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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

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

Почитувани читатели,
Пролетта е на прагот и природата се буди од зимскиот сон. Во изминатиот
период се случија многу настани кои дадоа печат на нашето постоење и дејствување. Изборите се одржаа и поминаа, старо-новиот состав започна нови ветрови
со кои, се надевам, дека ќе се разбранува замаеноста и пасивноста. Време е да се
оттргнеме од критизерството и да преминеме на здрава критика таму каде што
треба, на вистинско место и во вистинско време. Сите што можат и сакаат да
дадат придонес за подоброто утре на лицата со телесна инвалидност.
Ја имаме нашата прекрасна организација на здружени членки – здруженија
– која ретроспективно постигна импресивен раст и развој достоен за почит. Не
ќе беше сè можно ако на вистински места и во вистинско време не се наоѓаа
вистински личности. Личности кои во формирањето на печатот на нашето постоење и дејствување дадоа непроценлив придонес, лично и колективно. Сега,
кога условите на опкружувањето се динамично добри и лоши или поволни и
неповолни, неопходно е потребно сите, колку што можеме и сакаме, да го дадеме
својот придонес во остварување на програмските и статутарни цели на „Мобилност Македонија“. Нема да биде тешко ако единствено застанеме зад аргументи
кои не ќе можат да се побијат или неограничено да се одложуваат. Перманентниот раст и етаблираност во општеството на „Мобилност Македонија“ и заложбите на челните личности се видливи и ја оправдуваат севкупната верба на нашето
повеќеилјадно членство во исправноста на насоките на дејствување.
Пролет е, природата се буди, време е за будење со позната мисла на нашиот
поет Коста Рацин во стиховите од „Копачите“. Да ги прокопаме солидно патеките на остварување на нашите заложби, зацртани во статутот и програмата, но и
во Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, чекор по чекор, трпеливо
и упорно совладувајќи ги сите пречки. Пречки кои постојано ќе бидат присутни,
ненамерни и намерни, перманентно. Пречки имало, има и ќе има, и во самите
нас. Да се судриме смело, но и искрено да побараме соработка и помош. Заедно
можеме многу полесно да ги решаваме проблемите.
Со овие размислувања, драги читатели и почитувани членови на „Мобилност
Македонија“, ве повикувам сите заедно да се бориме за остварување на нашите
права и за подобрување на севкупното живеење на лицата со телесна инвалидност. Нека иднината биде со плодовите на нашата работа и успешност подобра
од минатото. Ве поздравувам и Ви посакувам добро здравје и остварување на
Вашите стремежи.
Искрено Ваш,
прим. д-р Нико Јанков
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СЕДНИЦА НА ИЗБОРНО СОБРАНИЕ
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
На 02.03.2019 година во просториите на ДХО  „Даре Џамбаз“ во Скопје
беше одржана конститутивна седница
на Собранието на Националниот сојуз
на лица со телесен инвалидите на Македонија – Мобилност Македонија за
мандатниот период 2019-2021 година.
По утврдувањето на дневниот ред, со
конститутивната седница, согласно актите на сојузот, претседаваше најстариот член на Собранието, д-р Нико Јанков.
Во натамошниот тек на седницата
беа избрани записничар, двајца оверувачи на записникот, Верификациона комисија и Кандидациона комисија.
По извршениот целосен увид на доставената документација за извршени избори во здруженијата членки на Мобилност Македонија и нивна компарација со
актите на сојузот, Верификационата комисија му предложи на Собранието, а Собранието донесе едногласна одлука да се
верифицира мандатот за периодот 20192023 година на следните претставници:
Дејан Ѓорѓиевски - Мобилност Скопје,
Жарко Петковски – Мобилност Скопје,
Горан Спасов - Мобилност Скопје, Јелена Трајковиќ - Мобилност Скопје, Горан
Стојчевски - Мобилност Скопје, Душко
Јанакиевски - Мобилност Скопје, Јоле
Ѓурчиновски - Мобилност Скопје, Драгана Стоилковиќ-Мобилност Куманово,
Бранимир Јовановски – Мобилност Ку-

