правата	
на	лица	со	инвалидност,	од	перспектива	
на	 претставниците	 од	Владата,	 нацио-
налните	експерти	и	нВо.
конференцијата	 ја	 отвори	 минис-

терката	 за	 труд	 и	 социјална	 политика,	
Мила	 Царовска,	 која	 говореше	 за	 об-
врските	 кои	 република	Македонија	 ги	
има	согласно	со	член	33	од	конвенција-
та	 за	 заштита	на	правата	на	 лицата	 со	
попреченост.	Во	таа	насока	рече	дека	е	
потребно	да	се	обезбедат	механизми	за	
координација	 и	 за	 следење	 во	 различ-
ните	министерства,	 заради	регулирање	
на	проблематиката	поврзана	со	спрове-
дување	на	конвенцијата.	
Механизмот	 за	 координација	 на	

спроведувањето	на	конвенцијата	е	пот-
ребен	за	да	се	избегне	разводнувањето	

на	 одговорноста	 или	 некоординирано	
спроведување	на	конвенцијата	бидејќи	
опфаќа	 многу	 области	 од	 животот	 на	
лицата	 со	 попреченост.	 Механизмот	
за	 следење	 треба	 да	 биде	 независен	
субјект	 задолжен	 за	 анализирање,	
унапредување	 и	 следење	 на	 спроведу-
вањето	 на	 конвенцијата.	 не	 помалку	
важно	е	и	учеството	за	лицата	со	попре-
ченост	во	телото	за	мониторинг.	
Во	насока,	пак,	на	подобрување	на	

целокупната	состојба,	Царовска	посочи	
дека	во	измените	на	законот	за	социјал-
на	заштита	веќе	се	регулирани	одреде-
ните	 работи,	 а	 во	 собраниска	 проце-
дура	веќе	е	и	законот	 за	пензиското	и	
инвалидското	осигурување	каде	што	со	
измените	 ќе	 се	 овозможи	 семејна	 пен-
зија	 за	 лица	 со	попреченост	кои	неко-
гаш	имале	активен	работен	однос,	затоа	

што	 досега	 немаа	 право	 на	 семејната	
пензија.
,,знаеме	дека	 здравствената	 состој-

ба	не	се	подобрува	туку	се	влошува,	па	
затоа	тие	треба	да	имаат	право	да	ја	на-
следат	 семејната	 пензија.	 навистина	 е	
важно	дека	како	ресорно	министерство	
во	делот	на	социјална	заштита,	пензии	
и	сл.	ќе	правиме	максимум	што	можеме,	
но	 тука	 сме	 да	 дискутираме	и	 дека	 во	
секое	линиско	министерство	ни	е	пот-
ребен	човек	одговорен	што	ќе	ги	импле-
ментира	 и	 здравствените,	 инфраструк-
турните	и	образовните	политики	 за	да	
го	добиеме	пакетот	на	услуги	и	сервиси	
кои	се	потребни	за	оваа	група	граѓани“,	
подвлече	 министерката	 за	 труд	 и	 со-
цијална	политика	Мила	Царовска.
за	лицата	со	попреченост	од	особе-

но	 значење	 е	 т.н.	 персонална	 асистен-
ција	и	токму	затоа	нагласи	дека	во	ак-

ДРЖАНА  
МЕЃУНАРОДНА  
КОНФЕРЕНЦИЈА  
ВО СКОПЈЕ

По	покана	на	координацискиот	од-
бор	на	 здруженија	и	сојузи	на	лица	со	
инвалидност	на	унско-Сански	кантон,	
од	24-26.10.2017	година	Мобилност	Ма-
кедонија	учествуваше	на	единаесеттата	
Меѓународна	конференција	за	статусот	
и	правата	на	лицата	со	инвалидност	во	
рамките	на	кампањата	„делуваме	заед-
но“	 која	 се	 одржа	 од	 во	Сански	Мост,	
босна	и	Херцеговина.

на	конференцијата	беа	презентира-
ни	13	теми	од	исто	толку	презентери	од	
Словенија,	 Србија,	 Македонија	 и	 до-
маќинот	биХ.

По	одлука	на	уо	на	Мобилност	Ма-
кедонија,	 на	 конференцијата	 учествува-
ше	делегација	во	состав:	бранимир	Јова-
новски	(презентер),	Совка	Прчева,	елица	
трпковска	 и	 Горан	 здравков,	 и	 вториот	
работен	 ден	 се	 претстави	 со	 тема:	 „ис-
тражување	на	пристапност	на	избирачки	
места	во	република	Македонија“.

Б.Јовановски

ЧЕСТВО  
НА МЕЃУНАРОДНА  
КОНФЕРЕНЦИЈА 
ВО САНСКИ МОСТ
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тивните	мерки	за	вработување	во	2018	
година	се	предвидува	посебна	програма	
за	персонална	асистенција.	оваа	година	
преку	 јавните	 работи	 општините	 веќе	
ангажираа	 персонални	 асистенти,	 што	
значи	дека	сме	во	фаза	на	институцио-
нализација	 на	 персоналната	 асистен-
ција,	но	и	имплементираме	активности	
кои	 ги	 опфаќаме	 со	 различни	 мерки“,	

додаде	Царовска.
Во	воведниот	дел	на	конференција-

та	 говореше	 и	 Лујза	 Винтон,	 постојан	
претставник	на	ундП	во	Македонија.
Претседателот	 на	 координативното	

тело,	 бранимир	 Јовановски,	 во	 својот	
воведен	говор	истакна:
„Жените,	мажите	и	децата	 со	инва-

лидност	 многу	 често	 се	 наоѓаат	 меѓу	
најмаргинализираните	групи	во	повеќе	
општества	 и	 се	 соочуваат	 со	 големи	
предизвици	 во	 уживањето	 на	 нивните	
човекови	 права.	 	 долго	 време	 се	 пре-
тпоставуваше	дека	ваквите	предизвици	
се	природна	и	неизбежна	последица	на	
нивното	физичко,	ментално,	интелекту-
ално	или	сензорно	оштетување.
донесувањето	 и	 стапувањето	 во	

сила	на	конвенцијата	за	правата	на	ли-
цата	со	инвалидност	и	Факултативниот	
протокол	предизвикаа	длабока	промена	
во	 постојните	 пристапи	 кон	 инвалид-
носта.	 Во	 конвенцијата,	 фокусот	 по-
веќе	 не	 е	 ставен	 на	 перцепција	 на	 ин-
валидноста	 како	 проблем	 на	 личноста	
туку	како	„патологија	на	општеството“,	
односно	како	резултат	на	неуспехот	на	
општествата	да	бидат	инклузивни	и	да	
се	приспособат	на	индивидуалните	раз-

лики.	општествата	 треба	да	 се	проме-
нат,	а	не	поединецот,	а	конвенцијата	за	
правата	на	лицата	со	инвалидност	обез-
бедува	мерки	за	таква	промена.
Лицата	со	инвалидност	го	сочинува-

ат	најголемото	и	најобесправеното	мал-
цинство	во	светот	–	речиси	15	проценти	
од	 светската	 популација	 (речиси	 една	
милијарда	луѓе	во	светот)	се	соочуваат	

со	некоја	форма	на	инвалидност.	Мно-
зинството	на	лицата	со	инвалидност	во	
светот	(80	проценти)	живеат	во	земјите	
во	развој.	некои	од	нив	се	целосно	ин-
тегрирани	во	општеството,	учествуваат	
и	активно	придонесуваат	во	сите	обла-
сти	од	животот.	Сепак,	големо	мнозин-
ство	од	нив	живеат	во	екстремна	сиро-
маштија,	 се	 соочуваат	 со	 дискримина-
ција,	физички,	 социјални	и	 економски	
бариери,	 исклучување,	 изолација,	 и	
им	 се	 негираат	 основните	 можности	
за	 развој.	Многу	 лица	 со	 инвалидност	
живеат	во	институции,	без	образование	
или	можности	за	вработување	и	се	соо-
чуваат	со	низа	други	маргинализирани	
фактори,	па	дури	и	злоупотреба.	Во	не-
кои	 земји	 им	 е	 оневозможено	 правото	
на	 сопственост	 и	 вообичаено	 е	 да	 им	
се	одземе	правото	да	донесуваат	одлу-
ки	 за	 себе.	 дискриминацијата	 со	 која	
се	соочуваат	е	широко	распространета,	
пресекувајќи	 ги	 географските	 граници	
и	влијае	врз	луѓето	во	сите	сфери	на	жи-
вотот	и	во	сите	сектори	на	општеството.
Влегувањето	 во	 сила	 на	 конвен-

цијата	за	правата	на	лицата	со	инвалид-
ност	и	Факултативниот	протокол	во	мај	
2008	го	означи	почетокот	на	новата	ера	

во	 напорите	 „да	 се	 промовира,	 зашти-
ти	и	да	се	обезбеди	целосно	и	еднакво	
уживање	на	сите	човекови	права	и	ос-
новни	 слободи	 на	 сите	 лица	 со	 инва-
лидност	и	да	се	промовира	почитување	
на	нивното	вродено	достоинство	 (член	
1).	иако	лицата	со	инвалидност	отсеко-
гаш	имале	право	на	истите	права	како	и	
сите	други,	ова	е	првпат	нивните	права	
да	бидат	изложени	сеопфатно	во	обвр-
зувачки	меѓународен	инструмент.
Следејќи	 го	 социјалниот	 модел	 на	

пристапот	кон	инвалидноста,	потребно	
е	да	се	идентификуваат	и	надминат	со-
цијалните,	 правните,	 економските,	 по-
литичките	и	еколошките	услови	кои	се	
јавуваат	како	пречки	за	целосно	оства-
рување	 на	 правата	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност.	
Лицата	 со	 инвалидност	 од	 своето	

сопствено	животно	искуство	знаат	како	
се	кршат	нивните	права	и	како	тие	мо-
жат	да	се	заштитат.	Лицата	со	инвалид-
ност	не	бараат	од	државата	милостина	
и	 сожалување	 туку	 почитување	 на	 ос-
новните	 човекови	 права.	 државата	 не	
ги	 чувствува	 последиците	 од	 неприст-
апност,	 ниту	 пак	 за	 истото	 сноси	 од-
говорност.	 Меѓутоа,	 убеден	 сум,	 дека	
силно	би	ги	почувствувала	последиците	
од	инклузивното	општество,	бидејќи	би	
им	овозможила	на	своите	граѓани,	кои	
се	 соочуваат	 со	 некаков	 вид	 инвалид-
ност,	 да	 се	 образуваат,	 да	 стекнат	 зна-
ења	и	вештини,	да	станат	конкурентни	
на	пазарот	на	трудот,	да	се	вработат,	не-
зависно	да	живеат	и	да	станат	корисни	
членови	на	заедницата.	од	издржувани	
лица	да	станат	лица	кои	заработуваат	и	
кои	обезбедуваат	егзистенција	за	себе	и	
за	своето	семејство,	лица	кои	ќе	бидат	
во	можност	да	носат	крупни	одлуки	во	
животот.
историски	гледано,	лицата	со	инва-

лидност	повеќе	или	помалку	отсекогаш	
биле	невидливи	во	системот	за	човеко-
ви	права.	Секако	дека	ова	повеќе	не	 е	
прифатливо.	ние	се	обидуваме	да	учи-
ме	од	минатото,	да	живееме	за	денеш-
ницата	 и	 да	 се	 надеваме	 на	 иднината.	
Важно	е	никогаш	да	не	престанеме	да	
потпрашуваме	и	да	иницираме,	бидејќи	
успехот	не	 се	мери	по	позицијата	што	
некој	ја	има	во	животот	туку	по	препре-
ките	кои	ги	надминал.
Во	една	пригода	најславниот	физи-

чар	и	космолог	на	денешницата	и	лице	
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со	 тежок	 телесен	 инвалидитет,	 Стивен	
Хокинг,	изјавил:	„за	мене	е	губење	вре-
ме	да	се	лутам	на	својата	инвалидност.	
Мораме	да	продолжиме	со	нашите	жи-
воти	и	јас	тоа	не	го	направив	ни	малку	
лошо.	Луѓето	нема	да	се	дружат	со	тебе	
ако	си	постојано	лут	и	ако	само	приго-
вараш.	запомнете,	секогаш	гледајте	кон	
ѕвездите,	не	кон	своите	стапала.	крене-
те	 ја	 главата	и	обидете	се	да	 го	разбе-

рете	она	што	го	гледате	и	причините	за	
вашето	постоење	и	постоењето	на	уни-
верзумот.	бидете	љубопитни	и	колку	и	
животот	да	ви	се	чини	тежок,	секогаш	
постои	нешто	што	можете	да	сторите	и	
да	успеете	во	тоа.	Важно	е	да	се	истрае	
и	да	не	се	откажувате“.
на	оваа	меѓународна	 конференција	

беа	споделени	и	сублимирани	искуства-
та	на	одделните	држави	од	регионот	во	
однос	на	следењето	на	имплементација-
та	на	конвенцијата	за	правата	на	лицата	
со	инвалидност,	искуства	кои	понатаму	
ќе	им	помогнат	на	сите	оние	кои	се	или	
ќе	 бидат	 вклучени	 индивидуално	 или	
преку	нивните	здруженија,	во	натамош-
ниот	 долгорочен	 процес	 на	 следењето	
на	имплементацијата	на	мерките	пред-
видени	 во	конвенцијата	 за	 правата	 на	
лицата	 со	 инвалидност.	 беше	 потвр-
дено	 дека,	 всушност,	 ниту	 во	 една	 од	
државите	од	регионот	нема	формирано	
посебно	тело	за	следење	на	имплемен-
тацијата	на	конвенцијата.	тоа	останува	
сериозна	 задача	 за	 сите	 држави	 учес-
нички	 на	 конференцијата	 во	 периодот	
кој	е	пред	нас.
Секое	 човечко	 суштество	 има	 вро-

дено	 право	 на	 живот	 и	 државите	 пот-
писнички	на	конвенцијата	треба	да	ги	
преземаат	 сите	неопходни	мерки	 за	 да	
обезбедат	 ефикасно	 уживање	 на	 тоа	
право	на	лицата	со	инвалидност,	на	ед-
наква	основа	со	другите.	

Б. Јовановски

К
на	 15.11.2017	 година,	 во	 хотел	

„арка“	во	Скопје,	се	одржа	конферен-
цијата	„очи	за	еднаквост“	посветена	на	
лицата	со	инвалидност,	организирана	од	
Хелсиншкиот	комитет	за	човекови	пра-
ва	на	република	Македонија	во	рамките	
на	проектот	„Поддршка	од	граѓанското	
општество	кон	политиките	за	социјал-
на	кохезија	и	различностите“	поддржан	
од	 страна	 на	 британската	 амбасада	 во	
Македонија,	 на	 која	 присуствуваше	 и	
„Мобилност	Македонија“.	
Преку	 конференцијата,	 јавноста	 и	

граѓаните	подетално	беа	информирани	

за	 наодите	 од	истражувањата	и	 анали-
зите	за	потребите	за	промени	на	лицата	
со	инвалидност	во	областите:
	

1.	Социјална	заштита
2.	образование
3.	здравствена	заштита
4.	Вработување	
5.	квалитет	на	живот
Воведно	 обраќање	 на	 прес-конфе-

ренцијата	 имаше	 британскиот	 амбаса-
дор	 во	Македонија,	Чарлс	Герет,	 и	 из-
вршната	 директорка	 на	 Хелсиншкиот	
комитет	за	човекови	права,	уранија	Пи-
ровска,	 а	потоа	 следуваше	обраќањето	

на	 министерката	 за	 труд	 и	 социјална	
политика,	Мила	Царовска,	потоа	изла-
гањата	на	експертите	од	разни	области,	
како	и	излагањата	на	претставниците	на	
министерствата	надлежни	за	областите	
за	кои	беа	спроведени	истражувањата.
Министерката	 Царовска	 посочи	 на	

потребата	да	се	спроведе	функционал-
на	 проценка	 на	можностите	 на	 лицата	
со	инвалидност	за	разлика	од	досегаш-
ната	проценка	само	на	нивната	попре-
ченост:	 „треба	 да	 се	 направат	 напори	
образовниот	систем	и	заштитниот	сис-
тем	да	бидат	во	насока	на	вработување	
и	 инклузија	 на	 лицата	 таму	 каде	 што	
тоа	е	можно,	бидејќи	ако	едно	лице	др-
жите	 на	 социјална	 заштита,	 со	 години	
го	правите	се	поисклучено	од	општест-
вото	 и	 од	 пазарот	 на	 труд“	 –	 рече	ми-
нистерката	 Царовска,	 обраќајќи	 се	 на	
конференцијата.

Министерката	 Царовска	 истак-
на	 дека	 токму	држењето	на	 едно	 лице	
под	 социјална	 заштита	 долги	 години	
ги	прави	овие	лица	се	попасивни	и	на-
место	 да	 се	 водат	 дебати	 за	 тоа	 колку	
активни	мерки	наменети	за	нив	има	во	
системот,	 какви	 квалификации	 имаат	
самите	 лица	 со	 инвалидност,	 колку	 се	
конкурентни	 на	 пазарот	 на	 трудот	 и	
колкава	е	потребата	од	професионална	
рехабилитација	 и	 стекнување	 на	 нови	
знаења	 и	 вештини,	 се	 сè	 сведува	 на	
дискусија	за	зголемување	на	додатокот:		
,,Јас	сум	за	поголеми	додатоци,	но	и	за	
поголеми	 можности	 да	 се	 вклучат	 во	
пазарот	на	труд	и	општеството	за	да	по-
чувствува	лицето	дека	само	заработува	
и	да	има	повеќе	самодоверба“	–	истакна	

ОНФЕРЕНЦИЈА 
„ОЧИ  
ЗА ЕДНАКВОСТ“
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на	 крајот	 од	 својата	 дискусија	 минис-
терката	Царовска.
Во	 натамошниот	 тек	 на	 конферен-

цијата	 експертите	 ги	 елаборираа	 во	
куси	црти	резултатите	од	истражувања-
та	за	кои	има	издадено	и	брошури,	а	беа	
поставени	и	повеќе	конкретни	прашања	
од	учесниците	на	конференцијата	од	об-
ласта	 на	 образованието,	 здравствената	
и	социјалната	заштита.

„mобилност	Македонија“	 пред	 но-
винарите	 излезе	 со	 следната	 објава:	
„за	лицата	со	телесен	инвалидитет	ос-
новна	 пречка	 за	 потполна	 инклузија	
во	сите	пори	на	општеството	секако	се	
архитектонските	 бариери	 кои	 делум-
но	 или	 целосно	 ја	 спречуваат	
нивната	пристапност.	и	не	само	
дека	ја	спречуваат	пристапноста	
туку	и	ги	оневозможуваат	да	се	
едуцираат,	да	се	стекнат	со	зна-
ења	 и	 вештини	 конкурентни	 на	
пазарот	 на	 трудот,	што	подоцна	
ја	 отежнува	 нивната	 можност	
да	 се	 вработат,	 да	обезбедат	 ег-
зистенција	 за	 себе	 и	 за	 своето	
семејство,	да	носат	сериозни	од-
луки	во	животот,	како	што	се	засновање	
на	 семејство,	 решавање	 на	 станбената	
состојба,	 купување	 на	 автомобил	 без	
кој	едноставно	не	можат	да	функциони-
раат	и	слично.
залудна	 е	 и	 најдобрата	 образовна	

програма	ако	во	објектите	во	кои	се	из-
ведува	наставата	од	основно,	средно	и	
високо	образование	има	скали	без	соод-

ветна	пристапна	рампа	за	влез	на	лица	
кои	 се	 движат	 со	 инвалидска	 количка	
и	 други	 ортопедски	 помагала,	 потоа	
адаптирани	 тоалети	и	 лифтови	 за	 пре-
мостување	 на	 висинските	 разлики	 во	
објектот.
залудна	е	и	најдобрата	програма	за	

вработување	на	лицата	со	инвалидност	
ако	тие	претходно	не	успеале	да	го	по-
дигнат	нивото	на	своето	образование	и	
ако	пред	работното	место	повторно	има	
високи	рабници	на	тротоарите	и	скали	
на	влезовите.	
тие	скали	всушност	двојно	ги	спре-

чуваат	 лицата	 со	 инвалидност:	 еднаш	
како	 можни	 корисници	 на	 услугите	 и	
вторпат	како	можност	за	нивно	врабо-
тување.	
за	 жал,	 раководните	 лица	 во	 на-

длежните	 институции	 не	 можат	 да	 за-
мислат	 дека	 само	 една	 скала	 (или	 по-
веќе	 скали)	 во	 опкружувањето	 имаат	
таков	 негативен	 ефект	 врз	животот	 на	
лицата	 со	 телесен	 инвалидитет,	 дека	
дијаметрално	го	менуваат	нивниот	жи-
вот	во	негативна	смисла	на	зборот.	
„Мобилност	 Македонија“	 преку	

своето	работење	силно	се	залага	за	до-
следно	 спроведување	 на	 одредбите	 од	
законот	 за	 градба	 и	 Правилникот	 за	
пристапност	до	и	во	објектите,	 со	што	
значително	ќе	им	се	овозможи	целосна	
инклузија	 на	 лицата	 со	 телесен	 инва-
лидитет	во	општеството.	Време	е	да	се	
дејствува	одлучно	и	ефикасно,	бидејќи	

поголемиот	дел	од	адаптациите	за	овоз-
можување	на	пристапноста	не	бараат	го-
леми	средства	туку	големо	разбирање	и	
доследно	почитување	на	легислативата.	
Пикасо	кажал:	„оној	што	сака	да	напра-
ви	нешто,	ќе	најде	начин.	кој	не	сака	да	
направи	ништо,	ќе	најде	изговор“.

Б. Јовановски

23.

на	 21	 и	 22	 октомври	 2017	 година,	
во	 хотелот	 „Цар	 Самуил“,	 во	 с.	 бан-
ско–Струмица,	се	одржа	23.	издание	на	
републичкиот	 квиз-натпревар	 на	 лица	
со	телесен	инвалидитет	на	Македонија,	
во	организација	на	национален	сојуз	на	
лица	со	телесен	инвалидитет	на	Маке-
донија	„Мобилност	Македонија“.

учествуваа	 16	 екипи	 од	 здруже-
нијата	 членки	 на	 сојузот.	 Првиот	 нат-
преварувачки	 ден	 се	 одржаа	 четири	
четврт-финални	 квизови	 (секој	 од	 нив	
составен	од	по	шест	игри),	од	кои	осум	
екипи	 (првопласираните	 две	 од	 секоја	
група)	се	здобија	со	право	на	учество	во	
полуфиналните	борби.	
Вториот	 натпреварувачки	 ден	 се	

одржаа	 двата	 полуфинални	 квиза	 (се-
кој	од	нив	составен	од	по	седум	игри)	
и	по	исклучително	покажаното	знаење,	
четири	екипи	(кочани,	Скопје	1,	Скопје	
2	и	Гевгелија)	се	пласираа	во	големото	
финале.	
По	исклучително	интересна	борба	и	

презентација	на	знаења	од	повеќе	обла-
сти,	првото	место	го	освои	екипата	на	
„Мобилност	 кочани“	 (минатогодиш-
ниот	 победник)	 со	 освоени	 86	 поени.	

РЕПУБЛИЧКИ 
КВИЗ-НАТПРЕВАР 
НА „МОБИЛНОСТ 
МАКЕДОНИЈА“  

и 20. „ТОРТИЈАДА 2017“
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на	 „тортијадата“	 учествуваа	 со	 свои	
торти	14	екипи,	13	од	здруженијата	на	
„Мобилност	Македонија“	 и	 една	 заед-
ничка	од	Србија	и	од	биХ.	за	најдобра	
торта	беше	прогласена	тортата	на	„Мо-
билност	кичево“.
овој	 наш	 програмски	 настан	 беше	

увеличен	со	присуството	на	премиерот	
на	 рМ,	 зоран	 заев.	 Премиерот	 заев	 и	

Второто	 место	 й	 припадна	 на	 екипата	
на	Скопје	1	со	освоени	79	поени,	додека	
третото	место	на	екипата	на	Скопје	2	со	
освоени	47	поени.
Во	 истиот	 период	 се	 одржа	 уште	

една	манифестација,	20.	јубилејна	„тор-
тијада	 2017“,	 во	 организација	 на	 „Мо-
билност	Струмица“,	а	финансиски	под-
држана	 од	 „Мобилност	 Македонија“.	

РЕПУБЛИЧКИ 
КВИЗ-НАТПРЕВАР 
НА „МОБИЛНОСТ 
МАКЕДОНИЈА“  

и 20. „ТОРТИЈАДА 2017“

како	 градоначалник	 и	 како	 претседа-
тел	на	политичка	партија	и	денес,	како	
премиер	на	рМ,	не	пропушти	да	при-
суствува	на	оваа	наша	манифестација,	
истакнувајќи	дека	му	е	чест	и	задовол-
ство	да	се	дружи	со	лицата	со	телесен	
инвалидитет,	 дека	 тоа	 дружење	 му	
дава	 посебна	 енергија,	 ги	 поздрави	 и	
им	вети	дека	Владата	на	рМ	ќе	гради	
политики	 за	 еднаквост	 на	 сите.	 Сето	
ова	беше	проследено	со	долг	аплауз	и	
долги	 редици	 на	 членовите	 кои	 изра-
зија	желба	да	се	сликаат	со	премиерот.	
Претседателот	 на	 „Мобилност	 Маке-
донија“	се	заблагодари	за	присуството	
на	 премиерот,	 истакнувајќи	 дека	 не-
говото	 присуство	 дава	 една	 нова	 ди-
мензија	 на	 нашата	 манифестација,	 но	
и	 испраќа	 јасна	 порака	 дека	 нашата	
заложба	за	изедначување	на	правата	на	
лицата	со	телесен	инвалидитет	во	рМ	
е	 внимателно	 испратена	 и	 прифатена	
од	 Владата	 на	 рМ.	 на	 завршувањето	
на	 манифестацијата	 беше	 договорена	
повторна	работна	средба	со	премиерот	
во	неговиот	кабинет,	по	завршувањето	
на	 вториот	 круг	 на	 локалните	 избори	
во	Македонија.