маново, Елица Трпковска – Мобилност
Штип, Тоде Арсов – Мобилност Штип,
Лидија Успрцова – Мобилност Штип,
Горан Војновски – Мобилност Кочани,
Василчо Илиjев – Мобилност Кочани,
Георги Питов – Мобилност Св.Николе,
Сузана Николова – Мобилност Радовиш, Никола Пеев – Мобилност Гевгелија, Дивна Таневска – Мобилност
Струмица, Љубица Боевска – Мобилност Струмица, Михајло Михајлов –
Мобилност Кавадарци, Горан Здравков
– Мобилност Велес, Стеван Ангелевски
– Мобилност Прилеп, Ѓорѓи Здравески
– Мобилност Прилеп, Влатко Најдоски
– Мобилност Прилеп, д-р Нико Јанков
– Мобилност Битола, Митко Фидановски – Мобилност Битола, Лидија Велјановска – Мобилност Битола, Сотир Јоновски – Мобилност Битола, Небојша
Пејоски – Мобилност Струга, Буран
Бала – Мобилност Дебар, Бобан Јордановски – Мобилност Кичево, Велибор
Јаќимовски – Мобилност Тетово, Павле Филиповски – Мобилност Тетово и
Гостивар, Авни Хисмани – Мобилност
Тетово и Гостивар.
За претседател на Мобилност Македонија беше предложен и едногласно избран Бранимир Јовановски, а за членови
на Управен одбор беа избрани: Бранимир
Јовановски од Куманово, Дејан Ѓорѓиевски од Скопје, д-р Нико Јанков од Бито-

ла, Стеван Ангелески од Прилеп, Елица
Трпковска од Штип, Велибор Јаќимовски
од Тетово, Буран Бала од Дебар, Дивна
Таневска од Струмица, Горан Војновски
од Кочани, Михајло Михајлов од Кавадарци и Горан Здравков од Велес.
На седниците на Управниот одбор
заради навремена информација, констриктивност и континуитет во работењето ќе присуствуваат и претстаници
од останатите здруженија членки на
Мобилност Македонија и тоа: Сузана
Николовска од Радовиш, Бобан Јордановски од Кичево, Никола Пеев од
Гевгелија, Небојша Пејоски од Струга
и Ѓорѓи Питов од Свети Николе.
Во Надзорен одбор на Мобилност Македонија беа избрани: м-р Драгана Стоилковиќ од Куманово, Митко Фидановски
од Битола и Авни Хисмани од Тетово.
Во комисија за избори и именувања
беа предложени и едногласно избрани:
Бранимир Јовановски од Куманово,
Елица Трпковска од Штип, д-р Нико
Јанков од Битола, Горан Здравков од
Велес и Авни Хисмани од Тетово
За претставници на Мобилност Македонија во Националниот совет на инвалидски организации на Македонија
беа избрани Бранимир Јовановски и
Дејан Ѓорѓиевски.
Б.Јовановски
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
На 12.03.2019 година во просториите на ДХО  „Даре Џамбаз“ во Скопје
се одржа седница на Управен одбор на
Мобилност Македонија.
На седницата беа донесени повеќе
одлуки во врска со спроведување на
зацртаните програмски активности за
2019 година, а за термините на нивно
одржување можете да се запознаете во
Календарот на активности за 2019 година кој е објавен во овој број на списанието МОВИЛНОСТ.
На седницата беа избрани Комисиите на Мобилност Македонија за мандатен период - 2019-2023 и тоа:
Статутарно-правна
комисија:
Митко Фидановски, Елица Трпковска и
м-р. Василчо Илиев;
Дисциплинска комисија: Марина Ташкова,Нермине Изаири и Марија
Стојановска;
Комисија за труд и социјална политика: Проф.д-р Наташа Стојановска,
Проф.д-р Горан Ајдински и Проф.д-р
Оливера Рашиќ Цаневска;
Комисија за здравство: д-р Нико