на	манифестацијата	присуствуваше	
и	 новиот	 градоначалник	 на	 Струми-
ца,	 д-р	 коста	 Јаневски,	 кој	 ги	 додели	
плакетите	на	најдобрите	од	одржаниот	
Музички	фестивал	на	лицата	со	телесен	
инвалидитет	на	Македонија	во	рамките	
на	„Струмица	опен	2017“,	како	и	повеќе	
советници	од	општината.

Б. Јовановски
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И
на	1.12.2017	година	во	„Порта	Маке-

донија“,	со	почеток	во	19	часот,	во	при-
суство	на	голем	број	членови	на	„Мобил-
ност	Македонија“,	уметници	–	учесници	
на	колониите,	поддржувачи	на	работата	
на	сојузот	и	други	гости,	беше	отворена	
изложбата	на	делата	од	седмата	и	осмата	
Меѓународна	ликовна	колонија,	 одржа-
ни	во	2016	и	2017	година.

Претседателот	 на	 сојузот,	 брани-
мир	 Јовановски,	 истакна:	 „Мобилност	
Македонија	 одамна	 го	 има	 препозна-
ено	 талентот	 на	 дел	 од	 своето	 член-
ство	кон	ликовната	уметност	и	 со	цел	
да	 се	 унапреди	 и	 промовира	 нивното	
дејствување	 на	 ова	 поле,	 започнавме	
со	 организирање	на	 ликовна	 колонија.	
Веќе	 првата	 беше	 меѓународна	 и	 го	
оправда	 своето	 постоење,	 така	што	 од	
година	во	година	се	нижеа	и	стасаа	до	
бројката	 осум.	 на	 колониите	 учест-
вувале	 академски	 уметници	 и	 лица	 со	
телесен	инвалидитет	од:	Србија,	Хрват-
ска,	Словенија,	бугарија,	Чешка	и	Ма-
кедонија,	а	имаме	најава	дека	следната	
година	ќе	им	се	придружат	и	уметници	
од	 Германија	 и	 босна	 и	 Херцеговина.	
ова	колонија	е	единствена	од	овој	вид	
во	нашата	република,	покажа	и	докажа	
дека	уметничкиот	потенцијал	не	знае	за	
поделби	и	инвалидност,	а	нејзиното	ор-
ганизирање	има	за	цел	да	докаже	дека	

ЗЛОЖБА  
НА ДЕЛА  
ОД 7. и 8.  
МЕЃУНАРОДНА 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

креативните	 потенцијали	 на	 лицата	 со	
телесен	 инвалидитет	 се	 доминантни	 и	
над	 предрасудите	 дека	 техничката	 из-
ведба	е	најважна“.
Во	 една	 пригода	Мајка	 тереза	 има	

кажано:	 „Секој	 од	 нас	 чувствува	 дека	
она	што	го	прави	е	само	една	капка	во	
океанот.	но	ако	не	правиме	ништо,	оке-
анот	ќе	биде	посиромашен	 за	 таа	 една	
капка“.	 „Мобилност	 Македонија“	 со	
поддржување	на	оваа	креативна	дејност	
на	своите	членови	и	организација	на	ли-
ковните	колонии,	ја	додаде	таа	капка	во	
океанот	на	потребите	на	лицата	со	теле-
сен	инвалидитет	на	Македонија.
Во	 рамките	 на	манифестацијата	 се	

одржа	и	литературно	читање	и	беа	прог-
ласени	 најуспешните	 поетски	 творби	
од	отворениот	повик	за	23.	Литературни	
средби	на	лицата	со	телесен	инвалиди-
тет	на	Македонија.	
од	вкупно	пријавени	седум	творби,	

комисијата	во	состав	Весна	ацевска	од	
Скопје,	Ѓорѓи	калајџиев	од	Струмица	и	
кире	огненовски	од	демир	Хисар	одлу-
чија	за	најдобри	три	да	се	прогласат:	
1.	 место	 „Губитник“,	 билјана	 ди-

мовска	од	Гевгелија,	
2.	 место	 „акростих	 на	 знакот“,	

Љубе	Лазаровски	од	Струмица,	
3.	 место	 „заблуда“,	 Јасмина	 Стоја-

новска	од	Скопје.	
на	 најдобрите,	 генералниот	 секре-

тар	 на	 „Мобилност	 Македонија“,	 Со-
фка	 Прчева,	 им	 додели	 плакети.	 на	
крајот	 од	 манифестацијата	 беше	 орга-
низиран	коктел	за	присутните.

Б. Јовановски
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Р
на	 20.12.2017	 година	 во	 кабинетот	

на	претседателот	на	Владата	на	рМ,	зо-
ран	заев,	беше	одржана	работна	средба	
со	бранимир	Јовановски,	претседател	на	
„Мобилност	 Македонија“	 и	 на	 нацио-
налното	координативно	тело	за	еднакви	
права	на	лицата	со	инвалидност	во	рМ.	
беа	дискутирани	повеќе	прашања	од	ин-
терес	на	нашето	членство	во	однос	на:
–	 досегашните	 постигнувања	 и	 ре-

ализирани	 три	 работни	 средби	 со	 ко-
мисијата	 за	 ортопедски	 помагала	 при	
ФзоМ,	во	рамките	на	иницијативата	за	
измени	и	дополнувања	на	Правилникот	
за	индикации	за	остварување	на	право	
на	ортопедски	и	други	помагала;
–	 за	 пристапноста	 (подобро	 кажа-

но	 непристапноста)	 на	 институциите	 и	
општото	опкружување	во	целост,	како	и	

потребата	од	засилен	надзор	на	инспек-
циските	 служби	 за	 доследно	 спроведу-
вање	на	одредбите	од	законот	за	градба	
и	 Правилникот,	 кои	 се	 однесуваат	 за	
пристапност	 и	 непречено	 движење	 на	
лицата	со	инвалидност	до	и	во	градбите;
–	за	финансирање	на	националните	

инвалидски	организации	во	2018	годи-
на	и	потребата	од	 зголемено	финанси-
рање	 за	 реализација	 на	 програмските	
задачи	 на	 Сојузот,	 потенцирајќи	 дека	
некои	суштински	проекти	ги	немаме	за-
почнато	токму	заради	недоволни	сред-
ства	со	кои	се	финансира	Сојузот;
–за	местото	и	улогата	на	национал-

ните	инвалидски	организации	на	Маке-
донија	во	подобрување	на	положбата	и	
остварувањето	на	правата	на	лицата	со	
инвалидност	во	рМ;
–	за	потребните	средства	за	изград-

ба	на	лифт	во	дХо	„даре	Џамбаз“.	Во	
меѓувреме,	потребните	средства	се	пре-
фрлени	 на	 жиро-сметка	 на	 нСиоМ,	
следува	постапка	за	избор	на	изведувач	
и	изработка	на	лифтот;

–	 за	 функционирањето	 на	 нацио-
налното	 координативното	 тело,	 очеку-
ваната	конститутивна	седница	во	нови-
от	состав	во	првата	половина	на	јануари	
2018	година;
–	 и	 за	 други	 програмски	 планови	

содржани	 во	 програмата	 на	Сојузот	 за	
2018	година.	
како	 сојуз,	 ние	 добивме	 целосна	

поддршка	од	премиерот	зоран	заев,	кој,	
меѓу	 другото,	 истакна:	 „кога	 велиме	
дека	 градиме	 едно	 општество	 за	 сите,	
велиме	и	дека	сме	пријатели	и	создава-
ме	 пријателска	 средина	 и	 за	 лицата	 со	
посебни	 потреби.	 затоа	 ги	 охрабрувам	
сите	 институции	 да	 работат	 исклучиво	
во	 насока	 на	 подобрување	 на	 условите	
за	живот	и	на	овие	наши	сограѓани“.

Б. Јовановски

АБОТНА СРЕДБА  
СО ПРЕМИЕРОТ  
ЗОРАН ЗАЕВ

РАБОТНА СРЕДБА  
ВО ПАРЛАМЕНТОТ 
НА РМ

на	 13	 декември	 во	 Собранието	 на	
рМ,	 „Мобилност	 Македонија“	 преку	
генералниот	 секретар	 оствари	 работна	
средба	со	пратениците	Горан	Милевски	
и	 Јулијана	 николова	 Либерално	 демо-
кратска	партија.
на	средбата,	пратениците	беа	запо-

знаени	со	целите	и	задачите	на	„Мобил-

ност	 Македонија“,	 како	 и	 со	 програ-
мата	за	работа,	во	која	посочивме	дека	
главните	 активности	 првенствено	 се	
фокусирани	 на	 пристапноста,	 образо-
ванието,	 вработувањето,	 здравствената	
заштита,	 социјалната	 заштита,	 поди-
гнување	на	јавната	свест	и	сл.	
како	препорака	од	членството	беше	

посечена	потребата	од	измени	и	допол-
нување	 на	 законот	 за	 јавни	 патишта,	
законот	 за	 патен	 сообраќај	 и	 законот	
за	 високо	 образование.	 добивме	 мак-
симална	 поддршка	 за	 реализација	 на	
предложените	 измени	 и	 дополнувања	
на	споменатите	закони	како	и	датум	за	
наредна	средба. С. Прчева

ПРИЕМ КАЈ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ЃОРГЕ ИВАНОВ

Претседателот	 на	 република	 Ма-
кедонија,	 д–р	 Ѓорге	 иванов,	 по	 повод	
Меѓународниот	ден	на	лицата	со	попре-
ченост,	на	1	декември	прими	претстав-
ници	 од	националниот	 совет	 на	 инва-
лидските	 организации	 на	 република	
Македонија.
на	 средбата	 националниот	 сојуз	

на	 лица	 со	 телесен	 инвалидитет	 на	 Ма-
кедонија,	 „Мобилност	 Македонија“	 го	
претставуваше	 генералниот	 секретар	 на	
„Мобилност	Македонија“,	Софка	Прчева.

Претставниците	 на	 националниот	
совет	на	инвалидските	организации	на	
република	Македонија	 изразија	 благо-
дарност	 за	 досегашната	 поддршка	 од	
претседателот	иванов,	 како	 и	 за	 мож-
носта	 преку	 ваквите	 средби	 да	 го	 ин-
формираат	 за	 положбата	 на	 лицата	 со	
инвалидност	за	актуелните	предизвици	
со	кои	тие	се	соочуваат,	како	и	за	нив-
ните	активности	во	насока	на	доследно	
спроведување	на	законската	легислати-
ва,	 со	 цел	 подобрување	 на	 положбата	
на	лицата	со	инвалидност	во	република	
Македонија.
Претседателот	 д-р	 Ѓорге	 иванов,	

на	 присутните	 им	порача	 дека	 е	 неоп-
ходна	бескомпромисна	и	континуирана	
заложба	за	афирмирање	на	своите	пра-
ва	и	потреби,	изразувајќи	поддршка	на	
ваквите	активности.

С. П.
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жи	 наодите	 од	 истражувањето	 во	 кое	
со	15	анкетари	на	терен	беше	вклучена	
„Мобилност	Македонија“	кон	крајот	на	
минатата	 и	 почетокот	 на	 оваа	 година	
во	 трите	 региони:	 Скопскиот,	 Пелаго-
нискиот	и	Југоисточниот	регион	на	ре-
публика	Македонија.	особено	се	задр-
жа	на	образованието	и	вработувањето,	
предизвиците	 и	 проблемите	 со	 кои	 се	
соочуваат	децата	и	младите	со	телесен	

инвалидитет	во	однос	на	пристапноста	
(влез,	рампи,	платформи,	лифтови,	тоа-
лети,	и	други	содржини)	во	објектите	во	
кои	се	изведува	настава	од	сите	степени	
на	образование	 (основно,	средно	и	ви-
соко	 образование),	 неконкурентноста	
на	 пазарот	 на	 трудот	 токму	 како	 про-
извод	на	нискиот	 степен	на	 едукација,	
потребата	 од	 професионална	 рехаби-

литација,	 преквалификација	 и	 доква-
лификација	преку	разни	форми	со	цел	
да	се	стекнат	знаења	и	вештини	конку-
рентни	на	пазарот	на	трудот.
на	настанот	беа	доделени	сертифи-

кати	на	140	образовни	и	лични	асистен-
ти	ангажирани	во	18	општини,	обучени	
во	рамките	на	програмата	општинско-
корисна	работа	реализирана	од	Минис-
терството	за	труд	и	социјална	политика,	
Министерството	за	образование	и	наука	
и	ундП.	 Б. Јовановски

КРЕИРАЊЕ  
НА  
ИНКЛУЗИВНИ  
УСЛУГИ  

НА ДЕЦА И ЛИЦА  
СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Во	 име	 на	 Програмата	 за	 развој	
на	 обединетите	 нации	 (ундП),	 на	
18.12.2017	 година	 во	 хотел	 „Мериот“	
–	Скопје,	 со	почеток	во	12:30	часот	се	
одржа	конференција	на	тема	„креирање	
на	 инклузивни	 услуги	 за	 деца	 и	 лица	
со	попреченост“.	Главната	цел	на	кон-
ференцијата	 беше	 да	 се	 презентираат	
обврските	и	заложбите	на	државата	во	

согласност	со	конвенцијата	на	оон	за	
правата	на	лицата	со	попреченост.	
настанот	 се	 фокусира	 на	 новите	

услуги	 и	 решенија	 кои	 имаат	 за	 цел	
остварување	 на	 идејата	 за	 независен	
живот	во	заедницата	и	обезбедување	на	
еднакви	образовни	можности	за	децата	
и	лицата	со	попреченост.	
Претседателот	 на	 „Мобилност	Ма-

кедонија“	 беше	 поканет	 на	 конферен-
цијата	како	презентер	на	клучни	наоди	
од	теренски	истражувања	и	ги	образло-

АБОТНА СРЕДБА  
СО Д-Р ИВАН БАРБОВ,  
ДИРЕКТОР  

НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА 
КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

Претставници	 на	 националниот	
сојуз	на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	
Македонија	 „Мобилност	Македонија“,	
во	 состав:	 Софка	 Прчева	 -	 секретар,	
ана	карајанова	-	димитрушева	и	бор-

че	Стојков,	на	ден	25.12.2017	година	во	
Скопје	одржаа	работна	средба	со	дирек-
торот	 на	универзитетската	 клиника	 за	
неврологија,	д-р	иван	барбов.
на	 средбата	 се	 разговараше	 за	 мо-

менталните	 проблеми	 со	 кои	 се	 соочу-
ваат	 пациентите	 со	 мултиплекс	 скле-

роза	 (МС),	 достапност	 до	 современа,	
високоефикасна	и	безбедна	терапија.	Се	
истакна	уште	еднаш	потребата	од	рано	
дијагностицирање	на	болеста	и	можност	
за	 неограничен	 пристап	 до	 терапија	 за	
МС	(без	листа	на	чекање)	за	новодијаг-
ностицирани	пациенти	и	 за	пациентите	
кои	моментално	се	лекуваат.
на	 средбата	 беше	 споделена	 ин-

формација	 дека	 бројот	 на	 пациенти	 со	
мултиплекс	склероза	во	република	Ма-

Р
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ОСЕТА  
НА  
МЕМОРИЈАЛНИОТ  

ЦЕНТАР на АСНОМ,  
с. Пелинце

на	 17.9.2017	 година,	 80	 члена	 на	
„Мобилност	 Скопје“	 и	 25	 членови	 на	
„Мобилност	 куманово“,	 како	 и	 пока-
нетите	гости	од	„Мобилност	битола“	и	
здружение	на	МС	од	Врање,	го	посетија	
Меморијалниот	 центар	 на	 аСноМ	 во	
село	Пелинце,	куманово.
Меморијалниот	 центар	 на	аСноМ	

претставува	 културно-историски	 и	
спортско-рекреативен	 центар	 изграден	
во	 кумановското	 село	Пелинце,	 посве-
тен	 на	 Првото	 заседание	 на	 аСноМ,	
одржано	на	2	август	1944	година,	во	ма-

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

кедонија	 е	околу	1.400	и,	 за	жал,	нив-
ната	бројка	се	зголемува	секоја	година	
за	 60–80	 нови	 пациенти,	 додека	 ста-
росната	 граница	 се	 намалува	 (најмлад	
регистриран	пациент	на	клиниката	е	на	
возраст	 од	 12,5	 година).	 заеднички	 се	
согласивме	 дека	 обезбедувањето	 ефи-
касен	третман	со	квалитетни	и	совреме-
ни	лекови	би	го	подобрило	квалитетот	
на	 живот	 на	 болните	 со	 МС,	 бидејќи	
раното	 започнување	 со	 терапија	 вед-
наш	 по	 дијагностицирање	 и	 редовно-
то	 користење	 на	 лековите	 овозможува	
ефикасно	 справување	 со	 оваа	 тешка	

инвалидизирачка	 болест.	 директорот	
на	клиниката	 за	неврологија,	 д-р	иван	
барбов	 изрази	 цврсто	 верување	 дека	
менаџментот	 на	 клиниката	 ќе	 работи	
во	интерес	на	пациентите	со	цел	обез-
бедување	 на	 современа	 и	 навремена	
терапија,	 давајќи	 безрезервна	 поддрш-
ка	во	насока	на	обезбедување	подобри	
услови	на	пациентите	со	МС	во	иднина.	
Се	 договоривме	 дека	 е	 потребна	

наша	 соработка	 и	 поддршка	 во	 изна-
оѓање	заеднички	решенија	кои	би	овоз-
можиле	 стопирање	 на	 прогресијата	 на	
болеста,	 односно	 инвалидитет	 кој	 има	
голем	импакт	како	врз	пациентот	и	не-
говото	 семејство	 така	 и	 врз	 пензиски-
от,	 здравствениот	 и	 социјалниот	фонд.	
Сето	 ова	 би	 овозможило	 овие	 лица	 да	
не	бидат	товар	на	државата	туку	да	се	
интегрираат	 во	 општеството	 и	 реали-
зираат	како	функционални,	работоспо-
собни	и	корисни	граѓани.
Средбата	 со	д-р	иван	барбов	 завр-

ши	со	изразување	на	заедничка	и	скрие-
на	намера	за	понатамошна	успешна	со-
работка	со	единствена	цел	–	достапност	
на	 соодветен	 и	 современ	 третман	 на	
сите	пациенти	со	мултиплекс	склероза	
во	република	Македонија.

Ана Карајанова-Димитрушева

П настирот	„Св.	Прохор	Пчињски“.	ком-
плексот	се	наоѓа	крај	реката	Пчиња	во	
селото	Пелинце	(општина	Старо	наго-
ричане),	два	километра	оддалеченост	од	
историското	место	каде	што	е	одржано	
првото	заседание,	манастирот	„Св.	Про-
хор	 Пчињски“.	 идејата	 да	 се	 изгради	
Меморијален	центар	на	аСноМ,	се	ро-
дила	откога	почнале	проблеми	со	одбе-
лежувањето	на	заседанието	на	аСноМ	
во	 манастирот	 „Св.	 Прохор	 Пчињски“	
на	територијата	во	Србија	(особено	за-
острени	во	1998	година).	
Меморијалниот	 центар	 на	аСноМ	

во	Пелинце	е	отворен	на	2	август	2004	
година,	 во	 повод	 на	 60-годишнина-
та	 од	 Првото	 заседание	 на	 аСноМ.	
комплексот	има	површина	од	8,5	хек-
тари,	 на	 него	 се	 наоѓаат:	 игралишта,	
ресторан,	 амфитеатар	 за	 приредби	 и	
музеј	 на	 аСноМ	 во	 кој	 се	 пренесени	
спомен-плочите	од	заседанието	на	аС-
ноМ	што	биле	во	манастирот	„Прохор	
Пчињски“.	 Проектант	 на	 Меморијал-
ниот	 центар	 е	 архитектот	 Георги	кон-
стантиновски.	 на	 фасадата	 на	 музејот	
се	 наоѓа	 монументален	 мозаик	 од	 140	
квадратни	метри	–	Македонија	дело	на	
македонски	сликар	рубенс	корубин.	Во	
музејот	се	наоѓа	копија	на	собата	во	ма-
настирот	„Прохор	Пчински”,	во	која	се	
одржало	Првото	заседание	на	аСноМ,	
до	неа	е	и	спомен-собата	во	која	се	из-
ложени	документите	од	создавањето	на	
македонската	држава.
на	присутните	со	пригоден	говор	и	

изнесување	 на	 историски	факти	 им	 се	
обрати	историчарот	при	Музејот	кума-
ново,	данијела	даиловска,	 а	манифес-
тацијата	продолжи	со	разгледување	на	
центарот,	дружење,	размена	на	искуства	
и	заеднички	ручек.

Б. Јовановски
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со	помош	на	големиот	дијапазон	на	ор-
топедски	и	други	помагала	кои	ги	нуди,	
да	 им	овозможи	на	 телесно	инвалиди-
зираните	 лица	 целосна	 интеграција	 во	
општеството.	
Почнувајќи	 од	 1949	 година,	 квали-

тетот	 и	 стандардите	 кои	 компанијата	
ги	применува	во	секој	сегмент	од	рабо-
тењето,	 ја	одржуваат	лидер	во	областа	
на	 ортотиката	 и	 протетиката	 во	Маке-
донија	и	пошироко,	а	лицата	со	телес-
на	инвалидност	во	„Славеј“	не	гледаат	
само	 потпора	 за	 надомест	 на	 нивниот	
хендикеп	туку	и	пријател	и	партнер	во	
секојдневниот	живот.
„Мобилност	 Македонија“	 изразува	

голема	 благодарност	 до	 директорот	 на	
„Славеј“,	Горан	Чаловски,	 за	овој	пре-
красен	гест	на	кој	со	солзи	од	смеа	ужи-
ваа	стотина	членови	на	нашиот	сојуз.

Б. Јовановски

СТЕНДАП  
КОМЕДИЈА  
СО ВЕСНА  
ПЕТРУШЕВСКА

По	повод	Меѓународниот	ден	на	ли-
цата	со	попреченост	и	денот	на	лицата	
со	телесен	инвалидитет	на	рМ,	компа-
нијата	„Славеј“	ад	Скопје	организира-
ше	 интерактивна	 стендап	 комедија	 во	
изведба	 на	 Весна	 Петрушевска,	 про-
следена	со	коктел	забава	во	„даре	Џам-
баз“.	настанот	беше	со	отворена	покана	
за	сите	лица	со	телесен	инвалидитет	во	
земјава	и	помина	со	многу	забава,	дру-
жење	и	повеќе	од	100	насмеани	и	среќ-
ни	лица.
Центарот	 за	 ортотика	 и	 протетика	

„Славеј“	 ад	 Скопје	 е	 компанија	 која	
со	своето	работење,	со	години	го	олес-
нува	 животот	 на	 лицата	 со	 телесен	
инвалидитет	 во	 земјава	 и	 се	 залага	 за	
подобрување	на	квалитетот	на	нивниот	
живот.	основната	цел	на	компанијата	е	

број	и	пред	еден	до	два	века,	укажува	на	
тоа	дека	многу	од	овие	објекти	се	недос-
тапни	 за	 лицата	 со	 телесен	 инвалиди-
тет,	особено	за	оние	лица	кои	користат	
инвалидски	 колички.	 нашите	 заложби	
отсекогаш	 биле	 во	 правец	 на	 тоа	 сите	
објекти	од	јавен	карактер	да	бидат	дост-
апни	и	инклузивни	за	лицата	со	телесен	
инвалидитет	или	барем	поголемиот	број,	
бидејќи	се	работи	за	стари	градби,	нив-
ното	 адаптирање	 и	 приспособување	 за	
пристапност	за	лицата	со	инвалидност	е	
обично	многу	тешко,	а	некаде	се	потреб-
ни	 и	 поголеми	 финансиски	 средства.	
Покрај	паричните	средства	потребна	е	и	
добра	волја,	а	честопати	и	таа	недостига.
една	 анализа	што	 е	 направена	 оваа	

година	 за	 пристапноста	 на	 судовите	 во	
република	 Македонија	 ги	 опфати	 сите	
судови	 во	 сите	 степени	 од	 основни	 до	
Врховен	 суд	 на	 република	 Македонија	
со	цел	да	се	види	каква	е	пристапноста	
на	овие	установи	како	едни	од	најчесто	
посетуваните	 институции	 во	 државата.	
Во	 оваа	 анкета	 учествував	и	 јас	 актив-
но	 со	 оглед	 на	 тоа	 дека	 сум	 во	апела-
цискиот	суд,	лице	задолжено	за	контакт	
со	лица	кои	имаат	некаква	инвалидност.	
резултатите	од	оваа	анализа	се	интерес-
ни	 и	 накусо	 ќе	 бидат	 презентирани	 во	
овој	текст	со	цел	да	се	запознаат	нашите	
читатели	 со	 овој	 голем	 проблем	 во	 се-
којдневниот	живот	на	лицата	со	телесна	
инвалидност.
Во	првиот	дел	од	анкетниот	прашал-

ник	 беа	 поставени	 прашања	 со	 цел	 да	
се	 истражи	 физичката	 пристапност	 на	
судовите.	 Физичката	 пристапност	 беше	
истражена	преку	следните	параметри:	
Пристапност	на	влезот	на	објектот;	
•	Пристапност	на	внатрешниот	прос-

тор;
	•	Пристапност	на	тоалет;	
•	 Пристапност	 за	 лица	 со	 оштетен	

вид,	и	
•	 Пристапност	 за	 лица	 со	 оштетен	

слух
испитаниците	 требаше	 да	 одгово-

рат	на	пет	прашања	од	затворен	тип.	за	
секое	 од	 прашањата	 беа	 понудени	 од	
три	до	пет	можности,	што	најблиску	 ја	
отсликуваат	состојбата	во	однос	на	фи-
зичката	пристапност	на	судовите.	испи-
таниците	требаше	да	одберат	една	од	по-
нудените	 можности	 на	 секое	 прашање.	
19	(59%)	од	судовите	одговориле	дека	на	

ПРИСТАПНОСТ  
И  
ИНКЛУЗИВНОСТ  
ВО СУДОВИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Пристапноста	 на	 објектите	 од	 ја-
вен	 карактер,	 а	 посебно	 на	 државните	
установи	 е	 многу	 малку	 истражено	 во	
република	Македонија	со	конкретни	по-
датоци	и	факти.	општо	познато	 е	 дека	
пристапноста	на	голем	број	од	објектите	
каде	што	 се	 сместени	институциите	на	
државата	 како	 и	 на	 голем	 број	 објекти	
од	јавен	карактер,	не	е	на	задоволително	
ниво.	Фактот	што	многу	од	овие	објекти	
се	 градени	пред	многу	 години,	 а	 голем	
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влезот	на	судот	има	рампа	која	може	да	
ја	користи	лице	со	количка	без	помош	од	
друго	лице;	5	(16%)	велат	дека	на	влезот	
на	судот	има	влезна	рампа,	но	не	е	функ-
ционална	 за	 лица	 со	 физичка	 попрече-
ност;	 4	 (12%)	 од	 судовите	 се	 лоцирани	
на	приземје	и	немаат	потреба	од	влезна	
рампа,	односно	исто	толку	судови	одго-
вориле	и	дека	немаат	влезна	рампа.	ниту	
еден	од	судовите	не	одговорил	дека	нема	
потреба	 од	 влезна	 рампа.	 Во	 однос	 на	
внатрешната	пристапност,	само	4	(12%)	
од	 судовите	 имаат	 внатрешен	 лифт	 за	
движење	на	лицата	со	инвалидност	по-
меѓу	катовите;	најголем	дел	од	судовите,	
односно	 16	 (50%),	 велат	 дека	 просто-
риите	во	кои	се	обезбедуваат	услуги	за	
лицата	 со	 инвалидност	 се	 лоцирани	 на	
приземје;	 а	 12	 (38%)	од	 судовите	 велат	
дека	 не	 се	 направени	 значителни	 адап-
тации	со	кои	се	олеснува	движењето	во	
внатрешноста	на	лицата	со	инвалидност.
Само	два	(6%)	суда	велат	дека	имаат	

пристапен	тоалет,	кој	е	адаптиран	според	
потребите	на	 лицата	 со	 инвалидност,	 9	
(28%)	судови	изјавиле	дека	немаат	потре-
ба	од	адаптација	на	тоалет,	бидејќи	стан-
дардниот	може	да	го	користат	сите	лица	
и	21	(66%)	суд	вели	дека	нема	пристапен	
тоалет.	Во	најголем	дел	од	судовите,	12	
(38%)	 досега	 не	 се	 направени	 никакви	
адаптации	со	кои	се	олеснува	пристапот	
за	лицата	со	оштетен	слух,	дел	од	нив,	8	
(25%)	обезбедуваа	толкувач	на	знаковен	
јазик	за	потребите	на	лицата	со	оштетен	
слух,	односно	11(34%)	од	судовите	сме-
таат	дека	нема	потреба	од	обезбедување	
на	оваа	услуга,	бидејќи	лицата	најчесто	
доаѓаат	 со	 придружба.	 Само1	 (3%)	 суд	
смета	дека	лицата	со	оштетен	слух	може	
да	ги	користат	услугите	без	толкувач	на	
знаковен	 јазик.	 Слична	 е	 состојбата	 и	
со	адаптациите	за	лица	со	оштетен	вид.	
најголем	 дел	 од	 судовите,18(56%),	 не	
направиле	никакви	адаптации	со	кои	се	
олеснува	 движењето	 на	 лицата	 со	 ош-
тетен	 вид,	 а	 14	 (44%)	 имаат	 назначено	
лице	кое	 ги	придружува	лицата	 со	ош-
тетен	вид	кои	користат	услуги	во	судот.	
ниту	еден	суд	нема	обезбедено	тактилна	
патека	за	движење	на	лицата	со	оштетен	
вид,	ниту	пак	ознаки	на	брајово	писмо.	
Може	да	се	забележи	дека	најголем	дел	
од	 судовите	 имаат	 пристапна	 рампа	 на	
влезот	на	судот,	што	како	адаптација	не	
е	секаде	функционално,	бидејќи	според	
одговорите	 на	 судовите,	 во	 дел	 од	 нив	
лицата	 со	 телесна	 инвалидност	 не	 мо-

жат	самостојно	да	се	движат	по	рампата.	
Во	 однос	 на	 внатрешниот	 дел	 на	 судо-
вите	и	движењето	меѓу	катовите,	за	ли-
цата	со	инвалидност,	е	овозможено	како	
адаптација	само	во	четири	судови	во	кои	
им	 внатрешен	 лифт.	 најголем	 дел	 од	
судовите	 ја	 применуваат	 адаптацијата,	
со	обезбедување	на	услуги	за	лицата	со	
инвалидност	на	приземје.	Само	два	суда	
имаа	пристапен	тоалет,	 според	нивните	
одговори,	а	ниту	еден	суд	нема	обележа-
на	 тактилна	патека	ниту	пак	ознаки	на	
брајова	азбука	за	лицата	со	инвалидност.	
дел	од	 судовите	обезбедуваат	 толкувач	
на	знаковен	јазик	и	придружба	за	лицата	
со	оштетен	вид.	Во	однос	на	евиденција-
та,	најголем	број	од	 судовите,	 29	 (91%)	
не	 водат	 евиденција	 за	 бројот	 на	 лица	
со	инвалидност	кои	досега	ги	користеле	
услугите	на	судот,	односно	ниту	еден	суд	
не	води	евиденција	за	учеството	на	лица	
со	инвалидност	во	судските	процеси.	
еден	од	судовите	вели	дека	има	по-

себен	 образец	 за	 евиденција	 на	 лицата	
со	 инвалидност,	 а	 два	 суда	 велат	 дека	
се	 подготвени	 да	 водат	 евиденција	 но,	
досега	 судот	 сè	 уште	 не	 го	 посетиле	
лица	со	инвалидност.	на	прашањето	за	
тоа	со	која	категорија	лица	со	инвалид-
ност	во	судовите	најчесто	се	среќаваат,	
тие	велат	дека	тоа	се	лицата	со	телесна	
инвалидност,	 лицата	 со	 интелектуална	
попреченост,	како	и	лица	со	оштетување	
на	видот	и	слухот.	досега	ниту	еден	суд	
немал	искуство	со	лица	со	аутизам.	ин-
тересен	 е	 следниот	 податок:	 наспроти	
тоа	што	судовите	кои	наведоа	дека	нема-
ат	евиденција	за	лицата	со	инвалидност	
поради	тоа	што	до	сега	немале	искуство	
во	 работа	 со	 лица	 со	 инвалидност,	 во	
набројувањето	на	категории	на	лица	со	
инвалидност	кои	се	обратиле	и	оствари-
ле	 некаква	 услуга	 во	 судот,	 наведуваат	
одредени	 категории	 со	 кои	 се	 сретнале	
во	своето	искуство.	
за	да	се	овозможи	полесна	комуни-

кација	 и	 поддршка	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност,	 дел	 од	 судовите	 имаат	 назна-
чено	контакт	лице	за	прашања	и	услуги	
поврзани	 со	 лицата	 со	 инвалидност.	
овие	лица	имаат	учествувано	на	обука,	
организирана	од	Министерството	за	труд	
и	социјална	политика.	Според	одговори-
те	 на	 судовите,	 81%	од	 судовите,	 имаат	
назначено	лице	за	контакт	со	лицата	со	
инвалидност.	 Следува	 заклучокот	 дека	
дел	од	пристапните	рампи	кои	постојат,	

не	 се	 во	 функција	 на	 лицата	 со	 телес-
на	инвалидност,	особено	на	лицата	кои	
користат	 количка	 како	 помагало.	 овие	
лица	 имаат	 потреба	 од	 дополнителна	
поддршка	 и	 покрај	 рампата	 која	 треба	
да	ја	обезбеди	пристапноста	на	влезот	во	
објектот.	Во	дел	од	судовите,	иако	посто-
еше	рампа	на	влезот,	пристапот	за	сите	
граѓани	во	објектот	не	беше	овозможен	
бидејќи	после	рампата	се	поставени	ска-
ли.	на	тој	начин	дел	од	лицата	со	инва-
лидност	имаат	пристап	само	до	судската	
полиција,	односно	не	можат	да	ги	оства-
рат	своите	законски	права	и	услуги.	Во	
вакви	ситуации	судот	прави	адаптација	
на	тој	начин	што	услугите	за	лицата	со	
инвалидност	 се	 реализираат	 надвор,	
пред	самиот	објект.	Во	дел	од	судовите	
се	поставени	 ѕвончиња	и	доколку	лице	
со	инвалидност	дојде	да	оствари	услуга,	
службеникот	кој	е	задолжен	за	бараното	
право	 се	 симнува	 и	 услугата	 се	 врши	
долу	пред	објектот.
дел	 од	 судовите,	 поточно	 два	 суда,	

во	анкетното	истражување	наведоа	дека	
имаат	 пристапен	 тоалет,	 но	 теренското	
истражување	покажа	дека	концептот	за	
пристапност	на	тоалет	воопшто	не	е	по-
знат.	ниту	еден	од	судовите	нема	приста-
пен	 тоалет	 граден	 според	 стандарди,	
односно	постојните	тоалети	воопшто	не	
се	 пристапни	 за	 лица	 со	 инвалидност.	
Слична	е	ситуацијата	и	со	внатрешните	
простории.	адаптација	 која	 најчесто	 ја	
користат	судовите	е	обезбедување	услу-
ги	за	лицата	со	инвалидност	во	призем-
ните	простории	во	 судот.	но,	 се	 случу-
ва	 поради	 непристапност	 лицата	 да	 не	
можат	 да	 пристапат	 ниту	 на	 приземје.	
Станува	збор	за	објекти	кои	се	градени	
одамна	и	во	дел	од	нив	не	постои	физич-
ка	можност	за	вградување	лифт.	дел	од	
судовите	 се	 градени	 и	 на	 непристапни	
места,	 покрај	 главна	 улица	 и	 самосто-
јноста	 и	 независноста	 на	 лицата	 со	
инвалидност	 е	невозможна	поради	без-
бедносни	причини.	Во	ниту	еден	од	су-
довите	не	постои	пристапност	за	лицата	
со	оштетен	вид	и	за	лицата	со	оштетен	
слух.	 наодите,	 податоците	 од	 интервју-
ата	 и	 опсервацијата	 потврдуваат	 дека	
свесноста	за	пристапноста	за	оваа	кате-
горија	на	граѓани	во	судовите	е	на	многу	
ниско	ниво,	односно	концептот	воопш-
то	не	е	познат.	тоа	се	должи	и	на	фактот	
што	најчесто	овие	лица	при	остварување	
на	услуги	доаѓаат	со	придружба	или	пак	
доколку	се	лица	со	оштетен	слух	имаат	
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развиено	механизам	на	читање	на	говор	
од	 уста	 и	 ги	 извршуваат	 активностите	
самостојно.	 дел	 од	 судовите,	 22%,	 ис-
такнаа	 дека	 имаат	 вработено	 лице	 со	
инвалидност.	интересен	е	фактот	што	во	
еден	од	судовите,	лице	со	инвалидност	е	
вработено	како	судија.	Претставници	од	
судот	велат	дека	воопшто	својот	колега	
не	 го	 перципираат	 како	 лице	 со	 инва-
лидност,	 напротив,	 велат	 дека	 е	 одлич-
но	вклопен	и	професионален	во	својата	
работа.	Слични	податоци	добивме	и	од	
останатите	судови	каде	што	лица	со	ин-
валидност	се	на	работна	позиција	судски	
соработник,	курир.	
најчеста	услуга	која	судот	ја	нуди	за	

лицата	 со	 инвалидност	 е	 обезбедување	
толкувач	на	знаковен	јазик.	оваа	услуга	
финансиски	ја	намирува	судот,	а	негова	е	
и	обврската	да	обезбеди	толкувач.	кога	
станува	збор	за	пристапноста	на	инфор-
мации,	досега	судовите	не	размислувале	
за	 приспособување	 на	 постојните	 фор-
мулари	и	генералните	информации	и	кон	
потребите	 на	 лицата	 со	 инвалидност.	
концептот	за	пристапност	на	информа-
ции	воопшто	не	е	познат	во	оваа	сфера.	
иако	судовите	имаат	веб-страници	ниту	
една	не	е	пристапна.	информациите	нај-
често	 ги	 објавуваат	на	 огласна	 табла,	 а	
дел	од	судовите	како	донација	имаат	до-
биено	 инфо-пултови.	 истите	 обезбеду-
ваат	информации	по	електронски	пат,	но	
во	судовите	кои	ги	посетивме	овие	уреди	
не	беа	во	функција.	на	овој	начин	за	дел	
од	лицата	со	инвалидност	пристапот	до	
информација	е	дополнително	отежнат.
1.	досегашните	искуства	на	судовите	

во	Македонија	потврдуваат	дека	постои	
недостиг	на	информации	и	знаења	за	кон-
цептот	 на	 инвалидност	 и	 пристапност.	
Физичките	услови	во	кои	се	обезбедуваат	
услуги	за	лицата	со	инвалидност	не	се	на	
ниво	кое	е	соодветно	за	да	се	одговори	на	
нивните	потреби.	оттаму,	дел	од	услуги-
те	кои	ги	нудат	судовите	се	недостапни	за	
лицата	 со	 инвалидност,	 односно	постој-
ните	услуги	не	се	доволни.	
2.	Стандардите	за	внатрешна	прист-

апност	на	објектите	не	се	применети	во	
судовите	и	можностите	за	пристап	и	са-
мостојно	 движење	 низ	 просториите	 на	
судовите	се	ограничувачки	за	лицата	со	
инвалидност.
	3.	Според	добиените	податоци	и	во	

согласност	 со	законот	 за	 спречување	и	
заштита	од	дискриминација,	кој	во	член	

8,	точка	2,	вели	дека	дискриминација	на	
лица	со	ментална	и	телесна	инвалидност	
постои	и	тогаш	кога	нема	да	се	преземат	
мерки	 за	 отстранување	 на	 ограничу-
вањата,	 односно	 прилагодување	 на	 ин-
фраструктурата	и	просторот,	користење	
на	јавно	достапни	ресурси,	или	учество	
во	 јавниот	 и	 општествениот	живот,	 до-
аѓаме	до	заклучок	дека	лицата	со	инва-
лидност	се	соочуваат	со	дискриминација	
поради	 необезбедени	 соодветни	 услови	
и	пристапност,	во	патот	на	остварување	
на	пристапот	до	правда.	
4.	 Судскиот	 кадар	 се	 труди	 и	 нуди	

поддршка	 на	 лицата	 со	 инвалидност,	
иако	сè	уште	не	е	едуциран	и	обучен	да	
ги	препознае	и	соодветно	да	се	однесува	
со	лицата	со	инвалидност.
5.	Во	судовите	недостигаат	статистич-

ки	 податоци	 за	 бројот	 на	 лица	 со	 инва-
лидност	кои	оствариле	услуги	или,	пак,	
биле	вклучени	во	некаков	судски	процес.	
не	 постои	 унифициран	 и	 систематски	
пристап	кон	ова	прашање,	односно	исто-
то	не	е	досега	евидентирано	и	издигнато	
на	обврзувачко	ниво	за	секој	суд.
	 6.	 Судовите	 се	 трудат	 да	 обезбедат	

пристапност	 за	 лицата	 со	 оштетен	 слух	
преку	обезбедување	на	толкувач	на	зна-
ковен	јазик,	но	сè	уште	не	постои	унифи-
циран	модел	за	примена	на	оваа	услуга.	
7.	концептот	за	пристапност	на	ин-

формации	не	е	доволно	познат,	ниту	пак	
е	 соодветно	 применет	 во	 досегашната	
работа	на	судовите.
ете	 ваква	 е	 состојбата	 со	 пристап-

носта	 и	 инклузивноста	 на	 судовите	 во	
република	 Македонија.	 Во	 иднина	 ќе	
мора	 да	 се	 работи	 заедно	 со	 институ-
циите	 за	 што	 поголема	 достапност	 на	
судовите	и	нивните	услуги	за	сите	лица	
со	инвалидност.	Вакви	анализи	за	дост-
апноста	и	инклузивноста	ќе	треба	да	се	
направат	и	за	многу	други	установи	и	др-
жавни	институции	со	што	во	целост	ќе	
се	добие	една	претстава	за	состојбата	на	
достапноста	 и	 инклузивноста	 нивна	 за	
лицата	со	инвалидност.	тоа	е	неопходно	
заради	градење	на	една	државна	страте-
гија	за	постепено	отстранување	на	овие	
бариери	кои	 јавните	установи	и	инсти-
туции	ги	прават	недостапни,	 а	нивните	
услуги	не	можат	рамноправно	да	ги	ко-
ристат	лицата	со	инвалидност	како	сите	
други	граѓани	во	државата.	

Митко Фидановски

ДЕНОВИ  
НА СЕКСУАЛНО-
РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЈЕ

Сексуалните	 и	 репродуктивните	
права	 се	 дел	 од	 основните	 човекови	
права,	но	ова	како	да	не	важи	за	лицата	
со	попреченост	во	Македонија.	Во	сре-
дина	без	доволно	приватност,	опкруже-
ни	со	стигма,	професионални	предрасу-
ди	и	чудни	погледи,	лицата	со	попрече-
ност	кај	нас	мака	мачат	да	ги	остварат	
своите	сексуални	и	репродуктивни	пра-
ва,	а	сексуалните	здравствени	услуги	и	
понатаму	им	се	непристапни.	
Сакајќи	 да	 ги	 актуализираат	 овие	

прашања	меѓу	пошироката	јавност,	но	и	
да	ги	охрабрат	лицата	со	попреченост	да	
зборуваат	и	да	ги	бараат	своите	сексу-
ални	и	репродуктивни	права,	Платфор-
ма	за	унапредување	на	СрзП	на	лицата	
со	попреченост	и	Хера	–	асоцијација	за	
здравствена	едукација	и	истражување	–	
во	период	од	19	октомври	до	10	ноем-
ври	 2017година,	 организираа	 „денови	
на	Срз	и	лица	со	попреченост“.	
на	 19	 октомври	 во	 „даре	 Џамбаз“	

започна	LET's	TaLK	aBoUT	sEX	–	ра-
ботилница	за	сексуалност	за	девојки	и	
жени	со	попреченост,	а	на	25	октомври,	
LET's	TaLK	aBoUT	sEX	–	работилни-
ца	 за	 сексуалност	 за	момчиња	и	мажи	
со	попреченост.
на	 26	 октомври	 во	

Младински	 центар	 „Са-
кам	 да	 знам“,	 Водно,	
се	 спроведе	 ден	 на	
беСПЛатни	Гинеко-
ЛоШки	ПреГЛеди	за	
девојки	и	жени	со	попре-
ченост,	а	на	31	октомври	
во	 Младински	 центар	
„Сакам	да	знам“,	Водно,	
ден	 на	 беСПЛатни	
дерМатоВенеро-
ЛоШки	 уСЛуГи	 и	
СоВетуВаЊа	за	мом-
чиња	 и	 мажи	 со	 попре-
ченост.	
на	7	ноември	во	„даре	Џамбаз“,	ра-

ботиЛниЦа	за	ЛиЦа	Со	интеЛек-
туаЛна	 ПоПреЧеноСт.	 работилни-
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цата	ја	водеа	самозастапници	од	здруже-
нијата	„СоЛеМ“	и	рЦПЛиП	„Порака“.	
деновите	 на	 Срз	 и	 лицата	 со	 по-

преченост“	беа	заокружени	на	10	ноем-
ври	 со	 бесплатната	 проекција	 на	 фил-
мот	 „Сесии“	 (The	 sessions)	 во	 „даре	
Џамбаз“,	 кој	 покрај	 номинацијата	 за	
„оскар“,	во	2013	година	доби	и	призна-
ние	 за	 најдобар	 приказ	 на	 голотијата,	
сексуалноста	и	заведувањето.	По	фил-
мот	следуваше	јавна	трибина	која	ги	ак-
туализира	прашањата	поврзани	со	еду-
кацијата	за	сексуално	и	репродуктивно	
здравје	(Срз)	и	пристапот	до	услуги	за	
Срз	 за	 лицата	 со	 попреченост,	 како	 и	
општествените	бариери	поради	кои	тие	
не	 ги	 уживаат	 своите	 сексуални	 и	 ре-
продуктивни	права.	
на	 трибината	 учествуваа	 д-р	 Миле	

тантуровски,	специјалниот	едукатор	тања	
Станкова,	 Снежана	 Матовска	 и	 драгана	
Стоилковиќ,	кои	ги	споделија	своите	про-
фесионални	ставови	и	лични	искуства.

Елена Ѓурчиноска

ЕДУКАТИВЕН  
НАСТАН 
„TransfOrmIng 

ms nOW“
нова	 причина	 за	 надеж	 за	 пациен-

тите	со	мултиплекс	склероза	се	новите	
лекови	 за	 третман	на	 оваа	 болест	што	
ќе	им	помогнат	на	лицата	да	го	живеат	
својот	живот	во	целост.
тоа	 беше	 темата	 на	 регионалниот	

едукативен	 настан	 „Transforming	 ms	
noW“,	 кој	 се	 одржа	 на	 28	 септември	
2017	 година	 во	 хотел	 „Парк“,	 Скопје	
на	 кој	 покрај	 еминентните	 доктори	 од	
Македонија	и	регионов	првпат	со	свое	
излагање	се	претстави	и	националниот	
сојуз	на	 телесно	инвалидизирани	лица	
„Мобилност	Македонија“.	
регионалниот	 едукативен	 настан,	

организиран	 од	 страна	 на	 компанијата	
роШ,	најголемата	биотехнолошка	ком-
панија	 во	 светот,	 беше	 одлична	 мож-
ност	да	се	разменат	знаења	и	искуства	
во	присуство	на	докажани	експерти	од	
областа	на	мултиплекс	склероза	од	Ма-
кедонија	и	регионот.

Веднаш	 по	 поздравниот	 говор	 од	
страна	на	пом.	 ас.	 д-р	иван	барбов	од	
универзитетската	 клиника	 за	 невро-
логија	 Скопје,	 модераторот	 на	 целиот	
настан,	д-р	игор	кузмановски	од	уни-
верзитетската	 клиника	 за	 неврологија	
во	Скопје	даде	вовед	во	темата.	
дијагностички	 и	 терапевтски	 пре-

дизвици,	 новите	 потенцијални	 тера-
певтски	цели,	улогата	на	б	клетката	во	
патофизиологија	 на	 мултиплекс	 скле-
роза	 и	 нови	 потенцијални	 терапевтски	
опции	за	пациентите	со	оваа	дијагноза	
беа	темите	на	овој	едукативен	состанок.	
како	 предавачи	 имавме	 чест	 да	 ги	

слушаме	
•	 доц.	 д-р	тереза	Габелиќ	 од	универ-
зитетскиот	болнички	центар	загреб,	
Хрватска	која	говореше	за	моментал-
ните	 дијагностички	 предизвици	 со	
кои	се	 соочуваат	докторите	и	паци-
ентите	при	поставување	на	дијагноза	
на	мултиплекс	склероза;

•	 Прим.	д-р	татјана	бошкова	Петков-
ска	од	универзитетската	клиника	за	
неврологија	Скопје	ги	презентираше	
најчестите	 моментални	 предизвици	
во	 третманот	 на	 мултиплекс	 скле-
роза,	 како	 на	 пример	 користење	 на	
терапијата	редовно,	ефикасни	и	без-
бедни	лекови,	нови	лекови	за	паци-
ентите	 со	 прогресивна	 и	 високоак-
тивна	болест;

•	 Проф.	 д-р	 Јелена	 друловиќ	 од	 ин-
ститутот	 за	 неврологија	 белград,	
говореше	 за	 улогата	 на	 одредување	
на	активноста	на	болеста	како	нова	
терапевтска	цел;

•	 Проф.	д-р	енра	Мехмедика	Суљиќ	од	
универзитетскиот	 клинички	 центар	
Сараево,	 презентираше	 новини	 по-
врзани	 со	 потенцијалните	 улоги	 на	
б-клетката;

•	 д-р	 с-ци.	 роберт	 кухељ	 од	 f.	
Hoffmann–La	 roche	 Ltd.	 базел,	
Швајцарија,	 во	 едукативното	 изла-
гање	ги	претстави	последните	резул-
тати	од	клиничките	студии	oPEra	I,	
II	и	oraTorIo	во	кои	се	истражу-
вал	лекот	ocrelizumab	во	третман	на	
двете	најчести	форми	на	МС;

•	 Последен,	но	не	и	помалку	значаен,	
г.	 борче	 Стојков	 од	 националниот	
сојуз	 „Мобилност	 Македонија“	 се	

осврна	на	 социо-економскиот	 товар	
и	 очекувања	 на	 пациентите	 со	мул-
типлекс	склероза	во	Македонија.
Со	 поканата	 од	 страна	 на	 роШ	 за	

наше	претставување	и	активно	учество	
на	 нивниот	 едукативен	 настан,	 компа-
нијата	 потврди	 дека	 ги	 сметаат	 орга-
низации	 на	 пациенти	 како	 стратешки	
партнер	 во	 креирање	 на	 политика	 на	
соработка	и	дејствување.	
Визијата	на	роШ	како	компанија	е	

секој	човек	да	го	живее	својот	живот	не	
одреден	од	болеста	туку	од	можностите.

 Ана Карајанова-Димитрушева
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КОМУНИКАЦИЈА 
СО ГРАЃАНИ  
СО ОДРЕДЕН ВИД 
И СТЕПЕН  

НА ПОПРЕЧЕНОСТ

Фондот	за	здравствено	оси-
гурување	 на	 Македонија,	 на-
значи	лица	за	комуникација	со	
граѓани,	кои	имаат	некаков	вид	
и	степен	на	попреченост,	со	цел	
укажување	 и	 помош	 од	 секоја	
подрачна	 служба	 одделно	 во	
состав:

назначената	 група	 на	 вра-
ботени	 имаат	 за	 задача	 да	
остваруваат	 комуникација	 со	
онаа	категорија	на	граѓани	кои	
што	 имаат	 некаков	 вид	 и	 сте-
пен	 на	 попреченост,	 со	 цел	 да	
им	се	укаже	секаква	помош	при	
користењето	 на	 своите	 права	
во	Фондот	за	здравствено	оси-
гурување	на	Македонија.

доколку	има	недоследности	
во	 комуникацијата,	 членовите	
можат	 да	 се	 обратат	 до	 канце-
ларијата	на	Мобилност	Македо-
нија	и	ние	ќе	преземеме	чекори	
за	разрешување	на	истите.

Б.Јовановски
	

Подрачна 
служба/сектор Лице Email Телефонски 

број

Берово Лена Тренчевска lenat@fzo.org.mk 033/470-500
Битола Пецо Ѓорѓијовски pecog@fzo.org.mk 075 844 712

Мак Брод Драган Јандрески draganj@fzo.org.mk 076-339-142; 
 045-275812

Валандово Лилјана Мишкова liljanami@fzo.org.mk 034/382-047;   
070/219-592

Виница Марика Атанасова marikaa@fzo.org.mk 076 467 130

Гевгелија Илинка Аксеновска 
Митановска ilinkaa@fzo.org.mk 078/324-045

Гостивар Мојсе Димитријески mojsed@fzo.org.mk 070/251-656
Дебар Анита Дика anitad@fzo.org.mk 076-467-957
Делчево Јонче Димитровски jonced@fzo.org.mk 078-366-268

Демир Хисар Цане Стевковски CaneS@fzo.org.mk 070/776-743;  
047/277-744

Кавадарци Ленца Богева LenceB@fzo.org.mk 072/250-931
Кичево Реџеп Салиу redzeps@fzo.org.mk 045/225-179

Кочани Марин Апостолов marina@fzo.org.mk 070/815-370     
033/297-135

Кратово Блага Лазова blagal@fzo.org.mk 031/481-994

Крива Паланка Снежана 
Величковска snezanav@fzo.org.mk 075/200-860

Крушево Елица Котеска elicak@fzo.org.mk 048/477-123

Куманово Светлана Стевчевска svetlanaS@fzo.org.mk 031/ 420 076  
лок. 114

Неготино Атанас Пенков atanasp@fzo.org.mk 071/520-157

Охрид Стефан Бунташоски stefanb@fzo.org.mk
075/606-808;  
046/260-265  
лок.40

Прилеп Мартина Богданвска martinab@fzo.org.mk
075-203-311;  
048-427-360  
лок. 129

Пробиштип Тони Заовски toniz@fzo.org.mk 032/483-133
Радовиш Савка Атанасова savkaA@fzo.org.mk 078/583-714
Ресен Сузана Монавчева suzanamo@fzo.org.mk 078/365-664
Св Николе Андреја Јосифовски andreaj@fzo.org.mk 077/853-197

Скопје
Златко Јовановски zlatkoj@fzo.org.mk 077/827-944
Татјана Митева           tatjanam@fzo.org.mk 076 339-082

Струга Ацо Белески acob@fzo.org.mk 071/322-980

Струмица Весна Поцкова vesnap@fzo.org.mk 078/552-833
Тетово Амир Асани amira@fzo.org.mk 070/534-695

    Велес
Валентина 
Делиманчева 
Андреева

valentinad@fzo.org.mk
076/469-202;  
043/233-644  
лок.103

   Штип Зоран Гичев zorang@fzo.org.mk 077/531-089
   Јавни набавки Васе Стратров vstratrov@fzo.org.mk 071/943-857

Одделение 
за буџетска 
координација  
и преговарање

Даниела Петковска danielap@fzo.org.mk 02/3289-016
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ност	 „Порака“,	 а	 во	 присуство	 на	
претседателот	 на	 европската	 асоција-
ција	на	сервис	провајдери	за	лицата	со	
инвалидност	 (еаСПд),	 господин	 Џим	
кроу,	 беше	 одржан	 Форум	 за	 сервис	
провајдери,	на	кој	активно	учество	зеде	
и	 претседателот	 на	 „Мобилност	 Ма-
кедонија“	 презентирајќи	 ја	 потребата	
од	сервис	служби	за	лицата	со	телесен	
инвалидитет,	особено	во	услови	на	но-
вонајавената	социјална	политика	и	но-
виот	закон	 за	 социјална	 заштита	кој	 е	
во	подготовка.
Форумот	го	отвори	Чедомир	трајков-

ски,	 претседател	 на	 рЦПЛиП	 „Пора-
ка“,	 а	 воведен	 говор	 на	 темата	 имаше	
д-р	Василка	димоска,	програм-менаџер	
на	рЦПЛиП	„Порака“.	 за	 значењето	
на	сервисните	служби	во	местото	на	жи-
веење	за	лицата	со	попреченост	–	перс-
пектива	 на	 еаСПд,	 говореше	 Џејмс	
кроу,	претседател	на	еаСПд,	додека	за	
актуелните	 развитоци	 при	 пружањето	
социјални	 сервисни	 служби	 во	 Маке-
донија	 говореше	 Слободанка	 Лазова-
здравковска,	претставник	на	Министер-
ство	за	труд	и	социјална	политика.
Во	натамошниот	тек	свои	излагања	

во	однос	на	предизвиците	во	пружање-
то	социјални	сервисни	служби	во	Маке-
донија	(презентации	и	дискусија)	имаа	
претставници	на:	
рЦПЛиП	„Порака“
–	нВо	отворете	ги	прозорците
–	нВо	Солем
–	 униЦеФ	 активности	 во	 Спе-

цијалниот	завод	„демир	капија“
–	ундП	активности	во	институтот	

за	рехабилитација	бања	банско	
–	Сервисни	 служби	менаџирани	 од	

државата,	завод	за	социјални	дејности
По	 завршените	 презентации	 и	 дис-

кусии,	за	начелото	на	копродукција	во	
обезбедувањето	 социјални	 сервисни	
служби	 говореше	 Џејмс	 кроу,	 претсе-
дател	на	еаСПд	и	беше	отворена	дис-
кусија	за	потребата	од	оформување	на	
платформа/мрежа	 на	 обезбедувачи	 на	
социјални	сервисни	служби.

Б. Јовановски

ФОРУМ  
ЗА СЕРВИС-
ПРОВАЈДЕРИ 
ВО РМ

на	 10.11.2017	 година,	 во	 хотел	
„карпош“	 во	 Скопје,	 во	 организација	
на	 републичкиот	 центар	 за	 поддршка	
на	 лицата	 со	 интелектуална	 попрече-

ВТОРА И ТРЕТА 
СЕДНИЦА  
НА  
„МОБИЛНОСТ 

МАКЕДОНИЈА“  
СО КОМИСИЈА  
ЗА ОРТОПЕДСКИ  
ПОМАГАЛА ПРИ 
ФЗОМ

Во	 рамките	 на	 договорената	 дина-
мика	за	предлози	за	измени	и	дополну-
вања	на	Правилникот	 за	индикации	 за	
остварување	на	право	на	ортопедски	и	
други	помагала,	на	3.10.2017	година	во	
дХо	 „даре	Џамбаз“	 се	 одржа	 вториот	
работен	 состанок	 помеѓу	 „Мобилност	
Македонија“	 и	 комисијата	 за	 орто-
педски	помагала	при	ФзоМ,	на	кој	од	
страна	на	„Мобилност	Македонија“	беа	
повикани	и	дел	од	нашите	членови	кои	
користат	инвалидски	колички	за	прид-
вижување	 (мануелна,	 електромоторна,	
како	 и	 со	 додатоци	 за	 лица	 со	 цере-
брална	парализа),	новча	тодоровски	од	
куманово,	Велибор	 Јаќимовски	од	те-
тово,	како	целна	група	која	треба	да	ги	
искаже	потребите	и	проблемите	со	кои	
се	соочува	при	набавка	на	инвалидски-
те	колички,	но	и	квалитетот	и	дизајнот	
кои	 може	 да	 се	 добијат	 во	 моментов	
со	 актуелната	 референтна	 цена	 и	 сите	
компликации	при	остварување	на	пра-
вото	преку	аптеките	(без	стручни	лица	
и	земање	на	соодветни	мерки,	односно	
пополнување	 на	 медицинско-техничка	
документација	 за	 мерките	 и	 индика-
циите).	Се	водеше	конструктивна	дис-
кусија	 повеќе	 од	 два	 часа,	 се	 нотираа	
одредени	 забелешки	 и	 се	 договорија	
натамошни	чекори	и	обврски.	
третиот	 состанок	 на	 „Мобилност	

Македонија“	и	комисијата	се	одржа	во	
понеделникот,	9.10.2017	година,	на	кој	
присуствуваа	наши	членови:	Ванчо	ка-
ранфилов	и	Горан	Спасов	од	Скопје	и	
небојша	Пејоски	од	Струга	кои	корис-
тат	натколени	протези,	а	на	состанокот	
се	 дискутираше	 за	 протези,	 ортози	 и	
корсети.	
Во	 ова	 пригода	 ви	 ја	 пренесуваме	

изјавата	на	Горан	Спасов	од	Скопје:
„Јас	сум	телесен	инвалид	со	висока	
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ампутација	 (дезартикулација)	 на	 дес-
ната	 нога	 во	 пределот	 на	 колкот	 што	
значи	дека	ми	е	отстранета	целата	нога,	
вклучително	и	колкот.	овој	тип	на	ам-
путации	(дезартикулација)	е	многу	рет-
ка	во	нашата	 земја,	па	и	во	светот	и	е	
еден	од	најтешките	и	најкомплицирани-
те	типови	на	ампутации.	од	заводот	за	
ортопедски	помагала	пред	повеќе	годи-
ни	ми	изработија	протеза	соодветна	на	
овој	тип	ампутација,	која	би	требало	да	
ми	 го	олесни	движењето	и	да	му	даде	
квалитет	на	моето	живеење	и	функцио-
нирање.	но	испадна	дека	таа	протеза	ми	
направи	повеќе	штета	отколку	корист.	
овој	тип	на	протеза	е	заведена	како	

„натколена	 скелетна	 протеза	 за	 де-
зартикулација	 на	 колк	и	 како	 таква	 за	
разлика	 од	 натколените	 протези,	 каде	
е	извршена	ампутација	во	пределот	на	
фемурната	коска	во	пониска	или	пови-
сока	регија	во	однос	на	колениот	зглоб“	
и	покрај	тоа	што	е	потребно	да	се	вгра-
ди	соодветно	колено	и	стапало,	потреб-
но	да	се	вгради	и	зглоб	кој	ќе	го	замени	
дезартикулираниот	колк.	
Лежиштето	на	протезата	е	направено	

од	некоја	пластика	на	која	е	залепено	не-
кое	тенко	сунѓерче	кое	би	требало	да	го	
намали	притисокот	од	тежината	на	тело-
то	и	да	го	намали	триењето	на	кожата	со	
пластиката	 како	 не	 би	 настанале	 рани.	
овој	тип	на	лежиште	се	нарекува	канад-
ска	 кошара	 и	 во	 суштина	 претставува	
пластичен	 корсет,	 односно	 пластични	
гаќи	кои	се	стегаат	со	каиши	за	да	се	до-
бие	што	подобар	контакт	со	телото	зара-
ди	стабилност.	Самата	пластика	е	многу	
дебела	и	висока	во	пределот	на	струкот	
со	што	ми	 е	 намалена	флексибилноста	
при	 виткање	 нанапред,	 односно	 сама-
та	 пластика	 прави	 притисок	 на	 ребра-
та	и	 дијафрагмата,	 па	 е	 отежнато	и	 ди-
шењето.	Лежиштето	е	целосно	излиено	
и	нема	никакви	перфорации	преку	 кои	
би	можела	да	диши	кожата	во	пределот	
на	 карлицата	 со	 што	 доаѓа	 до	 преку-
мерно	 потење,	 лизгање	 и	 нестабилност	
во	 самото	 лежиште	 и	 при	 обидите	 да	
се	чекори	со	протезата	доаѓа	до	триење	
на	кожата	со	пластиката	при	што	ми	се	
прават	рани	кои	дополнително	со	потта	
се	 инфицираат.	 уште	 еден	 проблем	 со	
оваа	пластика	е	што	не	е	доволно	крута,	
односно	при	чекорење	се	чувствува	не-
каква	несигурност	и	нестабилност.
зглобовите	што	се	вградени	во	про-

тезата	се	самокочечко	колено,	слободен	
зглоб	за	колк	и	гумено	стапало.	Целата	
протеза	во	самата	статика	има	проблем	
затоа	што	при	просто	 стоење	 ве	 турка	
наназад	 и	 постои	 можност	 да	 паднете	
без	можност	да	се	задржите	и	во	момен-
тот	 ќе	 паднете	 на	 тил.	ова	 се	 случува	
и	 поради	 тоа	што	 зглобот	на	 коленото	
има	ограничено	поле	на	свиткување	од	
90	 степени,	 па	 не	 постои	можност	 не-
како	да	се	приземјите	покрај	стапалото	
туку	протезата	ве	оттурнува	наназад	и	
со	самото	тоа	не	можете	да	се	спасите	
од	брутален	пад	на	глава.
Јас	сум	висок	185	сантиметри.	аго-

лот	 на	 виткање	 на	 протезата	 е	 90	 сте-
пени	 во	 колено	 и	 90	 степени	 во	 колк.	
При	 овие	 димензии	 на	 висина,	 ногата	
од	 колк	 до	 земја	 е	 од	 100	 до	 104	 цм,	
во	 зависност	со	какви	чевли	 ја	носите	
протезата	затоа	што	на	босо	не	може	да	
се	носи.	При	обид	да	 седнам	при	 сви-
ткано	 колено	 од	 90	 степени	 и	 колк	 од	
90	 степени	 (максимум	 превиткување	
на	протезата),	протезата	до	колено	има	
висина	од	50	сантиметри	а	стандардна	
димензија	на	стол	е	40	до	45	сантиме-
три	и	во	момент	кога	очекувам	да	сед-
нам	на	столчето,	тие	5	сантиметри	раз-
лика	прават	да	ја	изгубам	рамнотежата	
и	 инерцијата	 да	 си	 го	 направи	 своето.	
Протезата	 поради	 немање	 флексибил-
ност	ме	турка	наназад	и	ако	столот	има	
ракохвати	 постои	 можност	 да	 се	 при-
држам,	 а	 во	 спротивно	 сосе	 столот	 се	
превртувам	 на	 под	 со	 удар	 на	 главата	
во	 патосот.	 да	 напомнам	 дека	 проте-
зата	 е	 наменета	 за	 користење	 на	 само	
еден	 тип	 чевли,	 односно	 висината	 на	
петицата	 спрема	 висината	 на	 прстите	
е	 најбитна	 и	 секое	 нарушување	 на	 тој	
однос	 придонесува	 до	 откажување	 на	
функцијата	на	коленото	кое	би	требало	
да	биде	во	закочена	положба	и	се	паѓа	
моментално	без	предупредување.	исто-
то	се	случува	и	при	движење	на	нерамен	
терен,	па	и	 едно	најмало	камче	кое	ќе	
го	 нагазите	може	да	 ве	фрли	на	 земја.	
за	качување	и	симнување	по	скали	или	
одење	по	нагорнини	и	надолнини	треба	
да	 имате	 посебни	 атлетски	 способно-
сти	 и	 некој	 да	 ве	 придржува.	 за	 да	 се	
движам	со	оваа	протеза	при	идеален	ра-
мен	 терен	 потребни	ми	 се	 и	штаки	 со	
кои	ќе	се	придржувам,	но	и	тие	не	ми	ја	
даваат	сигурноста,	па	често	се	случува-
ат	паѓања.

за	некакво	влегување	во	автомобил	
и	од	поголема	категорија	на	возило	не	
постои	 можност	 поради	 аголот	 на	 ви-
ткање	 на	 протезата	 и	 доколку	 некако	
успеам	да	влезам	во	возилото,	седење-
то	 е	 во	 полулегната	 положба	 и	 крајно	

некомотно.	за	возење	во	автобус,	посе-
та	 на	 кино,	 театар	 или	 некој	 културен	
настан	каде	што	треба	да	се	седне	и	да	
се	проследи	некаква	манифестација	не	
може	да	се	помисли.	Поради	овие	при-
чини	протезата	стои	крената	и	не	ја	ко-
ристам	затоа	што	од	неа	ми	се	случија	
повеќе	компликации	отколку	да	се	дви-
жам	само	со	штаки.

Сметам	 дека	 Фондот	 за	 здравство	
треба	да	направи	ревизија	на	ортопед-
ските	помагала	и	 да	 одобри	некои	по-
нови	 и	 малку	 пософистицирани	 орто-
педски	помагала	 со	што	и	животот	 би	
ни	 бил	 со	 повисок	 квалитет.	 ова	 мое	
мислење	 го	 поткрепувам	 со	 сознанија	
дека	во	светот	постојат	пософистицира-
ни	материјали	за	изработка	на	протези	
како	 и	 пософистицирани	 и	 посигурни	
зглобни	системи	како	колена,	стапала	и	
карлични	зглобови.	Сметам	дека	со	во-
ведување	на	 изработка	 на	 лежишта	 од	
карбонски	влакна,	електронски	или	хи-
драулични	колена	и	некои	други	дело-
ви,	протетските	помагала	би	биле	мно-
гу	 посигурни	 и	 побезбедни	 за	 корис-
тење	со	намалена	шанса	да	се	случуваат	
несакани	дефекти,	падови	и	повреди.
Протезата	што	треба	да	ја	носам	ми	е	

крајно	потребна	поради	повеќе	причини:
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Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

„Мобилност Македонија поседува деловни објекти во три града во 
државата. Колку деловни објекти поседува Мобилност Македонија и 
во кои градови?“

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

„Мобилност Македонија поседува три деловни објекти и тоа во 
Скопје, Прилеп и Битола“.

Наградата викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, Стру-
мица, со платени трошоци за превоз во висина на автобуска карта, сметаме 
дека е доволен мотив читателите да се потрудат околу точниот одговор на 
наградното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.

Повторно во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа мно-
гу малку коверти.

Среќниот добитник го извлече генералниот секретар на „Мобилност Ма-
кедонија“, Софка Прчева.

Најмногу среќа и точен одговор имаше:

ЈОЛЕ СТОЈАНОВСКИ

член на „Мобилност Битола“

Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во 
Банско, Струмица. Сите информации поврзани со реализацијата на награда-
та добитникот ќе ги добие од генералниот секретар на „Мобилност Македо-
нија“ на телефон 02/ 3211–280.

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

„Членовите на Издавачкиот совет на весникот МОБИЛНОСТ, исто-
времено се членови и на еден од органите на „Мобилност Македонија“. 
Во кој орган на „Мобилност Македонија“ членуваат членовите на Изда-
вачкиот совет на ова гласило?“

Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви по-
могнеме со тоа што ќе Ви кажеме дека доколку сте редовен читател на вес-
никот МОБИЛНОСТ и учествувате во работата на „Мобилност Македонија“ 
треба да го знаете одговорот на ова прашање.

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адре-
са „Мобилност Македонија“ на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака за 
наградната игра, најдоцна до 15 март 2018 година.

 Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Маке-
донија“. Наградата е непренослива, односно може да ја користи само оној 
што ја освоил.

Почитувани читатели, Вие кој го знаете одговорот на наградното пра-
шање и кој 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 вик-
енд во бањата Банско во Струмица.  

 С.Прчева

–	 Губење	 на	 балансот	 на	 телото	 и	
искривување	на	’рбетниот	столб;
–	 атрофија	 на	 мускулатурата	 во	

пределот	на	карличниот	појас	и	 ’рбет-
ниот	столб;
–	Со	неносење	на	протезата	се	поја-

вува	и	инактивна	остеопороза	во	преде-
лот	на	карлицата	каде	што	е	отстранет	
колкот;
–	Со	сигурност	животот	би	ми	бил	

поквалитетен,	а	не	треба	да	се	изостави	
и	естетскиот	момент.
и	најсовремената	протеза	за	овој	тип	

ампутација	 (дезартикулација)	 е	мошне	

тешка	и	специфична	за	изработка.	исто	
така	 е	 мошне	 специфична	 и	 тешка	 за	
носење,	 па	 временскиот	 дијапазон	 за	
нејзино	 непрекинато	 користење,	 спо-
ред	статистиките,	се	сведува	на	неколку	
часа	 во	 денот.	 Според	 ова	 пациентите	
кои	користат	ваква	протеза	во	текот	на	
денот	 имаат	 потреба	 и	 од	 инвалидска	
количка,	штаки,	одалки	или	некои	дру-
ги	помагала	дома	и	надвор	од	домот	би-
дејќи	самата	конструкција	и	користење	
на	 овој	 тип	 протеза	 доведува	 до	 брзо	
заморување	на	телото	и	мускулатурата.	
Се	надевам	дека	во	многу	блиска	идни-
на	и	во	нашата	држава	ќе	имаме	шанса	
да	користиме	посигурни	и	пософисти-
цирани	помагала“.
долг	 е	 патот	 кон	 целта,	 меѓутоа	

„Мобилност	Македонија“	ќе	опстане	на	
патот	 и	 идејата	 за	 изработка	 и	 усвоју-
вање	 на	 поквалитетен	 Правилник	 кој	
ќе	 нуди	 пософистицирани	 и,	 пред	 сè,	
пофункционални	 ортопедски	 помагала	
со	можност	на	проширување	на	нивна-
та	 палета,	 како	 и	 враќање	 на	 правото	
за	доплата	над	референтна	цена,	а	сè	во	
рамките	на	реалните	можности	во	кои	
се	наоѓа	нашата	економија	и	буџетот	на	
ФзоМ.

Б. Јовановски
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8. „Луѓето со МС не би требало 
да бидат активни“
без	 сомнеж,	 сите	 сме	 свесни	 и	 за	

благодатите	 на	 вежбањето.	 за	 лицата	
болни	од	МС	ова	е	од	извонредно	зна-
чење,	 без	 поглед	 на	 фазата	 на	 самата	
болест.

9. „МС е заразна“
Со	 оглед	 на	 веќепостојните	 созна-

нија,	 причината	 за	 МС	 подразбира	
комбинација	 на	 неколку	 фактори	 кои	
влијаат	на	предизвикување	на	болеста.	
тие	 вклучуваат	 имунологија	 (односно	
функционирање	 на	 имуниот	 систем),	
опкружување	 (различните	 влијанија	
на	кои	сме	изложени	во	текот	на	живо-
тот,	 како	 и	 самото	место	 на	живеење)	
и	 нејзиното	 височество	 –	 генетиката	
(односно	нашите	 гени).	така	што	 кога	
ќе	се	 земе	сето	ова	предвид	МС	не	е	
заразна.

10. „Постои лек за МС“
Моментално	 не	 постои	 лек	 за	МС,	

но	 веќепостојната	 достапна	 терапија	
воспоставува	 контрола	 над	 оваа	 сери-
озна	 болест	 и	 овозможува	 нормален	 и	
исполнет	живот.

11. „МС не боли (болката не е 

симптом на МС)“
болката	 е	 чест	 симптом	кај	мулти-

плекс	склерозата.	Преку	50%	од	лицата	
заболени	од	МС	искусиле	болка,	додека	
кај	10–20%	болката	е	изразена.	Сепак	за	
многу	пациенти	заболени	од	МС	болка-
та	претставува	хроничен	проблем	со	кој	
секојдневно	се	соочуваат.

Превела:		
Ана Карајанова-Димитрушева

МУЛТИПЛЕКС 
СКЛЕРОЗА – 
МИТОВИ  

И ЗАБЛУДИ

Преземено	од:	
https://multiplesclerosis.net/living–with–
ms/myths–and–misconceptions–about–ms/

1. „Нема ефикасна терапија за 
МС“
иако	моментално	нема	лек	 за	мул-

типлекс	 склероза,	 постојат	 ефикасни	
третмани	 за	 оваа	 состојба.	 терапијата	
која	влијае	на	текот	на	болеста	е	многу	
унапредена	и	усовршена,	 така	што	по-
веќето	 заболени	од	оваа	 тешка	болест,	
поголемиот	дел	од	времето	функциони-
раат	добро.

2. „Не би требало да имате 
деца доколку имате МС“
истражувањата	 покажале	 дека	 ли-

цата	 заболени	 од	мултиплекс	 склероза	
имаат	здрави	деца,	се	грижат	за	децата	
сосема	 добро,	 а	 децата	 на	 родителите	
заболени	 од	 МС	 добро	 се	 приспосо-
буваат	 на	 ситуацијата.	 бременоста	 и	
раѓањето	 обично	 не	 ја	 влошуваат	 со-
стојбата	предизвикана	од	МС.	иако,	кај	
децата	чии	родители	боледуваат	од	МС	
понекогаш	 постои	 поголема	 можност	
да	 се	 развие	 мултиплекс	 склероза,	 се-
пак	ризикот	е	мал.

3. „Секој заболен од МС ќе за-
врши во инвалидска количка“
кај	7	од	10	пациенти	со	МС	има	бла-

га	до	умерена	попреченост	во	движење-
то,	но	остануваат	мобилни.	Може	да	се	
случи	некое	ортопедско	помагало	да	им	
биде	неопходно,	на	пример	бастун,	кој	
обично	 помага	 при	 тешкотии	 со	 рам-

нотежата.	но,	 идејата	 дека	 секое	 лице	
кое	боледува	од	МС	ќе	заврши	во	инва-
лидска	 количка	 всушност	 е	 апсолутна	
заблуда.

4. „Влошувањето на состојбата 
значи дека вашата терапија повеќе 
не функционира“
ниту	една	терапија	не	е	стопроцент-

но	ефикасна.	Многумина	ќе	искусат	пе-
риоди	на	влошување	на	состојбата,	кое	
не	мора	да	биде	сериозно,	но	релапсите	
сепак	се	случуваат.

5. „МС е болест од која се умира“
Факт	е	дека	животниот	век	на	лица-

та	со	МС	е	отприлика	ист	како	живот-
ниот	век	на	лицата	кои	не	боледуваат	од	
оваа	болест.	Повеќето	пациенти	со	МС	
умираат	од	истите	здравствени	причини	
како	и	повеќето	луѓе	од	популацијата.

6. „Симптомите на МС се 
единствено поврзани со физичката 
состојба“
иако,	 тешките	 когнитивни	 оште-

тувања	 се	 воочливи	 кај	 мала	 група	 на	
лица	заболени	од	МС,	дури	кај	2/3	па-
циенти	се	регистрираат	нарушувања	од	
ваков	 вид.	 ова	 вклучува	 проблеми	 со	
помнењето,	 вештината	 во	 комуници-

рање,	внимание	или	можност	за	концен-
трација	и	сл.

7. „МС е иста кај секого“
Прогресијата	и	симптомите	на	мул-

типлекс	склерозата	варираат	од	пациент	
до	 пациент.	 Спектарот	 на	 симптоми	 е	
толку	широк	што	 за	 среќа	 некои	 лица	
заболени	од	МС	никогаш	нема	целосно	
да	ги	искусат	сите	симптоми.
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УЧЕСТВО  
НА ЛИЦАТА  
СО  
ИНВАЛИДНОСТ 

ВО ПОЛИТИЧКИОТ 
ЖИВОТ

еднакви	 политички	 и	 изборни	 пра-
ва,	 како	 и	 поддршка	 и	 прифаќање	 во	
политичкиот	живот	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност	е	пресудна	за	нивната	потполна	
партиципација	и	учество	во	сите	други	
процеси.	Вклучувањето	во	политичкиот	
живот	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 треба	
да	биди	еден	од	главните	приоритети	на	
надлежните	 институции	 и	 на	 политич-
ките	 партии.	 Во	 законите	 и	 прописите	
во	областа	на	политичките	и	изборните	
права	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 треба	
да	се	направат	одредени	измени,	но	и	да	
се	донесат	нови	прописи	врз	основа	на	
меѓународно	 прифатените	 стандарди.	
законите,	прописите	и	практиките	во	об-
ласта	на	политичките	и	изборните	права	
на	лицата	со	инвалидност,	во	помала	или	
поголема	мера,	се	со	одредени	ограничу-
вања	 за	 учество,	 пристапност,	 достап-
ност	и	поддршка,	со	што	ја	воспоставија	
исклученоста	на	лицата	со	инвалидност,	
но	 и	 ненамерно	 ја	 поттикнуваат	 пот-
ребата	 за	 зависност	 од	 други	 лица	 кои	
одлучуваат	во	нивно	име.	клучна	цел	на	
промената	на	политичките	и	изборните	
политики,	прописи	и	практики	е	созда-
вање	на	средина	и	опкружување	еднаква	
за	сите	луѓе	која	ќе	им	обезбеди	еднакви	
можности	 за	 вклучување	 на	 лицата	 со	
инвалидност	 во	 сите	 процеси,	 пред,	 за	
време	и	по	изборите.
на	 лицата	 со	 инвалидност	 треба	 да	

им	 се	 овозможи	 пристап	 до	 ресурси,	
права	и	услуги	што	им	се	неопходни	за	
рамноправно	 учество	 во	 политичкиот	 и	
изборниот	процес	во	Македонија	со	цел	
да	 не	 бидат	 исклучени	 од	 тие	 процеси	
и	да	 се	борат	 за	навремено	и	 соодветно	
информирање	и	комуницирање	за	важни	
изборни	прашања,	како	што	се	консулта-
ции	при	подготовка	на	изборни	програми,	
непречено	учество	на	лицата	со	инвалид-
ност	во	процесот	на	кандидирање,	гласа-
ње	и	набљудување	на	изборите.
Во	 2011	 година	 Собранието	 ја	 ра-

тификува	конвенцијата	 на	он	 за	 пра-

вата	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 и	 има	
обврски	да	ги	спроведува	одредбите	од	
неа,	 но	 спроведувањето	 на	 одредбите	
во	духот	на	конвенцијата	за	еднаквост	
во	 учество	 и	 пристап	 до	 политички	 и	
изборни	права	не	се	одвива	со	потреб-
ната	динамика.	Во	република	Македо-
нија	 е	 оформена	 комисија	 за	 заштита	
од	 дискриминација	 што	 во	 согласност	
на	 своите	 надлежности	 постапува	 по	
претставки	од	граѓани,	дава	мислења	и	
покренува	иницијативи	пред	надлежни-
те	органи	ако	утврди	повреда	на	овој	за-
кон.	Во	овој	закон	постои	посебен	член	
што	се	однесува	на	дискриминација	на	
лица	со	инвалидност	во	кој	се	наведу-
ва	 дека,	 под	 дискриминација	 на	 лица	
со	 инвалидност	 се	 подразбира	 и	 кога	
не	се	преземаат	мерки	за	отстранување	
на	ограничувањата,	односно	приспосо-
бување	 на	 инфраструктура	 и	 простор,	
користење	 на	 јавно	 достапни	 ресурси	
или	учество	во	јавниот	и	општествени-
от	живот.	Со	цел	да	се	подобри	стату-
сот	на	лицата	со	инвалидност	и	нивната	
интеграција	во	општеството,	Владата	ја	
усвои	 ревидираната	 национална	 стра-
тегија	 за	 изедначување	 на	 правата	 на	
лицата	со	инвалидност	2010	–2018.	Се-
пак	и	покрај	постојната	забрана	за	дис-
криминација,	 искуствата	 и	 податоците	
покажуваат	дека	дискриминацијата	врз	
основ	на	инвалидност	во	политичките	и	
изборните	права	е	широко	распростра-
нета	во	државата.
Според	македонското	законодавство,	

јавните	објекти	и	јавните	површини,	мо-
раат	да	бидат	изградени	на	начин	со	кој	
на	лицата	со	инвалидност	ќе	им	овозмо-
жи	 непречен	 пристап	 и	 движење.	 Голем	
број	на	канцеларии	на	политичките	пар-
тии,	општински	изборни	комисии	и	гла-
сачките	места	се	лоцирани	во	објекти	на	
повисоки	катови,	без	рампи	и	лифтови,	
јавен	превоз	нема,	а	каде	што	има,	тој	не	
е	 приспособен	 за	 користење	 на	 лицата	
со	 инвалидност.	 на	 многу	 места	 нема	
спуштени	 тротоари,	 посебни	 патеки,	 а	
паркинг	местата	кои	се	посебно	обеле-
жани	 ги	 користат	 сите	 граѓани	 обично	
непречено	од	полицијата.

Правото	на	пристап	до	информации	
од	 јавен	 карактер	 во	Македонија	 е	 ре-
гулирано	 со	 повеќе	 законски	 одредби.	
овие	одредби	се	општи,	не	постои	под-
законски	 акт	 со	 кој	 ќе	 се	 одреди	 што	
се	 подразбира	под	пристапност	 до	ин-
формации	 од	 јавен	 карактер	 за	 лицата	
со	инвалидност.	на	лицата	со	оштетен	
слух	 им	 се	 овозможува	 право	 на	 упо-
треба	 на	 знаковниот	 јазик,	 но	 постои	
непочитување	на	ова	право.
за	 разлика	 од	 знаковниот	 јазик	 во	

нашата	 држава	 не	 постои	 посебен	 за-
кон	што	би	го	стимулирал	изучувањето	
на	 брајовото	 писмо,	 што	 претставува	
дискриминирачки	 однос	 од	 страна	 на	
државата.	изборниот	процес	не	е	доста-
пен	во	формат	кој	би	овозможил	слепи-
те	лица	да	гласаат	самостојно.
Лицата	 со	 инвалидност	 не	 се	 вклу-

чени	 во	 политичкиот	 живот,	 односно	
без	нив	се	донесуваат	одлуки,	закони	и	
мерки	кои	директно	влијаат	на	нивниот	
живот.	Според	некои	истражувања	ниед-
на	политичка	партија	во	своите	управни	
органи	не	вклучува	лица	со	инвалидност	
ниту	имаат	 сознанија	 дали	имаат	 член-
ство	со	инвалидност,	 а	не	 ги	консулти-
раат	 лицата	 со	 инвалидност	 ниту	 пак	
здруженијата	на	граѓани	кои	работаат	со	
инвалидите	или	тоа	го	прават	недоволно	
при	правењето	на	програмите.
на	 вонредните	 парламентарни	 из-

бори	во	2016	 година	на	кандидатските	
листи	за	пратеници,	освен	на	листата	на	
политичката	партија	СдСМ	во	изборна-
та	единица	1	која	предложила	на	листа-
та	под	број	16,	ниту	една	друга	партија	
не	предложи	кандидат	со	инвалидност.	
од	ова	може	да	се	заклучи	дека	лицата	
со	инвалидност	се	исклучени	од	поли-
тичките	 одлуки,	 ги	 нема	 во	 телата	 на	
политичките	партии,	не	се	застапени	на	
кандидатските	 листи	 или	 тоа	 е	 мини-
мално,	ги	нема	во	законодавните	тела	и	
се	заборавени	во	јавните	политики.
Лицата	 со	 телесна	 инвалидност	

при	 остварувањето	 на	 гласачкото	 пра-
во	 се	 соочуваат	 со	 огромни	 бариери,	
бидејќи	 гласачките	 места	 се	 лоцирани	
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обично	 во	 училишта,	 месни	 заедници	
и	 јавни	 објекти	 кои	 не	 се	 пристапни	
за	 нив.	 Влезните	 врати	 на	 објектите	
во	кои	се	гласа	се	тесни	или	е	отворе-
на	 само	 едната	 страна	 од	 вратата	 така	
што	лицата	во	инвалидски	колички	не	
можат	 да	 пристапат	 до	 самото	 гласа-
чко	место.	 Во	 внатрешноста	 на	 некои	
објекти	постојат	скали,	а	во	ходниците	
се	поставени	предмети	(саксии,	полици	
и	 слично)	 кои	 им	 го	 попречуваат	 дви-
жењето.	Гласачката	кутија	е	на	висина	
која	не	е	соодветна	сами	да	можат	да	го	
пуштат	гласачкото	ливче.	Проблемот	со	
физичката	 пристапност	 на	 гласачките	
места	е	наведен	и	во	извештаите	на	сите	
меѓународни	и	домашни	набљудувачи.
на	оваа	тема,	во	хотел	„Милениум“,	

битола,	 се	одржаа	две	 јавни	дебати	на	
кои	 активно	 учество	 имав	 и	 јас	 заед-
но	со	неколку	членови	на	„Мобилност	
битола“	во	организација	на	здружение-
то	 „инклузива“.	на	 овие	 јавни	 дебати	
учество	покрај	нашето	здружение	зедоа	
и	многу	други	здруженија	кои	работаат	
на	подобрување	на	правата	на	лицата	со	
инвалидност.	 на	 втората	 јавна	 дебата,	
одржана	во	втората	половина	на	декем-
ври	 оваа	 година,	 присуствуваа	 и	 сове-
тници	од	Советот	на	општина	битола	и	
претставници	од	општинската	изборна	
комисија.	 Сите	 учесници	 на	 дебатата	
имаа	активно	учество	и	со	своите	дис-
кусии	 укажавме	 за	 состојбата	 во	 оваа	
област,	 односно	 за	 сите	 ограничувања	
и	пропусти	во	изборниот	процес	и	по-
литичкиот	 живот	 кои	 го	 ограничуваат	
политичкото	дејствување	на	лицата	 со	
инвалидност.	 дадените	 забелешки	 и	
предлози	за	отсликување	на	состојбата	
и	 за	 надминувањето	 на	 сите	 ограни-
чувања	 беа	 внимателно	 сослушани	 од	
претставниците	на	политичките	партии	
и	советниците	и	се	договори	активно	да	
се	работи	со	заеднички	сили	за	надми-
нување	на	неповолните	состојби.
останува	на	нас	самите	до	наредни-

от	изборен	процес	да	сработиме	заедно	
со	 одговорните	 лица	 во	 општините	 и	
државата	 за	 подобрување	 на	 условите	
за	 активно	 учество	 во	 изборниот	 про-
цес	и	политичкиот	живот	на	лицата	со	
инвалидност.

Митко Фидановски

НОВОГОДИШНА 
СРЕДБА  
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“

традиционалната	новогодишна	сред-
ба	 во	 организација	 на	 здружението	 на	
лица	 со	 телесен	 инвалидитет	 на	Скопје,	
„Мобилност	Скопје“	оваа	година	се	одр-
жа	на	23.12.2017	година,	во	прекрасниот	
амбиент	на	ресторанот	„бисера“	во	на-
селбата	 аеродром,	 кој	 е	 со	 најадапти-
рани	 услови	 за	 лицата	 со	 телесен	 ин-
валидитет.	 на	 новогодишната	 средба	
присуствуваа	гости	од	сите	општински	
и	 меѓуопштински	 здруженија	 низ	 Ма-
кедонија,	 како	 и	 гости	 соработници	 и	
пријатели.	на	нашата	забава	присуству-
ваа	околу	300	лица.
на	 оваа	 манифестација	 беа	 при-

сутни	 претседателот	 на	 „Мобилност	
Македонија“,	 господин	 бранимир	 Јо-
вановски,	 генералниот	 секретар	 на	
„Мобилност	Македонија“,	 госпоѓа	Со-

фче	 Прчева,	 и	 генералниот	 секретар	
на	 националната	 Федерација	 за	 спорт	
и	 рекреација	 на	 инвалиди	 на	Македо-
нија	 ФСриМ	 МПк,	 господин	 драган	
дојчиноски.	 Меѓу	 гостите	 имаше	 и	
претставници	 од	 центарот	 за	 ортотика	
и	 протетика	 Славеј,	 претставници	 од	
хуманитарното	 здружение	 „кралицата	
есма	 и	 Стево	 теодосиевски“,	 госпоѓа	
зорана	 костовска,	 претставници	 од	
„Медис“,	како	и	гости	од	збратимените	
здруженија	од	Србија.
Прекрасната	 забава	 и	 одличното	

расположение	 меѓу	 присутните	 члено-
ви	 ја	 надополнија	 групата	 „тајфата	 на	
ники“,	 одличната	 Стојне	 николова	 и	
Мирослав	 Мирчески-Мики.	 задовол-
ството	 беше	 очигледно,	 дружењето	 не	
изостана,	 како	 и	 искрените	 желби	 за	
подобра	 и	 поуспешна	 2018	 година	 на	
сите.	 еве	 дел	 од	 одличната	 атмосфера	
низ	неколку	фотографии.

СреЌна	ноВа	2018	Година!
Елена Ѓурчиноска
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ПРИСТАПНОСТ 
СЕКОГАШ  
И СЕКАДЕ

Пристапноста	 не	 е	 само	 во	 декем-
ври,	не	е	само	пред	избори	и	секако	не	е	
поради	заслуги	и	медали.	Пристапноста	
не	значи	само	рампа	и	лифт.	таа	може	
да	биде	физичка,	интелектуална,	визу-
елна	или	аудитивна.	
Пробајте	 да	 гледате	 телевизија	 без	

слика	или	да	слушате	радио	без	тон,	да	
следите	корејски	филм	без	превод	или	
да	качувате	скали	со	велосипед.	
Попреченоста	 не	 постои	 само	 на	 3	

декември,	како	што	не	исчезнува	след-
ниот	 ден.	 Ја	 имаме	 преку	 цела	 година	
и	до	крајот	на	животот.	Погледнете	нè,	
тука	сме	меѓу	вас,	насекаде	и	секогаш.	

не	ловете	политички	поени	на	нашата	
мака	и	не	стекнувајте	профит	и	медиум-
ска	слава	на	нашата	попреченост.
не	ни	требаат	пристапни	рампи	кои	

служат	 за	 ски-скокови,	 ниту	 документ	
на	кој	треба	да	ставиме	потпис,	а	не	мо-
жеме	да	го	прочитаме	бидејќи	не	е	отпе-
чатен	на	брајово	писмо.
да,	 има	многу	 законски	 одредби	 и	

подзаконски	решенија	кои	гарантираат	
на	лицата	со	попреченост	розов	живот.	
за	 жал,	 реалноста	 говори	 друго.	 Се	
троши	 премногу	 енергија	 при	 барање	
начини	како	да	се	избегнат	позитивни-
те	законски	прописи	или	да	се	избегне	
некое	право	со	помош	на	алтернативни	
решенија	кои	имаат	привремен	или	во-
општо	не	даваат	резултат.
тука	сме,	сакаме	достоен	живот.	не	

гледајте	 ја	попреченостa,	 видете	 ја	на-
шата	способност.	ние	сме	одлични	сту-
денти,	предани	работници,	верни	прија-
тели	 и	 грижливи	 родители.	 Можеме	
многу	и	ќе	постигнеме	уште	повеќе	ако	
живееме	во	свет	во	кој	не	постои	отфр-
лање	и	маргинализирање,	ослободен	од	
стигма	и	ограничување.	

Ана Карајанова-Димитрушева

ПРЕДНОВОГОДИШНА 
ПРИРЕДБА  
ЗА НАЈМЛАДИТЕ 
ЧЛЕНОВИ НА 

„МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“
КЛОВНОТ ЧАРЛИ  
И ДЕДО МРАЗ

новогодишната	приредба	за	најмла-
дите	 членови	 на	 „Мобилност	 Скопје“,	
за	 дечињата	 на	 возраст	 од	 5	 до	 13	 го-
дини,	беше	организирана	на	27.12.2017	
година	во	просториите	на	домот	на	ху-
манитарни	организации	„даре	Џамбаз“.	

децата	 ги	 забавуваше	 кловнот	 Чарли	
и	 неговите	 пријатели	 кои	 со	 куклите	
приредија	куклена	претстава	и	интерак-
тивно	ги	вклучија	сите	дечиња.	тие	се	
забавуваа,	пееја	и	многу	се	смееја.
на	 крајот	 сите	 заедно	 го	 повикаа	

и	го	пречекаа	дедо	Мраз,	кој	на	секое	
детенце	 му	 подари	 по	 три	 пакетчиња	
од	нашите	поддржувачи.	на	оваа	наша	
предновогодишна	 приредба	 за	 најмла-
дите	 членови	 на	 „Мобилност	 Скопје“,	
која	 со	 голема	радост	 ја	подготвуваме,	
присуствуваа	и	госпоѓа	зорица	заева,	и	
претставници	од	унија	на	жени	–	Либе-
рална	 партија,	 кои	 им	 подарија	 пакет-
чиња	за	дечињата
уште	 еднаш	 огромна	 благодарност	

до	госпоѓа	зорица	заева,	унија	на	жени	
–	Либерална	партија,	„колид“	и	„Вива“,	
кои	и	оваа	година	не	нè	заборавија	и	беа	
дел	од	оваа	наша	традиционална	предно-
вогодишна	приредба,	со	донација	на	но-
вогодишни	 пакетчиња	 и	 производи,	 на	
голема	радост	на	најмалите	и	најмилите.

Елена Ѓурчиноска

ЕДНА ТОЧКА  
НА УСЛУГИ

Скопје	Лаб-центарот	за	иновации	на	
Град	Скопје,	UnDP	и	Министерството	
за	информатичко	општество	и	админи-
страција,	 во	 своите	 скорешни	 напори	
преку	 потпишувањето	 на	 Меморанду-
мот	 за	 соработка	 се	 стават	 себеси	 во	

функција	на	поддржувачи	и	поттикну-
вачи	на	добрите	практики	меѓу	админи-
страцијата.
Со	ова	на	ум	но	и	со	осврт	на	делот	

од	меморандумот	насочен	кон	проектот	
„една	точка	на	услуги“,	каде	што	граѓа-
ните	на	едно	место	ќе	можат	да	добијат	
повеќе	од	40	услуги	и	информации	од	
вкупно	11	институции,	ундП	ангажира	
надворешен	 консултант	 кој	 работеше	
на	анализа	на	физичкиот	простор	наме-
нет	за	„една	точка	на	услуги“.	
идејата	беше	да	се	направи	анализа	

на	 реалната	 состојба	 на	 просторот,	 да	
се	изготват	препораки	за	како	може	да	
се	подобри	состојбата,	а	воедно	и	да	се	
дадат	препораки	за	адаптација	на	прос-
торот	и	процесите	во	согласност	со	пот-
ребите	на	различни	персони.
за	 таа	 цел,	 на	 20.12.2017,	 во	 пери-

одот	 од	 13	 до	 17	 часот	 се	 организира-
ше	тестирање	со	лица	со	различни	по-
пречености,	 каде	 што	 зедоа	 учество	 и	
претставници	на	„Мобилност	Скопје“.

Елена Ѓурчиноска
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МЕЃУНАРОДНА 
РАБОТИЛНИЦА 
ВО ОХРИД

Во	 рамките	 на	 веќе	 традиционал-
ното	 одржување	 на	 меѓународната	 ра-
ботилница	во	охрид	од	страна	на	кре-
ативната	работилница	при	„Мобилност	
–	 Скопје“	 и	 креативците	 од	 збратиме-
ните	 здруженија	 од	 други	 градови	 и	
држави,	оваа	година	таа	се	реализира,	а	
подоцна	и	прерасна	во	мошне	сериозна	
работилница	 за	 создавање	 на	 восхиту-
вачки	креации	на	кои	ничии	сетила	не	
остана	рамнодушни.

есента	 со	 својата	 убавина	 во	 пито-
рескниот	 охрид	 ги	 намамија	 вонредно	
да	се	инспирираат	креативните	души	на	
нашите	 создавачи	 на	 ова	 работилница,	
да	создадат	дела	кои	светот	на	инвалид-
ните	лица	комотно	ќе	го	слеат	со	делата	
создадени	од	најпрецизната	рака	на	веќе	
докажани	креативци	на	останатиот	свет.
за	да	се	случат	сите	овие	убавини	и	

да	 се	 организира	целиот	овој	настан,	 се	
разбира,	 „виновници“	 беа	 нашите	 неза-
менливи	членови-креативци	и	кокреатив-
ци	на	креативната	работилница	(кои	неу-

морно	практикуваат	во	работилницата	од	
своето	основање	и	сега,	и	за	кои	секогаш	
стои	едно	големо	браВо!	невенка,	Гоце,	
Марина,	тина,	далиборка,	благојче,	Јеле-
на,	Жарко,	дејан	П.,	зоки,	Викица,	томо,	
драгица	и	тина,	претседателот	дејан	Ѓ.,	
имер	 и	 возачот	 Петко,	 кои	 на	 тимска-
та	работа,	но	и	секој	со	свој	ангажман	и	
заслуга,	одговорија	беспрекорно.	Покрај	
нашите	 членови	 на	 оваа	 меѓународна	
работилница,	 со	 претходна	 покана	 до	
нив,	со	сиот	свој	капацитет	и	крајно	не-
себично	не	штедејќи	го	својот	професи-
онален	труд,	зедоа	учество	збратимени-
те	здруженија	од	нови	књежевац	и	нив-
ните	три	прекрасни	дами:	Славица,	да-
ница	и	Смиљка	(вредни,	исполнителни,	
креативни	и	секогаш	ведро	насмеани),	
здружението	од	Врање	со	трите	грации:	
Гордана,	 Снежана	 и	 Слаѓана	 (вредни,	
исполнителни,	 друштвени,	 расположе-
ни),	здружението	од	Лесковац	со	нивна-
та	прекрасна	Мила	(вредна,	вешта,	ис-
полнителна	и	секогаш	спремна	за	нови	
идеи)	како	и	двете	гостинки	од	битола:	
Лидија	и	Снежана	(креативно	инспира-
тивни,	а	воедно	творци	на	новитетот	во	
изработката	на	накитот).
При	 конструирањето	 на	 рамката	 на	

овогодишната	 работилница,	 а	 подучени	
од	 досегашните	 искуства	 за	 посериоз-
но	изразување,	 одлучивме	да	направиме	
една	симбиоза	од	повеќе	техники	за	изра-
ботка	на	ракотворби	во	исто	време,	а	при-
тоа	секој	креативец	да	се	пронајде	онаму	
каде	што	припаѓа	и	притоа	секоја	од	тех-
никите	да	се	издвојува	со	својата	убави-
на,	специфичност	и	шарм	како	всушност	
содејствува	креативецот	со	неа.
некои	ракотворци	изработуваа	пред-

мети	во	 техника	декупаж	 (техника	која	
ја	 имаме	 запознаено	и	изработувано	на	
повеќе	 работилници	 дотогаш,	 но	 сепак	
нескромно	е	да	се	признае	дека	капа	им	
се	симнува	на	гостинките	од	нови	кња-
жевац	–	кои	овој	пат	се	надмина	со	свои-
те	 креации),	 некои	 од	 нив	 изработуваа	
накит	од	мониста,	 дел	пак	изработуваа	
крстови	 од	 мониста	 или	 пак	 создаваа	
новини	во	изработка	на	накит	 во	 сосе-
ма	друга	техника	од	досега	практикува-
ната	–	техника	на	создавање	мозаик	од	
ѓердани	(која	ни	ја	покажаа	гостинките	
од	битола	со	гостинката	од	Лесковац),	а	
притоа	успеаја	да	внесат	свежина	во	из-
работката	на	накит	на	досегашната	наша	
палета	на	дела.

Секоја	од	овие	техники	со	себе	но-
сеше	 свои	 специфичности,	 вештини	
и	 убавини	 во	 изработката	 на	 креации-
те,	но	едно	им	беше	заедничко,	а	тоа	е	
дека	 сите	 беа	 еднакво	 фасцинантни	 и	
совршени	на	свој	начин.	Во	целата	таа	
бркотница	 од	 креативни	 создавања,	
треба	 да	 се	 открие	 тајната	 дека	 никој	
не	е	совршен	како	единка	и	дека	никој	
не	е	сезнаен	во	сè.	затоа	ова	непишана	

дефиниција	 спонтано	 ја	 докажувавме	
со	 барање	 мислења	 едни	 од	 други,	 со	
разменување	 на	 искуствени	 идеи	 едни	
од	други	и	за	да	такви	сложни	и	спло-
тени	на	крај	успеавме	финалните	дела	
да	ги	стокмиме	во	комплетно	уникатни.	
работевме	полни	пет	дена	секој	ден	по	
повеќе	часа,	па	дури	на	крајот	од	часо-
вите	сите	сакаа	да	продолжиме	и	втора	
смена	за	што	нашиот	тим	со	секој	свој	
член	несебично	и	со	полно	срце	ќе	им	
подаде	 рака	 за	 честитка	 на	 гостите	 на	
ова	 работилница	 за	 нивниот	 неуморен	
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труд	 и	 со	 чија	 помош	успеавме	 да	 из-
работиме	 поголем	 број	 изработки	 и	 ја	
збогатиме	 колекција	 на	 ракотворби	 во	
нашиот	„каталог“.
Макотрпната	 работа	 ја	 наградивме	

со	 прекрасна	 гала-вечера,	 на	 која	 со	
звуците	на	нашите	мелодии	и	вкусот	на	
нашата	кујна,	им	покажавме	за	миг	дека	
се	 добредојдени	 во	 преубавиот	охрид,	
а	со	нивното	присуство	ни	прават	огро-
мна	чест	како	наши	гости.
Величината	на	овој	настан	ни	ја	ин-

тензивира	 охридската	 тВ	 „тВМ“,	 која	
на	соодветен	начин	во	нивните	централ-
ни	вести	ни	го	промовираа	и	вреднуваа	
настанот	со	прекрасни	реченици.
на	 изненадувањата	 им	 немаше	 крај	

кога	на	сè	уште	нефинишираните	послед-
ни	изработки,	благодарение	на	успешно-
то	пријателство	 со	нив,	 добивме	покана	
за	учество	на	десетгодишнината	од	Ли-
онС	групацијата	во	хотелот	„инекс	Го-
рица“,	каде	што	како	почесни	гости	имав-
ме	ексклузивна	можност	да	ги	изложиме	
нашите	 производи	 и	 за	 кои	 ги	 добивме	
сите	епитети	на	именките...	со	ова	нашата	
мисија	беше	целосно	завршена.
благодариме	ЛионС!!!
благодарноста	ја	изразуваме	до	мно-

гу	преостанати	пријатели,	фирми,	произ-
водители	(„тинекс	маркети“,	„атлантик“,	
„еурограндс“,	 „кафеавтомати“,	 „добра	
вода“,	многу	поединци	пријатели)	кои	ни	
помогнаа	и	ни	подадоа	рака	за	материјал-
на	помош	во	контекст	на	одржувањето	на	
овогодишната	работилница	и	несебично	
ги	отворија	нивните	врати	за	нас,	но	сека-
ко	на	крај	огромна	благодарност	до	„Мо-
билност	Македонија“	и	нивниот	управен	
орган	за	отстапените	апартмани	кои	сите	
тие	денови	беа	наш	дом	на	настанот.
	Среќни,	задоволни,	исполнети,	зао-

круживме	уште	една	епизода	на	нашата	
меѓународно	 креативна	 работилница,	
постигнавме	 безброј	 нови	 искуства	 и	
квалитетни	знаења,	покажавме	труд	кој	
се	вреднува,	дадовме	порака	до	јавнос-
та	за	квалитетите	на	инвалидите,	оства-
ривме	 старо-нови	пријателства	и	 затоа	
сме	сигурни	дека	долго	ќе	се	говори	и	
прераскажува	 за	 неа	 сè	 до	 нејзиното	
следното	одржување.	

Христина Просковска

УЧЕСТВО НА 
„МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“  
ВО КВИЗОТ 

„СЕ ИЛИ НЕШТО“ 

убаво	 е	 некогаш	 кога	 во	 затемне-
тата	 одаја	 свеќата	 догорува,	 а	 немаш	
запалка,	 па	 ќе	 се	 појави	 некој	 и	 ќе	 ти	
ја	 подаде,	 прекрасно	 е	 кога	 го	 имаш	
покрај	себе	оној	што	може	да	ти	подаде	
рака	кога	ќе	се	сопнеш	над	провалијата,	
непроценливо	 е	 кога	 мислиш	 дека	 си	
ја	потрошил	последната	капка	вода	во	
пустина,	а	всушност	ветерот	вели	дека	
оазата	е	на	три	чекори	од	тебе.
2017	година	на	многу	од	нас	може-

би	им	беше	турбулентна	година,	година	
проследена	со	разновидни	настани,	го-

дина	на	измешани	емоции...	но	2017	за	
„Мобилност	 Скопје“	 сепак	 финишира	
извонредно	среќно.	
„Мобилност	 Скопје“	 има	 душа	 и	

шарм	 да	 привлече	 трајни	 познанства	
кои	ќе	им	подадат	рака	во	остварување	
на	 потребите	 за	 кои	 всушност	 постои	
здружението.	 овој	 пат,	 благодарение	
на	 неуморната	 работа	 и	 дејствувањата	
на	 членовите,	 нашето	 здружение	 ос-
твари	 контакт	 со	 одговорните	 лица	 на	
телевизија	Сител	и	 забавниот	квиз	Се	
иЛи	неШто	за	наше	учество	во	него.	
добрата	конекција,	убавиот	разговор	и	
волјата	од	нивна	страна	беа	главна	при-
чина	„Мобилност	Скопје“	да	биде	учес-
ник	во	нивниот	квиз.

имено,	неколку	дена	пред	испраќање-
то	на	2017	година,	наша	тричлена	екипа,	
составена	од	Гоце,	Христина	и	Горан	беа	
топло	поканети	и	пречекани,	со	особен	
сензибилитет	 и	 одважност	 кон	 нашите	
потреби	 во	 пристапноста	 во	 студиото	
кои	овозможија	комодитетот	и	позитив-
ната	енергија	на	нивниот	тим,	веселиот	
амбиент	и	прекрасните	учесници,	да	ни	
ги	стоплат	срцата	а	воедно	да	не	опуш-
тат	во	учеството	на	квизот	пред	камери-
те.	бевме	придружници	на	вокалистката	
тамара	тодевска,	која	вечерта	несебич-
но	ја	изигра	хуманата	емисија	за	нас	и	
која	пред	целиот	аудиториум	несебично	
се	 изјасни	 дека	 освоениот	 износ	 ќе	 го	
донира	 за	 нашето	 здружение	 „Мобил-
ност	 Скопје“.	 Со	 започнувањето	 на	
самиот	квиз,	прекрасната	и	единствена	
Лила	го	претстави	нашето	здружение	и	
ни	 отстапи	 можност	 да	 ги	 кажеме	 ос-
новните	податоци	и	цели	за	постоењето	

и	опстојувањето	на	здружението	за	
да	во	останатите	минути	течеше	се	
како	во	вообичаениот	протокол.
новогодишната	 атмосфера	 на	

студиото,	насмевките	на	сите	среќ-
ни	лица	во	него	ја	пренесоа	убави-
ната	 и	 на	 лицата	 на	 нашите	 учес-
ници,	 кои	 особено	 беа	 драгоцено	
наградени	 со	 одлично	 освоената	
добивка	и	со	долготрајниот	аплауз	
кон	тамара	и	 кон	нашето	 здруже-
ние.
Гостољубивоста	 во	 телевизија	

Сител	се	обидовме	да	ја	возврати-
ме	со	убави	мисли	кон	нив,	со	жел-
би	за	многу	здравје	и	успех,	како	и	

со	скромни	подароци	од	нашите	ракот-
ворби	на	креативците	од	работилницата	
при	„Мобилност	Скопје“.
особена	 огромна	 благодарност	 би	

изразиле	 кон	 продуцентот	 томислав	
кочовски,	водителката	Лила	Стојанов-
ска,	 хуманата	 тамара	 тодевска,	 на	 це-
лиот	тим	во	студиото	и	секако	на	соп-
ствениците	на	телевизија	Сител.
Велат	 хуманоста	 е	 доблест	 на	 го-

лемите	срца	и	души,	хуманоста	 е	нео-
пиплив	 гест	 кој	 не	 може	 сосила	 да	 го	
материјализираш,	 но	 хуманоста	 е	 гест	
кој	 може	 да	 биде	 толку	 голем	што	 на	
некој	може	да	му	значи	Се.
бЛаГодариМе	„Се	иЛи	неШто“.

Христина Просковска
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Во	 организација	 на	 Волонтерски-
от	центар	од	Скопје,	со	поддршката	на	
Град	 Скопје,	 на	 6	 декември	 годинава,	
во	 просториите	 на	МкЦ	во	Скопје,	 се	
одржа	третиот	нВо	саем.	на	саемот	зе-
доа	 учество	 седумдесетина	 невладини	
организации	и	граѓански	здруженија	со	
една	цел,	саемот	да	ги	претстави	орга-

низациите	пред	нивните	целни	групи	за	
нивно	 подобро	 вмрежување	 и	 подобра	
соработка,	која	пак	ќе	овозможи	поус-
пешна	реализација	на	зададените	зада-
чи	во	работата	на	волонтерскиот	центар
работниот	слоган	на	саемот	гласеше	

актиВно	ГраЃанСтВо	–	Подобро	
оПШтеСтВо,	моќен	наслов	преку	кој	
се	 промовираа	 активното	 граѓанство	и	
волонтерство	во	стремежот	за	поуспеш-
но	 заживување	 на	 организациите	 кои	
дејствуваат	 и	 работат	 на	 овие	 полиња	
во	градот	Скопје.
уште	од	раните	утрински	часови,	со	

пристигнување	на	речиси	200	учесници	
на	саемот	и	во	добра	организација	на	ко-
ординаторот	на	нВо,	Ѓоко	Вукановски,	

„

нашите	 претставници	 од	 „Мобилност	
Скопје“	и	креативната	работилница,	беа	
топло	пречекани	и	лоцирани	на	претход-
но	договореното	катче,	каде	што	имавме	
можност	 нашето	 здружение	 достоин-
ствено	да	го	претставиме	преку	изработ-
ките	од	креативната	работилница.
Главната	 точка	 и	 поентата	 на	 овој	

повеќеграѓански	 активизам,	 преку	 ор-
ганизирање	 на	 саемот,	 беше	 одржу-
вањето	 на	 форуми	 кои	 всушност	 беа	
втората	задача	од	агендата	на	настанот.	
Форумите	беа	инспирирани	од	дејству-
вањата	на	волонтерите	во	повеќе	обла-
сти	за	кои	граѓаните	се	нужно	засегна-
ти,	па	за	таа	цел	форумите	беа	класифи-
цирани	во	три	групи	за	соодветна	идеја	

и	проблематика	на	секој	од	нив	и	тоа;
Форум	 1;	 Граѓански	 активизам	 во	

областа	на	спортот	и	здравиот	начин	на	
живеење,
Форум	 2;	 Граѓански	 активизам	 во	

областа	на	социјалната	инклузија	и	ро-
дова	еднаквост	на	граѓанинот	и
Форум	3.	Граѓански	активизм	во	об-

ласта	на	екологијата	и	одржливиот	развој.
Местото	на	„Мобилност	Скопје“	се-

како	припадна	во	форумот	2,	 каде	што	
преку	свој	претставник	имавме	можност	
да	 се	 претставиме	 на	 форумот	 и	 да	 ги	
произнесеме	 нашите	 потреби,	 барања,	
застапености	за	кои	неуморно	се	бориме	
и	кои	преку	меѓународната	конвенција,	
а	 имплементирана	 во	 уставот	 на	 рМ,	
апсолутно	ни	следуваат	и	за	што	звучно	
и	упорно	апелираме	до	општеството	во	
подигнување	на	јавната	свест	кај	граѓа-
ните	дека	телесните	инвалиди	се	лично-
сти	на	кои	треба	да	им	верува	јавноста	
за	нивната	моќ	и	вредност,	дека	тие	се	
рамноправни	 во	 својата	 интелигенција,	
креативност	 и	 знаења,	 дека	 функцио-
налноста	 им	 е	 единствената	 пречка	 во	
остварувањата	на	тие	нивни	можности...	

но	за	да	биде	тоа	докажано	и	спроведено	
во	 пракса,	 истата	 таа	 јавност	 тоа	 мора	
да	им	го	овозможи	и	признае	со	подоб-
рување	 на	 нивните	 неопходни	 социјал-
но,	 економско,	 едукативно,	 културни,	
мобилни	 и	 здравствени	 потреби	 во	 се-
којдневното	живеење.
–	дека	сме	пробудени	и	дека	сепак	

нешто	се	случува,	тоа	е	факт	кој	не	сме-
еме	да	не	го	потврдиме,	но	дека	сè	уште	
сме	далеку	од	остварувањето	 во	цело-
купноста	 на	 потребите	 за	 телесните	
инвалиди	и	тоа	е	исто	така	факт,	се	до-
даде	во	излагањето	и	говорот	на	нашиот	
претставник.
Форумот	 2	 финишира	 со	 сублими-

рана	мисла	дека	за	поефикасно	дејству-

вање	во	практично	остварување	на	про-
блемите,	еден	не	може	да	направи	многу,	
но	 сите	 здружени	 апсолутно	 да,	 затоа	
вмрежувањето,	 конекцијата	 и	 соработ-
ката	се	еден	единствен	пат	до	успехот.	
По	 завршувањето	 на	 форумите	 сле-

дуваше	 официјалното	 отворање	 на	 тре-
тиот	нВо	саем	од	страна	на	директорот	
на	Волонтерскиот	центар	Скопје,	никола	
Станковски,	 кој	 изјави	 дека	 тој	 е	 добра	
можност	 за	многу	организации,	 здруже-
нија	и	фондации	да	ги	промовираат	свои-
те	активности,	да	ги	вклучат	младите	во	
тие	 активности	 и	 заедници	 како	 и	 дека	
саемот	 е	 одлична	 можност	 за	 вмрежу-
вање	на	организациите	за	поуспешна	реа-
лизација	на	нивните	цели,	што	всушност	
беше	главниот	заклучок	на	сублимирана-
та	дискусија	во	форумите	претходно.	ди-
ректорот	проговори	за	дотогашните	успе-
си	од	дејствувањата	на	волонтерите	како	
и	за	надежта	дека	во	иднина	ќе	се	стреми	
заедно	со	својот	тим	кон	уште	поуспешни	
резултати.
откако	саемот	се	прогласи	за	отво-

рен,	секој	од	здруженијата	имаше	мож-
ност	да	ги	презентира	своите	активнос-
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ти	преку	свој	промотивен	материјал	од	
својата	област	и	да	даде	објаснувања	за	
таа	активност,	а	пак	посетителите	имаа	
можност	 да	 се	 здобијат	 со	 неопходни	
информации	 за	 кои	 можеби	 дотогаш	
и	 не	 ги	 познавале.	 нашиот	 пулт	 беше	
можеби	 најсвежото	 катче	 каде	 што	 се	
загледуваа	сечии	очи	од	изработките	на	
креативната	работилница	и	едногласно	
воздивнуваа	 –	 колку убави нешта соз-
даваат лицата со инвалидитет.
Мобилност	 Скопје	 по	 затворање-

то	на	 саемот	 си	 замина	 со	огромно	ис-
куство	дека	одговори	на	уште	една	голе-
ма	мисија	во	борбата	за	остварување	на	
потребите	и	правата	на	телесните	инва-
лиди	и	борбата	за	практично	и	конкрет-
но	спроведување	на	нивните	потреби	во	
секојдневното	живеење	со	дециден	апел	
до	 надлежните	 за	 исчекорите	 на	 поди-
гнувањето	на	јавната	свест	низ	сите	по-
лиња	на	општеството,	што	всушност	ни	
го	овозможи	овој	нВо	саем.

 Христина Просковска

ОСВРТ  
– СЕБИЧНОСТ

	 Во	далечната	1982	година,	од-
носно	пред	повеќе	од	35	години,	се	роди	
иницијатива	во	мојот	роден	град	битола	
за	формирање	на	меѓуопштинско	здру-
жение	 за	церебрална	парализа	 за	 Југо-
западна	 Македонија	 (битола,	 Прилеп,	
Македонски	брод,	ресен,	демир	Хисар,	
крушево,	кичево,	Струга,	охрид	и	де-
бар).	 иницијатори	 беа	 прим.	 д-р	 Ма-
рика	 Сотировска	 Сервини	 (педијатар),	
прим.	д-р	нико	Јанков	(ортопед)	и	уште	
неколку	ентузијасти.	
Врската	вертикална	до	централата	на	

церебрална	парализа	во	белград.	Преку	
општина,	преку	Скопје,	до	белград.	Со	
барање	 еден	 по	 еден	 волонтер	 од	 сите	
градови,	здружението	конечно	профукн-
ционира.	д-р	нико	дава	пример,	прима	
неколку	 деца	 со	 дотичната	 дијагноза,	
ангажира	 физиотерапевт	 после	 опера-
тивни	 процедури	 и	 учител	 да	 ги	 учи	 и	
описмени	овие	деца	за	да	можат	да	одат	
понатаму.	Препреки	и	негирања	на	секој	
чекор.	но,	упорноста	се	исплати	и	по	2-3	
години	некако	заживеа.	
Во	1985	година	се	случи	настан	во	

охрид	–	специјалната	болница	органи-

зираше	 спорт	 и	 рекреација	 на	 лица	 со	
инвалидност	–	церебрална	парализа	од	
цел	 свет.	 Луѓе	 многу,	 идеи	 многу,	 ре-
зултати	исто.	После	овој	настан	созреа	
нова	идеја	дека	во	република	Македо-
нија	е	дојдено	времето	за	создавање	на	
сојузи	 кои	 ќе	 ги	 опфатат	 сите	 видови	
на	 инвалидност	 и	 пред	 институциите	
на	системот	ги	образложуваат	и	бранат	
правата	на	истите.	така	се	роди	Сојузот	
на	здруженија	на	лица	со	телесна	инва-
лидност.	Прво	беа	5,	а	потоа	17.	Секоја	
група	има	специфики	кои	се	нормирани	
и	регулирани,	 а	 грижата	 е	подеднаква.	
Поголемиот	број	на	јадрото	на	активи-
стите	 се	 практично	 волонтери	 кои	 се	
вработени	 или	 се	 родители	 и	 членови	
на	семејствата	на	лица	со	инвалидност.	
и	 така	одеше	 тоа	 со	постепено	реали-
зирање	на	права,	особено	 за	лицата	со	
потешка	и	најтешка	инвалидност.	
новите	 времиња	 и	 новите	 ветришта	

ги	 заплиснаа	 сите,	 па	 и	 нас.	особено	 за	
формирање	 на	 граѓански	 здруженија	 за	
поддршка	кои	практично	се	без	членство,	
со	јадро	од	петмина	кои	исклучиво	се	ба-
зираат	на	работа	на	тн.	вербални	проекти.	
Се	проценува	дека	во	р.	Македонија	има	
околу	5.000	од	нив	(во	битола	околу	300),	
а	колкава	е	нивната	реална	активност	и	
придонес	 во	 севкупното	живеење	 и	 по-
добрување	на	квалитетот	на	живот,	ќе	до-
знаеме	од	истражувачкото	новинарство.
кога	некои,	кои	се	добро	етаблирани,	

ги	користат	сите	придобивки	и	активно	
учествуваат	 во	 севкупните	 активности,	
тогаш	се	наметнува	прашањето	што	не-
кои	сакаат.	дали	се	активни	субјекти	кои	
се	незадоволни	од	статусот,	недоквакани	
марионети	кои	многу	доцна	ќе	осознаат	
што	направиле,	или	прелагани	кои	нема-
ат	 доволен	 капацитет	 да	 осознаат	 што	
можат	да	изгубат	ако	тргнат	по	друг	пат.	
народот	има	многу	мудрости,	а	некои	не	
треба	да	се	заборават.	„за	100	грама	месо	
заклал	 вол“.	 Градењето	 на	 сопствената	
среќа	не	смее	да	биде	врз	туѓата	несреќа.	
тоа	е	врв	на	себичноста,	а	јас	би	го	наре-
кол	и	бескрупулозност	–	сè	е	оправдано	
за	да	се	постигне	целта.	за	кого	и	за	кол-
ку?	Сите	актери	на	сцената,	ако	ги	знаат	
овие	факти,	нека	им	е	со	среќа.	Само	за-
пишувањето	по	интернет	има	маана	оти	
е	со	копи-пејст.	Ќе	зачлените	илјади,	но	
пристапницата	е	материјален	и	доброво-
лен	доказ	кој	не	може	да	го	избришете.	
ај	со	здравје!

Ваш,	прим.	д-р	Нико Јанков

МОНИТОРИНГ 
НА  
ОБВРСКИТЕ 
ВО ОДНОС  

НА ЧОВЕКОВИТЕ  
ПРАВА НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ 
(ПОПРЕЧЕНОСТ) 
есенските	денови	од	10	до	12	ноем-

ври	 беа	 резервирани	 за	 втората	 обука	
на	 тема	 „Мониторинг	на	 обврските	 во	
однос	 на	 човековите	 права	 на	 лица	 со	
попреченост/инвалидитет“,	 која	 се	 од-
виваше	во	рамки	на	проектот	на	уни-
ЦеФ	„заштита	на	децата	од	насилство	
и	промовирање	на	социјална	инклузија	
на	 децата	 со	 попреченост	 во	 западен	
балкан	 и	турција“	 со	 цел	 зајакнување	
на	капацитетот	на	националниот	Совет	
на	инвалидски	организации	на	Македо-
нија	(нСиоМ),	спроведен	од	униЦеФ,	
во	 соработка	 со	 европскиот	 форум	 за	
попреченост	како	партнер,	финансиран	
од	страна	на	европската	унија.

овој	 настан	 беше	 продолжение	 на	
обуката,	која	се	одржа	24	до	26	септем-
ври	 2017	 година,	 на	 тема	 „Човековите	
права	 и	 конвенцијата	 на	 обединетите	
нации	за	правата	на	лицата	со	инвалид-
ност	(попреченост).	
на	 работилницата,	 која	 беше	 одр-

жана	во	пријатна	атмосфера	во	просто-
риите	на	хотелот	„карпош“	во	Скопје,	
учество	 зедоа	 претставници	 од	 три	 од	
вкупно	 седумте	 национални	 инвалид-
ски	 организации	 и	 тоа:	 национален	
сојуз	на	слепи	на	рМ,	национален	сојуз	
на	 телесно	 инвалидизираните	 лица	 на	
Македонија	 и	 републичкиот	 центар	 за	
поддршка	на	лица	со	интелектуална	по-
преченост	„Порака“.
за	 успешно	 спроведување	 на	 ра-

ботилницата	 најголем	 придонес	 даде	
Janina	 arsenjeva	 (експерт	 за	 конвен-
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цијата	за	правата	на	лицата	со	попрече-
ност),	која	несебично	го	пренесе	своето	
знаење	 по	 однос	 на	 мониторингот	 на	
човековите	 права,	 рамките	 и	 методо-
логиите,	 како	 и	 корисноста	 на	 самиот	
мониторинг	 во	 унапредувањето	 на	 чо-
вековите	права	како	начин	за	успешно	
спроведување	и	почитување	на	конвен-
цијата	за	правата	на	лицата	со	инвалид-
ност	(попреченост).
нашата	држава	како	членка	на	ор-

ганизацијата	на	обединетите	нации,	во	
декември	 2011	 година,	 едногласно	 од	
страна	на	сите	пратеници	на	Собрание-
то	 ја	 има	 ратификувано	 конвенцијата	
за	 правата	 на	 лицата	 со	 инвалидитет	
(попреченост)	од	каде	што	произлегува	
обврската	да	ја	почитува	и	спроведува.
работилницата	 имаше	 за	 задача	 да	

ги	 едуцира	 и	 да	 ги	 упати	 присутните	
членови	 со	 помош	на	 предавања,	 веж-
би	 и	 дискусии	 во	 детално	 разработу-
вање	на	одредбите	на	конвенцијата,	во	
директно	 запознавање	 на	 начелата	 за	
мониторинг,	понатаму	моделите	на	мо-
ниторинг	(независниот,	Меѓународниот	
мониторинг	 од	 страна	на	обединетите	
нации	 и	 комитетот	 на	 конвенцијата	
на	 правата	 на	 лицата	 со	 попреченост),	
секако	 корисноста	 на	 мониторингот	
во	унапредување	на	човековите	права,	
успешно	имплементирање	и	практична	
примена	 на	 конвенцијата,	 утврдување	
на	 недостатоците	 при	 спроведувањето	
на	 овој	 документ	 кој	 директно	 ги	 ре-
гулира	 правата	 на	 лицата	 со	 попрече-
ност	 во	 нашата	 држава,	 позитивни	 и	
негативни	 примери	 при	 мониторингот	
во	рМ	и	во	другите	држави.	исто	така,	
со	работа	во	групи	и	отворени	дебати,	
учесниците	имаа	можност	подетално	да	
се	запознаат	со	улогата	на	организаци-
ите	на	лицата	со	инвалидитет	(попрече-
ност)	 во	 следењето	 при	 спроведување	
на	 конвенцијата	 која	 е	 од	 круцијално	
значење	за	лицата	од	оваа	категорија.
Со	директното	учество	на	настанот,	

присутните	 членови	 детално	 се	 запоз-
наа	 со	 конвенцијата	 како	 комплексен	
меѓународен	 документ,	 воедно	 се	 збо-
гатија	со	огромно	знаење	и	искуство	со	
надеж	практично	да	го	применат,	со	цел	
целосна	 имплементација	 на	 конвен-
цијата	за	заштита	на	правата	на	лицата	
со	инвалидитет	(попреченост)	во	репу-
блика	Македонија.

Ана Карајанова-Димитрушева

ОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“  
НА ЈАВНА  
ДЕБАТА  

ЗА ПОЛИТИЧКО 
УЧЕСТВО НА ЛИЦАТА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Во	 организација	 на	 здружението	 за	

промоција	и	развој	на	инклузивно	опш-
тество,	 „инклузива“,	 и	 со	 поддршка	 од	
агенцијата	 на	Сад	 за	меѓународен	 раз-
вој	(уСаид),	во	рамките	на	проектот	за	
Граѓанско	 учество,	 на	 4	 декември	 2017	
година	во	хотелот	„Милениум“	во	битола	
се	одржа	јавна	дебата	на	тема	политичко-
то	учество	на	лицата	со	попреченост	во	
Македонија.	 на	 настанот	 учествуваа	 и	
претставниците	на	„Мобилност	битола“:	
Митко,	Живко	и	божин.	

дебатата	почна	со	поздравен	говор	од	
претставникот	на	општина	битола,	гос-
подин	борче	корлевски,	 кој	 зборуваше	
од	името	на	градоначалничката	Петров-
ска,	а	вовед	во	проектот	направи	елена	
Чекоровска,	координаторка	на	проектот,	
после	што	следуваше	презентација	и	из-
вештај	за	изборите	2016–2017,	спроведе-
но	и	презентирано	од	„инклузива“.
дискусијата	опфати	две	важни	пра-

шања:	кои	мерки	е	потребно	да	се	спро-
ведат	 на	 локално	 ниво	 за	 подобрување	
на	учеството	на	лицата	 со	попреченост	
во	 политичкиот	 и	 изборниот	 процес;	 и	
како	 лицата	 со	 попреченост	 да	 станат	
активни	учесници	во	процесот	на	доне-
сување	одлуки	на	локално	ниво.	
Со	 активниот	 пристап	 и	 дискусии,	

делегацијата	 на	 „Мобилност	 битола“	
придонесе	 за	 добар	 и	 успешен	 тек	 на	
дебатата	и	јасни	препораки	до	локална-
та	и	државната	власт	за	местото	и	уло-
гата	на	лицата	со	инвалидност.
активностите	продолжуваат.

д–р	Нико Јанков

„М ОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“  
НА  

ТРАДИЦИОНАЛЕН  
ИЗЛЕТ
како	и	 секогаш,	 „Мобилност	бито-

ла“	и	годинава	организираше	традицио-
нален	излет,	овој	пат	во	манастирот	„Св.	
наум“	во	с.	болно,	во	близина	на	ресен.	
имено,	на	24	септември	2017	година,	со	
автобус	на	„боби	турс“,	околу	45	члена	
од	битола,	демир	Хисар	и	од	ресен	поми-
наа	пријатен	ден,	исполнет	со	дружење	и	
во	опуштена	атмосфера,	со	прекрасните	
домаќини	од	три	генерации.	донесеното	
од	 нас	 го	 подготвија	 мајсторски,	 а	 ние	
уживавме	во	околината	и	пред	црквата,	
забавувајќи	се	со	песни	и	музика.	
Младите	домаќинки	ни	 ги	покажаа	

новитетите	во	самата	црква,	за	кога	сега	
може	да	се	каже	дека	е	финализирана.	
Пристапот	кон	лековитата	вода	е	подо-
брен,	 како	 и	 самиот	 влез.	 дружењето	
го	 заокруживме	 со	 вкусен	 ручек	 и	 во	

попладневните	 часови,	 задоволни	 се	
вративме	дома,	со	заклучок	дека	вреди	
повторно	да	се	вратиме	во	овој	прекра-
сен	крај.	
на	 крајот,	 срдечна	 благодарност	

на	 трите	 генерации	 домаќинки	 што	
нè	 угостија	 во	манастирот,	 и	 на	 „боби	
турс“	што	ни	излезе	во	пресрет	на	на-
шите	потреби.

д-р	Нико Јанков

„М
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ција	за	текот	и	резултатот	од	првичните	
сознанија	 за	 персоналната	 асистенција	
како	потреба	и	неопходност.	Хронолош-
ки	беше	изнесено	генералното	мислење	
на	 корисниците,	 давателите	 на	 услуги,	
односно	асистентите,	пилотите	и	прова-
јдерите	со	размислувања	што	понатаму.	
имено,	во	република	Македонија	не	

постои	прецизна	регулатива	за	овој	тип	
на	право	ниту	насоки	кој,	како	и	колку	
ќе	 ја	практикува,	кој	ќе	врши	монито-
ринг,	каков	статус	ќе	има	и	сл.	Сите	раз-
мислувања	беа	добредојдени	и	со	надеж	
дека	процесот	започна	со	сублимирање	
на	заклучоци	кои	ќе	бидат	дел	од	идни-
от	закон	за	социјална	заштита,	каде	што	
со	 координираност	 (меѓу	 секторите	 и	
меѓу	 министерствата)	 ќе	 се	 постигнат	
оптимални	 услови	 за	 заживување	 на	
овие,	но	и	на	многу	други	права	содржа-
ни	во	конвенцијата	за	правата	на	лица-
та	со	инвалидност.	

Во	 своето	 обраќање,	 градоначалнич-
ката	на	битола	се	заложи	да	бидат	иско-
ристени	 сите	 можности	 (законски)	 кои	
им	стојат	на	располагање	и	за	што	покон-
кретна	соработка	и	остварување	на	цели-
те	и	перспективите.	По	наше,	а	се	надевам	
и	ваше	мислење,	средбата	имаше	продук-
тивен	карактер	и	отвори	нови	насоки	на	
дејствување	и	соработка.	Процесот	е	за-
почнат,	максимално	да	ја	поддржиме	реа-
лизацијата	како	основа	за	иднината.

д–р.	Нико Јанков

РАБОТИЛНИЦА ЗА 
ПЕРСОНАЛНАТА 
АСИСТЕНЦИЈА 
ВО БИТОЛА

Следејќи	 ги	 програмските	 цели,	
„Мобилност	битола“	организира	и	изве-
дува	тематски	средби	кои	се	од	големо	
значење	за	општото	живеење	на	лицата	
со	телесна	инвалидност.	овој	пат,	по	за-
вршувањето	на	проектот	од	европската	
унија	 и	 Министерството	 за	 труд	 и	 со-
цијална	политика	за	социјалната	инклу-
зија	на	лицата	со	инвалидност	и	пилот-
програмата	 за	 персонална	 асистенција,	
се	 организираше	 средба	 токму	 на	 оваа	
тема.	 Сознанијата	 се	 мали,	 искуствата	
уште	помали,	но	желбите	се	големи.	

Во	 присуство	 на	 градоначалнич-
ката	 на	 општина	 битола,	 м-р	 наташа	
Петровска,	претседателот	на	Македон-
ското	научно	друштво	-	битола,	доц.	д-р	
Маријан	танушевски,	претседателот	на	
нкт	и	„Мобилност	Македонија“,	бра-
нимир	Јовановски,	како	и	претставници	
на	повеќе	здруженија	на	„Мобилност“,	
беше	разгледана	оваа	проблематика.	По	
поздравните	 говори	 имаше	 презента-

на	20.12.2017	 година,	 во	просториите	
на	општина	битола,	делегација	на	„Мобил-
ност	битола“,	составена	од	претседателот	
прим.	д-р	нико	Јанков,	секретарот	Митко	
Фидановски,	 претседателот	на	надзорни-
от	одбор,	димче	Христов,	и	членовите	на	
управниот	 одбор,	 Лидија	 Велјановска	 и	
Сотир	 Јоновски,	 одржа	 состанок	 со	 гра-
доначалничката	 м-р	наташа	Петровска	 и	
советничката	за	социјални	работи,	м-р	на-
таша	Струмениковска.	
Предложениот	 дневен	 ред	 на	 соста-

нокот	 предвидуваше:	 проширување	 и	
унапредување	 на	 соработката,	 заеднич-
ки	 апликации	 на	 проекти	 од	 интерес	 на	
лицата	 со	 инвалидност,	 постепено	 вове-
дување	на	правата	на	лицата	со	инвалид-
ност	 содржани	 во	 конвенцијата	 на	 он,	
ратификувана	 од	 република	 Македонија	
во	2011	година,	заедно	со	опциониот	про-
токол.	Секако	дека	приоритет	се	оние	кои	
спаѓаат	 во	 доменот	 на	 локалната	 само-
управа,	како	што	се:	совладување	на	ар-

хитектонските	бариери	(рампи,	паркинзи,	
лифтови	 на	 јавни	 установи	 и	 простори),	
вработување	 на	 лицата	 со	 инвалидност	
(доквалификација,	 преквалификација),	
транспорт,	 јавен	 превоз	 (нископодни	 ав-
тобуси	или	комбиња)	и	други	бенефиции,	
комунални	 дејности	 (10–20	м3	 вода,	 ос-
лободување	 од	 плаќање	 на	 инсталирана	
моќност	итн.),	школување	–	бариери,	аси-
стивни	технологии	и	персонални	асистен-
ти,	вклучувајќи	и	општо	корисна	работа,	
хабитација	и	рехабилитација,	сместување	
(куќа,	стан	и	сл.).
од	 наша	 страна	 беше	 подготвен	 и	

предлог-	меморандум	за	соработка	на	не-
одредено	време,	кој	би	вклучувал	изработ-
ка	 на	 план	 на	 активности,	 транспарент-
ност	и	анимирање	на	медиумите,	особено	
истражувачкото	 новинарство.	 истиот	 се	
очекува	да	биде	потпишан	наскоро.

д–р	Нико Јанков

СОСТАНОК  
СО ГРАДОНАЧАЛ-
НИЧКАТА  

НА БИТОЛА
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ОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“  
НА ЧЕСТВУВАЊЕ 

НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
ДЕН НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ 
– 3 ДЕКЕМВРИ ВО РЕСЕН
на	2	декември	2017	година,	делега-

ција	 на	 „Мобилност	 битола“	 учеству-
ваше	во	отворениот	ден	организиран	од	
„Хумана	 Преспа“,	 хуманитарна	 орга-
низација	 каде	што	 се	 активни	 и	 многу	
членови	од	нашето	здружение,	од	канце-

ларијата	 во	 ресен.	 Според	 програмата,	
отворениот	ден	започна	во	12	часот,	кога	
и	пристигнаа	повеќе	гости	и	активисти,	
претставници	на	ракотворци	од	битола	и	
други	гости,	како	и	градоначалникот	на	
општина	ресен,	д-р	Живко	Гошаревски	
со	сопругата,	претседателот	на	Советот	
на	општината,	никола	Станковски,	и	ди-
ректорот	на	домот	на	културата	„драги	
тозија“,	Васко	Василевски.
Во	пријатна	атмосфера	се	направија	

и	 првичните	 контакти	 со	 првите	 луѓе	
на	 локалната	 самоуправа	 и	 се	 догово-
рија	 средби	 за	 понатамошна	 соработ-
ка.	Мора	да	се	спомене	дека	организа-
циските	способности	на	претседателка-
та	на	„Хумана	Преспа“,	Гордана	Пешев-
ска,	се	на	највисоко	ниво	и	заслужуваат	
само	пофалби.	кога	сме	кај	организато-
рите,	тие	им	поделија	благодарници	на	
истакнати	поединци	кои	 со	 своите	 ак-
тивности	и	помош	придонесоа	за	подо-
бар	рејтинг	на	лицата	со	инвалидност.	
обраќајќи	им	се	на	присутните,	 гра-

доначалникот	изрази	задоволство	од	по-

ОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“ НА 
ПРЕСПАНСКИ-

ОТ „ЈАБОЛКОБЕР“

Во	 своите	 програмски	 цели,	 „Мо-
билност	 битола“	 ги	 негува	 традицио-
налните	 активности	 со	 кои	 се	 активи-
раат	 членови,	 како	 од	 ресен	 така	 и	 од	
битола.	така	и	овој	пат,	на	27	септември	
2017	година,	повеќе	членови	од	ресен	и	

од	 битола	 активно	 учествуваа	 на	 ма-
нифестацијата	„Јаболкобер“,	 заедно	со	
хуманитарната	 организација	 „Хумана	
Преспа“.	ракотворби	од	нашите	члено-
ви	беа	изложени	на	два	штанда,	кои	беа	
посетени	 од	 голем	 број	 посетители	 на	
манифестацијата.
ние	 и	 понатаму	 ќе	 продолжиме	 да	

го	 практикуваме	 овој	 начин	 на	 сора-
ботка	 со	 сите	 заинтересирани	 страни,	
поддржани	од	локалната	 самоуправа	и	
пошироко. д-р	Нико Јанков

ЈУБИЛЕЈНА  
„ТОРТИЈАДА“  
И КВИЗ  
ВО СТРУМИЦА

„Мобилност	 битола“	
веќе	традиционално	учес-
твува	 на	 „тортијадата“	 и	
квизот	 што	 ги	 организи-
раат	„Мобилност	Македо-
нија“	и	„Мобилност	Стру-
мица“,	 а	 кои	 годинава	 на	
21	и	 22	октомври	 се	 одр-
жаа	 по	 јубилеен	 20.	 пат.	
традиционална	 е	 и	 лока-
цијата	каде	што	се	одржу-
ваат	 овие	 манифестации,	
а	 тоа	 е	 хотелот	 „Цар	 Самоил“	 –	 бања	
банско	 во	Струмица.	на	 „тортијадата“,	
од	нашето	здружение	учествуваа	Лидија	
и	Снежана,	додека	на	квизот	се	натпре-
варуваа	Петко,	трендафил	и	Јоле.	
на	 сите	 досегашни	 „тортијади“,	

тортите	на	 „Мобилност	битола“	 редов-
но	беа	меѓу	првите	три,	но	 годинава,	и	
покрај	 тоа	што	 креацијата	 на	Лидија	 и	
Снежана	привлече	големо	внимание,	не	
освои	 ниту	 една	 награда.	 Секако	 дека	
тоа	не	е	никаква	пречка	да	прославиме	
за	добрите	идеи	и	смелите	креации	кои	
добро	котираа	и	на	тВ	и	на	социјалните	
мрежи.	квизот,	 за	 кој	може	 да	 се	 каже	
дека	е	на	највисоко	ниво,	беше	место	за	
одмерување	на	силите	на	16	екипи.	на-
шето	здружение	ниту	овде	не	се	пласира-
ше	меѓу	најдобрите	три,	но	генералниот	
пласман	секоја	година	ни	е	сè	подобар.
оваа	 манифестација	 од	 самите	 по-

четоци	 ја	 посетува	 градоначалникот	на	
Струмица,	 сега	 веќе	 премиер	 на	 репу-
блика	 Македонија,	 господинот	 зоран	
заев,	 кој	 му	 ја	 предаде	 „обврската“	 за	
поддршка	 на	манифестацијата	 на	 него-
виот	наследник	во	општината,	д-р	коста	
Јаневски.	двата	настана	беа	добро	посе-
тени,	а	меѓу	присутните	имаше	и	гости	
од	 странство,	 со	 што	 манифестацијата	
добива	една	меѓународна	димензија.	Се	
надеваме	дека	оваа	традиција	и	натпре-
варувачки	дух	 ќе	продолжат	 да	 се	 одр-
жуваат	уште	долго	време,	а	„Мобилност	
битола“	секогаш	ќе	биде	дел	од	неа.

д-р	Нико Јанков

сетеноста	и	вети	дека	заедно	со	Советот	
ќе	се	залага	за	максимална	соработка	со	
нашите	 организации	 во	 сите	 домени	 на	
живеењето	на	лицата	со	инвалидност.	Сè	
на	сè,	одличен	и	успешен	настан	со	повод	
и	 на	 вистински	начин	 за	 чествување	на	
Меѓународниот	 ден	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност.
Во	 меѓувреме,	 уште	 две	 екипи	 на	

„Мобилност	 битола“	 присуствуваат	 на	
активности	 по	 истиот	 повод:	 во	 Скопје	
на	 претстава	 и	 на	 коктел	 во	 организа-
ција	на	ад	„Славеј“	и	во	битола	на	ша-
ховски	 натпревари	 во	 организација	 на	
Спорт	и	рекреација	–	битола.	нека	им	е	
честит	Меѓународниот	ден	на	лицата	со	
инвалидност	–	3	декември	и	следниот,	4	
декември	–	ден	на	лицата	со	телесна	ин-
валидност	на	Македонија.	активностите	
се	во	тек. д–р	Нико Јанков

„М

„М
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ПРОСЛАВА  
НА НОВАТА 
2018 ГОДИНА 
ВО БИТОЛА

одбројувањето	 започна.	 Вообичаено,	
„Мобилност	 битола“	 организира	 ново-
годишна	 забава	 за	 своите	 членови	 и	 по-
канети	 гости,	 па	 годинава	 дружењето	 се	
одржа	на	26	декември	во	добро	познатата	
локација,	 ресторанот	 „корзо“	во	битола.	
Времето	мирно	и	студено,	но	подносливо.	
традиционално	ни	се	придружи	поголема	
група	од	прилепското	здружение,	а	тука	се	
и	нашите	долгогодишни	пријатели	и	акти-
висти,	но	и	гости	од	Скопје,	Штип	и	киче-
во,	како	и	претставници	на	ортопедските	
куќи	„Славеј“	и	„Медикус	хелп“.	Секако	
дека	најбројни	се	членовите	од	битола,	а	
канцелариите	во	демир	Хисар	и	ресен	са-
мостојно	си	организираат	прослави.	

Ваква	 беше	 почетната	 атмосфера,	
која	постепено	се	вжештуваше	со	добра	
музика	 и	 традиционално	 добрата	 храна	
во	 „корзо“.	 размена	 на	 мислења,	 иску-
ства,	пријатни	разговори...	од	сè	по	мал-
ку.	Се	надеваме	дека	сите	гости	убаво	си	
поминаа,	 а	 се	 надеваме	 и	 дека	 ваквиот	
пристап	кој	се	негува	со	години,	го	зголе-
мува	не	само	капацитетот	на	здружението	
туку	и	квалитетот	на	живеење,	воопшто.
Во	пресрет	на	новата	2018	година,	

со	 надеж	 да	 ни	 биде	 добра	 и	 бериќет-
на,	влегуваме	со	нов	елан	и	подготвени	
за	 нови	 предизвици	 за	 подобро	 утре.	
Среќна	нова	година	на	сите	членови	на	
„Мобилност	битола“,	„Мобилност	Ма-
кедонија“	и	на	сите	граѓани	на	битола	и	
република	Македонија!

д-р	Нико Јанков

ЕВРОПСКО  
ПРВЕНСТВО  
ВО ПИНГ-ПОНГ 
ЗА ЛИЦА  

СО ИНВАЛИДНОСТ 
„ЛАШКО, СЛОВЕНИЈА 
2017“

од	26.9	до	5.10.2017	 год.	 во	Лашко,	
Словенија,	се	одржа	европско	првенство	
во	пинг-понг	за	лица	со	инвалидност.	на	
европското	 првенство	 учествуваа	 295	
натпреварувачи,	 од	 кои	 81	 жена	 и	 214	
мажи,	од	31	 земја	учесничка.	на	првен-
ството	 беа	 ангажирани	 165	 волонтери.	
најуспешна	држава	беше	турција	со	ос-
воени	4	златни,	4	сребрени	и	5	бронзени	
медали,	 пред	 Полска	 и	 русија.	 Првен-
ството	се	одржа	во	11	категории	во	машка	
и	11	категории	во	женска	конкуренција.	
република	Македонија	 и	Македонскиот	
параолимписки	 комитет	 го	 претставу-
ваа	двајца	претставници	и	тоа:	Страшко	
коцевски	од	куманово	-	селектор	и	нат-
преварувач	 во	 категорија	 10	 и	 рубинчо	
ристески	 од	Прилеп	 -	 натпреварувач	 во	
категорија	8.	и	обајцата	ги	добија	своите	
противници	на	состанокот	со	капитените	
на	кој	беше	извршено	ждребување,	каде	
што	и	покрај	определување	на	противни-
ци	во	поединечниот	дел	од	натпреварите	
се	изврши	ждребување	и	за	екипниот	дел	
од	првенството.

Во поединечниот дел	од	првенство-
то,	Страшко Коцевски за	противници	
доби	многу	силна	група,	во	која	негови-
те	 противници	 котираат	 многу	 високо	
на	светската	ранг-листа	и	тоа:

Иван Карабец	 од	Чешка	 (7.	место	
на	светска	ранг-листа)	

Филип Радовиќ	од	Црна	Гора	(12.	
место	на	светска	ранг-листа)	

Томас Антони Дејвис	 од	 ирска	 (	
31.	на	светска	ранг-листа)	

Коцевски,	по	одигрувањето	на	нат-
преварите	од	својата	група	го	зазеде	по-
следното,	 четврто	место	 во	 групата	 со	
три	порази.	Со	оглед	на	тоа	што	првите	
двајца	 од	 групата	 одат	 понатаму	 и	 го	
продолжуваат	натпреварувањето,	тој	го	
заврши	својот	настап	во	поединечниот	
дел	на	европското	првенство.

Рубинчо Ристески	настапуваше	во	
категорија	8,	тој	се	натпреваруваше	во	
група	составена	од	исто	така	многу	сил-
ни	противници	кои	котираат	на	самиот	
врв	на	светската	ранг-листа	и	тоа:

Виктор Дидук	 од	 украина	 (прво	
место	 на	 светска	 ранг-листа	 и	 старо-
нов	 европски	 првак,	 а	 исто	 така	 и	 ак-
туелен	светски	и	параолимписки	првак)	

Били Шилтон	од	Велика	британија	
(17.	место	на	светска	ранг-листа)

Истван Гула Збораи	 од	 унгарија	
(18.	место	на	светска	ранг-листа)	

Рубинчо	по	одигрувањето	на	груп-
ната	 фаза	 го	 зазеде	 третото	 место	 во	
својата	 група	 и	 не	 се	 стекна	 со	 пра-
во	 за	 понатамошен	 настап	 бидејќи	 во	
согласност	 со	 правилата	 само	 првите	
двајца	натпреварувачи	во	 групата	одат	
понатаму.	рубинчо	забележа	два	пораза,	
и	тоа	од	дидук	и	Шилтон,	додека	ист-
ван	збораи	не	се	појави	на	натпреварот	
и	рубинчо	го	доби	тој	меч	со	службен	
резултат.	

Екипниот дел	 од	 европското	 пр-
венство	 започна	 на	 четвртиот	 натпре-
варувачки	 ден	 на	 1	 октомври.	 нашите	
натпреварувачи	 се	 натпреваруваа	 во	
категорија	 10.	 Македонската	 репре-
зентација	за	свои	противници	во	груп-
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ната	фаза	 ги	доби	русија	и	Холандија.	
натпреварите	се	играа	по	систем	кој	ќе	
стигне	прв	до	две	победи,	од	кои	први-
от	 натпревар	 беше	 во	 двојки,	 а	 потоа	
можеше	 да	 се	 изиграат	 максимум	 две	
поединечни	партии.	Македонската	реп-
резентација	во	групната	фаза	забележа	
два	пораза	и	го	зазеде	третото	послед-
но	место	во	групата,	но	вредно	е	да	се	
напомни	 дека	 физичката	 подвижност	
беше	далеку	подобра	на	противниците,	
а	 особено	 беше	 изразено	 тоа	 што	 ру-
бинчо,	кој	е	во	матична	категорија	8,	се	
натпреваруваше	 во	 категорија	 10	 и	 не	
можеше	да	парира	со	движење	доволно	
заради	 далеку	 потешката	 инвалидност	
во	однос	на	противниците.

на	ова	европско	првенство	не	беше	
дозволено	рекласифицирање	на	спорти-
сти,	 но	 во	 неформална	 класификација	
од	 официјален	 класификатор,	 а	 на	 ин-
тервенција	 на	 селекторот	 на	 унгарија,	
врз	 рубинчо	 ристески	 беше	 извршена	
класификација	 и	 кај	 класификаторот	
преовладуваше	двоумење	дека	рубинчо	
и	Страшко	треба	да	бидат	прекласифи-
цирани	во	пониска	категорија,	но	оваа	
рекласификација	 треба	 да	 се	 направи	

официјално	на	турнир	во	организација	
на	иПтт	со	фактор	20.	евидентно	е	и	
дека	 треба	повеќе	 работа	и	 тренирање	
со	 стручни	 лица,	 но	 за	 тоа	 секако	 се	
потребни	средства	кои	ги	има	недовол-
но,	но	останува	надежта	дека	државата	
ќе	издвојува	повеќе	пари	за	спортот	на	
лицата	со	инвалидност,	а	со	тоа	и	поди-
гнување	на	спортските	резултати.

 Рубинчо Ристески

ВИДЕОСПОТ НА 
МАКЕДОНСКИ 
ЈАЗИК  
ЗА ПРОЕКТОТ 

ФИНАНСИРАН  
ОД ПРОГРАМАТА  
НА ErasmUs +,  
“CHangE YOUr 
mInDsET 
–sPOrT4EVErYOnE”

МакедонСкиот	 ПараоЛиМ-
ПиСки	 коМитет,	 како	 партнерска	
организација	 на	 загрепскиот	 спорт-
ски	 сојуз	 на	 лица	 со	 инвалидност,	 во	
проектот	 финансиран	 од	 програмата	
на	 ErasmUs	 +,	 “CHangE	 YoUr	
mInDsET–sPorT4EVErYonE”,	 на	
5.10.2017	 година,	 ПроМотиВно	 го	
објавува	 рекламниот	 видеозапис	 за	
проектот	на	македонски	јазик.

Спотот	 можете	 да	 го	 погледнете	
на	 нашата	 веб-страница	 со	 впишу-
вање	 на	 следниот	 урЛ:	 https://www.
facebook.com/branimir.jovanovski/
videos/1951273421556326/	
Почитувани	 читатели,	 ќе	 ни	 биде	

вистинско	 задоволство,	 се	 разбира	 до-
колку	ви	се	допадне	спотот,	да	кликне-
те	LIKE,	и	да	го	споделите	(sHarE)	на	
вашите	фејсбук-профили.	тоа	многу	ќе	
им	значи	на	младите	лица	со	инвалид-
ност	од	15	до	29	години,	кои	се	целна	
група	на	проектот.	тие	навистина	го	за-
служуваат	вашето	внимание.
„одВаЖи	Се	и	ВкЛуЧи	Се.	от-

криЈ	Ја	тВоЈата	СиЛа“
Б. Јовановски

42 ИНТЕРНАЦИОНАЛНО 
ПРВЕНСТВО  

НА БЕЛГРАД  
ВО СТРЕЛАШТВО

нашата	параолимпијка	оливера	на-
ковска-бикова	 со	 голем	успех	настапи	
на	 42-то	 интернационално	 првенство	
на	белград	во	стрелаштво,	што	се	одр-
жа	од	08-10.12.2017	година	во	белград,	
Србија.	ова	беше	петто	и	боедно	најус-
пешно	учество	на	нашата	спортистка	во	
конкуренција	на	“здрави”	спортисти	на	
овој	реномиран	меѓународен	натпревар	
на	 кој	 учествуваат	 најдобрите	 спор-
тисти	 стрелци,	 носители	 на	 европски,	
светски	и	олимписки	медали.	

Првиот	натпреварувачки	ден	се	одр-
жа	 натпреварот	 наречен	 Гран	 При	 на	
белград	 во	 стрелаштво.	 нашата	 спор-
тистка	стрелаше	378	кругови,	исклучи-
телно	висок	резултат	после	едногодишна	
натпреварувачка	пауза,	и	со	тој	резултат	
се	пласира	во	финалето	на	првенството.	
По	 исстреланите	 дополнителни	 24	 ис-
трели	во	финалето,	со	резултат	од	232,9	
кругови	го	освои	високото	второ	место	
и	 сребрениот	 медал.	 Првото	 место	 и	
златниот	медал	го	освои	повеќекратната	
освојувачка	на	медали	од	светски	и	ев-
ропски	 првенства,	 зорана	аруновиќ	 од	
Србија	со	241,2	кругови,	додека	третото	
место	и	бронзениот	медал	го	освои	Ве-
роника	Мајор	од	унгарија	со	213,2круго-
ви,	јуниорска	европска	шампионка.	
Вториот	 натпреварувачки	 ден	 се	

одржа	натпреварот	за	трофеј	на	белград	
во	единствена	категорија	на	сениорки	и	
јуниорки.	 настапија	 44	 спортистки	 во	
дисциплината	 воздушен	 пиштол,	 а	 на-
шата	спортистка	оливера	наковска-би-
кова	стрелаше	377	кругови	и	повторно	
влезе	во	финалето,	но	овојпат	со	помал-
ку	спортска	среќа	од	претходниот	ден	и	
го	 зазеде	 осмото	 место.	 Првото	 место	
повторно	 и	 припадна	 на	 зорана	 ару-
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НАТПРЕВАР  
ВО БРИЏ  
ПО ПОВОД  
3 ДЕКЕМВРИ

	
здружението	 на	 лица	 со	 телесен	 инва-
лидитет	 Мобилност	 Скопје	 традицио-
нално	по	повод	3	декември	одржа	нат-
превар	 во	бриџ.	натпреварот	 се	 одржа	
на	29	ноември	2017	 година	во	просто-
риите	на	дХо	„даре	Џамбаз“.	на	нат-
преварот	учествуваа	21	натпреварувач,	
кои	беа	поделени	во	групи.	Групите	се	
определуваа	со	ждрепка.	

Во	 последното	 коло	 играа:	 Ванчо	
каранфилов,	томислав	Попов,	олга	рис-
товска	 и	 душко	 Јанакиевски.	 на	 крај	
најдобро	пласирани	на	 натпреварот	 беа:	
томислав	Попов	–	го	освои	првото	место,	
Ванчо	 каранфилов	 –	 го	 освои	 второто	
место	и	олга	ристовска	–	го	освои	трето-
то	место.	на	тројцата	најдобро	пласирани	
натпреварувачи	им	беа	доделени	парични	
награди.

Елена Ѓурчиноска

новиќ	 од	 Србија	 со	 исстрелани	 238,7	
кругови,	второто	на	рената	тобаи-Сике	
од	 унгарија	 со	 238,4	 кругови,	 додека	
третото	место	и	припадна	на	Викториа	
егри	од	унгарија	со	217,4	кругови.

Голем	 успех	 на	 нашата	 натпревару-
вачка	 оливера	 наковска-бикова	 и	 на	
Македонскиот	 параолмписки	 комитет.	
особено	радуваат	нејзините	високи	пер-
формански	 пред	 претстојното	 Светско	
првенство	во	стрелаштво,	што	ќе	се	одр-
жи	од	01-12.05.2018	година	во	Чионгџи,	
Јужна	кореја,	кое	воедно	е	и	првиот	ква-
лификациски	 натпревар	 за	 освојување	
на	 директна	 квота	 за	 учество	 на	Пара-
олимписките	игри	во	токио	2020.	

Б.Јовановски

ЕКИПНО  
ПРВЕНСТВО  
НА РМ  
ВО ШАХ

По	повод	 3	декември	 –	Меѓунаро-
ден	 ден	 на	 лицата	 со	 инвалидност,	 на	
2.12.2017	 година,	 во	 просториите	 на	
дХо	 „даре	 Џамбаз“,	 се	 одигра	 екип-
ното	 државно	Шаховско	 првенство	 на	

Македонија,	шаховски	четворомеч	меѓу	
екипите	на:	национален	 сојуз	 на	 лица	
со	 телесен	 инвалидитет	 „Мобилност	
Македонија“,	национален	сојуз	на	сле-
пите	на	Македонија,	национален	сојуз	
на	цивилни	инвалиди	од	војната	на	Ма-
кедонија	и	национален	сојуз	на	глуви	и	
наглуви	на	Македонија.
Во	спортска,	но	пред	сè	пријателска	

атмосфера,	конечниот	резултат	е	следен:
1.	место	–	национален	сојуз	на	сле-

пите	на	Македонија	со	освоени	10	поени
2.	место	–национален	сојуз	на	лица	

со	 телесен	 инвалидитет	 на	Македонија	
„Мобилност	Македонија“	 со	 освоени	 8	
поени
3.	место	–	национален	сојуз	на	ци-

вилни	инвалиди	од	војната	на	Македо-
нија	со	освоени	5	поени	и
4.	место	–национален	сојуз	на	глу-

ви	и	наглуви	на	Македонија	со	освоен	
1	поен.
Претседателот	на	нФСриМ–МПк,	

тихо	 русовски,	 го	 предаде	 преодниот	
пехар	на	победничката	екипа.

Б. Јовановски

ПИНГПОНГАРСКИ  
ТУРНИР  
„СКОПЈЕ 2017“

По	 повод	 „13	 ноември“,	 денот	 на	
ослободувањето	 на	 градот	 Скопје,	 во	
организација	 на	 здружението	 на	 лица	
со	телесен	инвалидитет	на	град	Скопје	
–	„Мобилност	Скопје“,	со	средства	до-
биени	од	проект	од	Градот	Скопје	и	со	
поддршка	 од	 Мобилност	 Македонија,	
на	11	и	12.11.2017	година	во	спортската	
сала	 на	 училиштето	 „Михајло	Пупин“	
во	Скопје	 се	 одржа	Меѓународен	 пин-
гпонгарски	 турнир	 со	 учество	 на	 30	
натпреварувачи	од	Македонија,	Србија	
и	бугарија.

натпреварите	 во	 поединечна	 кон-
куренција	се	одиграа	во	три	категории:	
класа	3–5,	класа	6–8	и	класа	9–10.	Се-
која	партија	се	играше	во	три	добиени	
сета.	 Во	 извонредно	 фер	 и	 коректна	
атмосфера	 беа	 одиграни	 сите	 партии	
и	можеа	да	се	видат	прекрасни	потези	
кои	ја	красат	оваа	игра.	
По	 повеќе	 од	 тричасовна	 борба	 на	

крај	се	добија	следните	резултати:
класа	3–5
1.	небојша	илиќ	 Србија
2.	бојан	Стаменковиќ	 Србија
3.	Милош	Стоилковиќ	 Србија
4.	зоран	Јовановски	 Македонија
5.	ристо	Фотевски	 Македонија
класа	6–8
1.	Јордан	Митев	 бугарија
2.	рубинчо	ристески	 Македонија
3.	бранимир	Стефанов	 бугарија
4.	дарио	Стошиќ	 Србија
6.	Милан	антиќ	 Србија
7.	тони	Митровски	 Македонија
8.	даринка	Цуцуманова	 бугарија
9.	игор	Постолов	 Македонија
10.Марјан	зафировски	Македонија
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СПОРТ

11Ваља	Манолова	 бугарија
12.	Миња	Јандриќ	 Србија
класа	9–10
1.	Страшко	коцевски	 Македонија
2.	Паун	Ватов		 бугарија
3.	Милош	тасиќ	 Србија
4.	зоран	трајановски	 Македонија
5.	дејан	Ѓорѓиевски	 Македонија
6.	кристијан	божиновски	Македонија
7.	ненад	диниќ	 Македонија
8.	ангел	Манолов	 бугарија
9.	раде	зафировски	 Македонија
Првопласираните	три	натпреварува-

чи	од	секоја	класа	добија	медали.	Ме-
далите	 ги	 доделија:	 дејан	 Ѓорѓиевски	
–	претседател	на	„Мобилност	Скопје“,	

небојша	 ташиќ	 –претседател	 на	 „Мо-
билност	куманово“	и	драган	дојчино-
ски	 –	 генерален	 секретар	 на	Македон-
ски	параолимписки	комитет.
на	12.11.2017	година	се	одиграа	нат-

преварите	 во	 екипна	конкуренција.	Се-
која	екипа	беше	составена	од	по	двајца	
натпреварувачи.	беа	пријавени	8	екипи.	
Се	играше	исто	така	во	три	добиени	сета.
резултати:
1.	 бугарија	 (Паун	 Ватов	 и	 Јордан	

Митев)
2.	 Србија	 (небојша	 илиќ	 и	 бојан	

Стоиљковиќ)
3.	Македонија	 (Страшко	 коцевски	

и	зоран	трајановски)
на	првопласираните	три	екипи	им	беа	

доделени	пехари,	а	на	играчите	медали.
Б. Јовановски

СВЕТСКИ КУП  
ВО СТРЕЛАШТВО, 
ОСИЕК 2017 

Македонските	 параолимпијци,	 бра-
нимир	 Јовановски	 (тренер	и	 стрелец)	и	
Ванчо	каранфилов	 (стрелец),	 од	 20	 до	
27.9.2017	година	учествуваа	на	Светски-
от	 куп	 во	 стрелаштво	што	 се	 одржа	во	
осиек,	Хрватска.	настапот	се	случи	бла-
годарение	 на	 дополнителните	 средства	
добиени	од	агенцијата	за	млади	и	спорт	
на	Македонија,	како	и	настојувањата	на	
домаќинот	 на	 натпреварот,	 Хрватскиот	

параолимписки	 комитет,	 да	 настапиме,	
бидејќи	 само	 Македонија	 ќе	 немаше	
претставник	од	државите	од	регионот.	
Се	 пријавивме,	 буквално,	 два	 дена	

пред	почетокот	на	настанот,	а	технички-
от	 делегат	 од	 иПЦ	 нé	 прими	 само	 за	
настап	во	малокалибарски	дисциплини	
П3	 и	 П4.	 По	 консултација	 со	 нашите	
стрелци	кои	ги	пукаат	овие	дисципли-
ни,	се	случи	само	двајца	наши	претста-
вници	 (по	 откажувањето	 од	 оливера)	
да	настапат	на	првенството.
Во	П3,	 спорт,	 пиштол	 нашите	 нат-

преварувачи	 го	 освоија	 11.	 (Ванчо)	 и	
16.	 место	 (бранимир),	 додека	 во	 дис-
циплината	П4	го	освоија	14.	(Ванчо)	и	
17.	место	(бранимир).	Стрелците	ги	по-
тврдија	минимум	нормите	за	учество	н	
Светското	првенство	во	Чеонгју,	Јужна	
кореја	2018	година.	Повеќе	и	не	може-
ше	со	оглед	на	 тоа	дека	немаше	пред-
видено	средства	за	овој	натпревар	и	не-

мавме	 сериозно	 организиран	 тренажен	
процес	во	изминатиот	период.	
како	и	да	е,	резултатите	се	очекува-

ни	и	задоволителни	со	оглед	на	околно-
стите.	на	состанокот	одржан	во	осиек	
беше	 најавена	 можност	 за	 промена	 на	
организаторот	 домаќин	 на	 Светското	
првенство	 2018	 заради	 актуелната	 по-
литичка	 ситуација	 со	 Северна	 кореја.	
алтернатива	 за	 одржување	 на	 првен-
ството	 е	 бангкок,	 во	 ноември	 идната	
година.	исто	така	беше	најавен	Светски	
куп	2018	година	во	Франција	на	новоиз-
граденото	(најголемо	во	светски	рамки)	
стрелиште	 во	 Франција	 во	 месец	 сеп-

тември.	до	 тогаш	ќе	имаме	и	 доволно	
време,	а	се	надевам	и	доволно	пари,	да	
се	подготвиме	како	треба	и	да	тргнеме	
во	освојување	на	нови	успеси,	нови	ме-
дали,	но	и	директни	квоти	за	учество	на	
Параолимписките	игри	во	токио	2020.	
квалификациите	 започнуваат	 идната	
година	 токму	 на	 Светското	 првенство	
во	стрелаштво	во	Јужна	кореја.

Б. Јовановски
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ИЗБРАН НОВ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ИПЦ

бразилецот	 andrew	 Parsons	 денес	
во	првиот	круг	на	 гласање	 со	добиени	
84	гласа	беше	избран	за	нов	претседа-
тел	 на	Меѓународниот	 параолимписки	
комитет.	 на	 Генералното	 собрание	 на	
иПЦ	учествуваа	 163	 држави	 членки	 и	
за	победа	беа	потребни	82	гласа.

останатите	 кандидати	 за	 претседа-
тел	добија:
-	Haidi	Zhang	од	кина	47	гласа
-	John	Petersson	од	данска	19	гласа
-	Patrick	Jarvis	од	британија	12	гласа
за	 потпретседател	 беше	 избран	 со	

Duane	Kale	со	освоени	81	глас,	само	два	
повеќе	 од	 претходниот	 претседател	 на	
еПЦ	John	Petersson	кој	освои	79	гласа.
Во	 управниот	 одбор	 беа	 избра-

ни:	Debra	alexander	 (ITU),	mohammed	
alhemeli	 (UaE),	 muffy	 Davis	 (Usa),	
rita	 van	 Driel	 (nED),	 sung	 Il	 Kim	
(Kor),	 Luca	 Pancalli	 (ITa),	 Leonel	
da	 rocha	 Pinto	 (african	 Paralympic	
Committee),	 Tim	 reddish	 (gBr),	 Juan	
Pablo	salazar	 (CoL),	Yasushi	Yamawaki	
(JPn)	и	Chelsey	gotell.

Б. Јовановски

ТУРНИР  
ВО  
ТАБЛА

на	28	октомври	„Мобилност	тетово	
и	Гостивар“	беше	домаќин	на	8.	репу-
блички	 натпревар	 во	 табла.	 турнирот	
се	 одржа	 во	 ресторанот	 „електра	 гар-
ден“	 во	 село	 брвеница,	 кој	 е	 сосема	
пристапен	 за	нашите	членови,	 телесни	
инвалиди	и	тоа	со	приспособен	тоалет	и	
паркинг,	како	и	пристапна	сала	со	капа-
цитет	за	500	гости.	

на	натпреварот	учество	зедоа	32	нат-
преварувачи	 од	 12	 здруженија	 од	 „Мо-
билност	Македонија“	и	тоа:	Штип,	Гевге-
лија,	кочани,	Скопје,	дебар,	Прилеп,	Ве-
лес,	радовиш,	Струга,	Струмица,	битола	
и	тетово	и	имаше	72	телесни	инвалиди,	
како	 и	 претставници	 од	 здружението	
на	 трудови	 инвалиди	 „Порака	 тетово“,	
здружението	 на	 слепи	 лица	 од	 тетово,	
„Хендимак“	 и	 здружението	 на	 родители	
на	деца	со	церебрална	парализа	од	тето-
во,	вкупно	102	гости.	како	гости	на	тур-
нирот	 беа	 присутни	 и	 претставници	 од	
локалната	 самоуправа,	 ВМро-дПМне	
од	 тетово,	 СдС	 на	 тетово,	 Центарот	 за	
ортотика	и	протетика	„Славеј“	и	здруже-
нието	„Вешта	жена“	од	тетово.	
оваа	наша	активност	е	финансирана	

од	„Мобилност	Македонија“,	којашто	ја	
отвори	претседателот	бранимир	Јованов-
ски.	 за	оваа	 активност	да	биде	подобра	
и	поуспешна	ја	помогнаа	пријателите	на	
здружението	и	тоа:	„Везешари“,	„Славеј“,	
„дуди-теќе“,	„Меџит	1	Мај“,	„биланс	ин-
женеринг“,	„бате	маркет“,	„Житен	клас“,	
„буше“,	„електра	гарден“,	„Ферат	Љума“,	
„Пајак“,	 „Форе“,	 „Вешта	жена“,	 „златко	

апостолоски“	и	дејан	Ѓорѓески,	кои	до-
бија	благодарници.	
играјќи	 систем	 на	 елиминација	 во	

полуфинале	 влегоа	 Јаќим	 анастасов	
од	кочани,	николчо	Пеев	од	Гевгелија,	
ненад	 Ѓероски	 од	 тетово	 и	 Ванчо	 ка-
ранфилов	од	Скопје.	Прво	место	освои	
Ванчо	 каранфилов,	 второ	 место	 Јаќим	
анастасов	и	трето	место	ненад	Ѓероски.	
Првонаградениот	доби	плакета,	ди-

плома	и	папучи,	второнаградениот	доби	
табла,	диплома	и	папучи	и	третиот	доби	
пијалак,	диплома	и	папучи.	овој	турнир	
заврши	со	ручек	проследен	со	акустич-
на	музика.

ШАХОВСКИ 
ТУРНИР  
13 НОЕМВРИ

По	 повод	 13	 ноември,	 денот	 на	
ослободувањето	 на	 градот	 Скопје,	 се	
одржа	 турнир	 во	 шах,	 потпомогнат	 од	
Град	Скопје,	на	кој	учествуваа	членови	
од	 здружението	 на	 цивилни	 инвали-
ди	од	војната,	здружението	на	слепи	и	
слабовидни,	 здружението	 на	 глуви	 и	
наглуви,	 здружението	 „Гамбит	асеко“	

и	 најдобро	 пласираните	 членови	 на	
„Мобилност	Скопје“	од	државното	пр-
венство	во	шах	на	„Мобилност	Македо-
нија“.	Шаховскиот	турнир	се	играше	по	
швајцарски	систем,	викенд	правила	на	
Фиде,	со	 темпо	на	игра	20	минути	 за	
секој	играч,	во	5	кола.
најдобри	беа:
1	андреЈ	ВеЛЈаноВСки	–	„Гам-

бит	асеко“
2	иВана	МаноВа	–	„Гамбит	асеко“
3	 зоран	 коСтадиноВСки	 –	

здружение	на	слепи	и	слабовидни
Првопласираните	 тројца	 најдобри	

натпреварувачи	добија	пехари	за	освоено	
прво,	второ	и	трето	место	на	турнирот.	
а	 најмладиот	 учесник	 на	 турни-

рот,	десетгодишниот	антон	златков	од	
„Гамбит	 асеко“	 доби	 специјална	 на-
града	на	турнирот,	како	поттик	за	што	
поголеми	успеси	во	иднина.

Елена Ѓурчиноска
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ЗАБАВНА СТРАНА

Гости
кавадарчанец	оди	дома	и	носи	шест	
пакета	вино,	две	шишиња	ракија	и	два	
леба.	
–	да	не	че	иаме	гости	вечер!?	
–	не	бе,	оти?!	
–	ами	шо	толку	леб	си	зел!!!
Фервекс
Влегува	баба	во	аптека.	
–	добар	ден,	ќе	може	еден	дурекс?	
а	дедото	од	надвор	вика	
–	Фервекс	бабо!	Фервекс!
Цезар салата
кумановец	оди	во	Скопје	во	кафана.	
–	за	мене	цезар	салата.	
–	Сакате	сос?	
–	Сос	ракију	
	
Враќање во живот
избил	пожар	во	едно	болничко	крило,	
па	дошле	пожарникарите	и	го	изгасна-
ле.	еден	од	пожарникарите	му	поднесу-
ва	извештај	на	дежурниот	лекар:	
–	Пожарот	е	успешно	изгаснат,	но	има-
ше	седум	повредени.	им	дадовме	веш-
тачко	дишење	и	петмина	ги	вративме	
во	живот.	за	другите	двајца,	за	жал	не	
можевме	ништо	да	сториме.	
докторот	само	се	фатил	за	главата	и	
изустил:	
–	како	тоа	петмина	вративте	во	живот?	
Па	Луѓе,	вие	гасевте	пожар	во	мртовеч-
ницата…
	
Тактика
Цветко	му	вика	на	трпе	
–	како	можеш	бе	секој	ден	да	свириш	
на	труба	по	3	сати,	а	врска	немаш	од	
свирење?	
–	тактика	брат…	кога	ќе	сакаш	да	го	
купиш	станот	што	е	до	тебе,	се	ќе	пра-
виш…	
	
Глупава
трпана	му	вика	на	трпе:	
–	знаеш	трпе	кога	се	земав	со	тебе	бев	
многу	глупава.	
–	знам	трпано,	ама	јас	бев	многу	вљу-
бен	во	тебе,	па	не	приметив…

Подарок
трпана	му	вика	на	трпе:	
–	драги,	што	ќе	ми	подариш	за	роден-
ден?	
–	ништо!	еден	добар	секс,	и	толку!	

–	а	ако	не	ти	дадам?	
–	ако	си	глупа….остани	си	без	пода-
рок..	
	
Приказни
трпана	му	вели	на	трпе:	
–	имам	многу	приказни	слушнато	за	
тоа	каков	си	во	кревет.	
–	Ма	дај,	тоа	не	е	ништо	посебно.	
–	да,	така	и	имам	слушнато.	
	
Перење гаќи
трпе	ја	прашува	трпана:	
–	трпано,	како	ми	ги	переш	гаќите?	
–	Па,	така,	ги	ставам	во	машина	за	
перење.	
–	а	ставаш	ли	уште	нешто?	
–	Прашок	нормално.	
–	а	уште	нешто	да	не	ставаш?	
–	да,	ставам	и	омекнувач.	
–	епа	тоа	е!	
	
Интелигенција
трпана	му	кажува	на	трпе:	
–	научно	е	докажано	дека	децата	80%	
од	интелигенцијата	ја	наследуваат	од	
мајката.	
а	трпе	на	тоа:	
–	е	да	бе…	од	таткото	само	35%	а?	
	
Добар виц
–	ало,	полиција?	
–	да,	повелете!	
–	Ви	се	јавувам	да	ми	кажете	некој	виц!	
–	Господине,	ова	е	сериозна	институ-
ција,	ние	работиме	овде,	немаме	време	
за	вицови!	
–	Хахаха,	топ	виц,	поздрав!!!	
	
Нема зборови
Влегува	трпе	дома	мртов	пијан,	трпана	
го	гледа	и	му	вика:	
–	немам	зборови!	
а	трпе:	
–	Фала	богу!	
	
Изум
Седат	трпе	и	Цветко	запиени	во	кафа-
на,	Цветко	прашува:	
–	трпе,	дали	знаеш	дека	американците	
го	измислиле	телескопот	за	да	гледаат	
во	ѕвездите?	
–	знам!	
–	а	знаеш	ли	дека	русите	го	измислиле	
перископот	да	гледаат	над	вода?	
–	знам!	

трпе	се	врти	и	го	прашува	Цветко:	
–	а	добро	ти	знаеш	дека	Македонците	
измислиле	направа	за	гледање	преку	
ѕид?!	
Цветко	збунет	одговара:	
–	еј,	навистина?	која	е	таа	справа?	
–	Прозор	идиоту	еден!	
	
Смртна постела
баба	лежи	на	смртна	постела	и	околу	
неа	се	собрале	цела	фамилија.	
–	Леле	деца,	кутрата	јас	ќе	си	умрам	–	
вика	бабата	
Внукот	сакајќи	да	ја	утеши	и	вика:	
–	не	се	грижи	бабо,	кога	ќе	отидеш	ќе	
го	видиш	дедо	пак!	
а	бабата	на	тоа	враќа:	
–	Ќути	сине,	не	ја	влошувај	работава…	
	
Крпа во уста
трпе	се	оженил	со	трпана,	се	вселиле	
во	нов	стан	и	почнале	да	уживаат	во	
медениот	месец.	и	така	секоја	вечер	од	
станот	се	слушале	врискања,	дишење	
и	љубовно	стенкање.	По	неколку	дена	
соседот	го	сретнува	трпе	и	му	вели:	
–	трпе,	немој	да	се	лутиш,	ама	не	
можеме	да	спиеме	од	вас	и	вашето	
стенкање.	дај	стави	и	крпа	во	уста	на	
трпана	и	нека	не	стенка	толку.	
–	нема	проблем	комшија,	се	извину-
вам,	не	сум	знаел	дека	сме	биле	толку	
гласни.	
Вечерта,	во	еден	момент	се	слуша	
трпе:	
–	комшијаааа,	вака	добро	е!?	
–	добро	е	трпе,	добро	е!	–	одговара	
соседот.	
Втората	вечер	пак	се	слуша	трпе:	
–	комшијаааа,	вака	добро	ее!?	
–	добро	е	трпе!	–	одговара	соседот.	
третата	вечер	пак	се	слуша	трпе:	
–	комшијааа,	добро	е	вака!?	
и	соседот	изнервиран:	
–	трпе	извади	и	ја	крпата	од	уста,	цела	
зграда	мисли	дека	мене	ме	ебеш.

Слабеење
Влегува	дебела	жена	во	аптека	и	пра-

шува:	
–	имате	ли	нешто	ефтино	за	слабеење?	

–	да,	имаме.	Ханзапласт.	
–	а	како	се	користи?	
–	Се	лепи	на	уста	
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ИСТраЖуВаЊе - ПрИСТаПНОСТ На СуДОВИТе

креИраЊе На ИНклузИВНИ уСлугИ На ДеЦа  
И лИЦа СО ПОПреЧеНОСТ

ИзмеНИ На закОН за СОЦИјалНа заШТИТа