Јанков, д-р Јуле Мудинова и Борче
Стојков
Комисија за опоравок и рехабилитација: Горан Спасов, Михајло Михајлов и Велибор Јаќимовски;
Комисија за спорт: Проф. д-р Горан Никовски, Лидија Успрцова и Никола Пеев;
Комисија за култура: Стеван Ангелески, Сотир Јоновски и Кире Огненовски;
Комисија за образование: Буран
Бала, Габриела Јовчевска и Фани Јакимовска;
Уметнички одбор на Ликовна колонија: Проф. Зоран Јакимовски, Конча Пирковска и Дејан Ѓорѓиевски;
Комисија за избори и именувања:
Бранимир Јовановски, Елица Трпковска, д-р Нико Јанков, Горан Здравков и
Авни Хисмани.
Исто така беа избрани Избор на Редакциски одбор и Уредувачки одбор на
гласилото „МОБИЛНОСТ“.
Б.Јовановски
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РАБОТЕН СОСТАНОК
СО МИНИСТЕРКАТА
МИЛА ЦАРОВСКА
На 30.11.2018 година „Мобилност
Македонија“ оствари средба со министерката за труд и социјална политика,
Мила Царовска, во врска со нашите забелешки во однос на текстот на Предлогзаконот за социјална заштита. На работната средба од „Мобилност Македонија“
присуствуваа претседателот Бранимир
Јовановски, генералниот секретар Софка
Прчева и членот Елизабета Тодоровска.
Покрај министерката Мила Царовска,
претставници од МТСП на средбата беа:
Душан Томшиќ и Вангел Тркаљанов, советници во кабинетот на министерката,
правникот Софија Спасовска и раководителот на Програмата за рефундирање на
средства за царина, акцизи и ДДВ за набавка на патничко моторно возило, Дејан
Ивковски.
Во врска со нашите претходно доставени сугестии по текстот на Предлог-законот бевме известени дека дел
од истите се усвоени:
– Во член 44, став 3, кој гласи: „
Лице од став 1 на овој член не може
да оствари право на надоместок поради попреченост ако користи цивилна
или воена инвалиднина во согласност
со закон и право на надоместок за помош и нега од друго лице согласно овој
закон.“, се избришани зборовите на
крајот на ставот кои гласат: „И право на
надоместок за помош и нега од друго
лице согласно овој закон.“;
– Во член 44, ставот 4, кој гласи
„Лице од став 1 на овој член не може
да користи право на надоместок заради
попреченост, ако со решение на Центарот за социјална работа подолго од
30 дена користи услуга на вонсемејна
заштита или е сместено во здравствена
или друга установа за периодот додека
трае сместувањето“, предложивме да
се избрише. Како одговор на нашето
барање, истовремено и решение да се
задржи правото кај овие наши членови,
во Предлог-законот беше додаден членот 363, во кој се вели: „Лице кое се решение на Центарот за социјална работа
е сместено во установа за институционална заштита и користи право на додаток на мобилност и слепило и додаток
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за глувост, во согласност со прописите
што биле во сила до денот на влегување
во сила на овој закон, ќе продолжи со
користење на надоместокот“. Со оглед
дека на сила е Законот за деинституционализација, не се очекува во иднина
да се институционализираат нови лица.
– Во член 45 е коригирана висината
на надоместоците во согласност со моменталниот износ;
– Во член 47 кој гласи: „Висината на
паричниот надоместок заради попреченост се намалува за износот кој се исплатува од надлежниот Центар за социјална
работа за социјална услуга кај овластен
давател на услуга, која корисникот ја
користи во домот или во заедницата, но
најмногу до 50%.“, намалувањето е избришано во целост.
Меѓутоа, сериозно разминување во
ставовите со министерството имавме во
врска со член 54, став 2, кој гласи: „Лице
кое користи надоместок заради попреченост, истовремено не може да користи
и надоместок за помош и нега од друго
лице.“ „Мобилност Македонија“ категорично бараше од Министерството овој
став да се ИЗБРИШЕ во целост.
Министерката Царовска во повеќе
наврати во дискусијата истакна дека законот нуди правична социјална сигурност

да служи на намената да ги компензира
дополнителните трошоци што лицата со
најтежок телесен инвалидитет ги имаат
поради состојбата во која се наоѓаат, а
дополнително се воведуваат нови услуги,
како што е право на личен асистент (кој
навистина ќе му помага на корисникот),
потоа услугата помош и нега во домот, со
која се обезбедува помош во вршење на
основни и инструментални активности од
секојдневниот живот за лица со намален
функционален капацитет. Корисници на
услугата нега во домот се: лица со најтешка телесна или интелектуална попреченост, потполни сетилни нарушувања, стари лица и други лица на кои им е потребна
помош и нега во домот. Оваа услуга првпат се регулира и се воведува со Законот
за социјална заштита.
Сите напори да укажеме дека надоместокот поради попреченост и надоместокот за нега и помош од друго
лице имаат различни намени, различни
критериуми за остварување на правото,
и не треба да се условува оствареното
право на едниот надоместок со неможност на остварување на право на другиот надоместок, дека постојат строго
пропишани критериуми кои корисникот треба да ги исполни за да го оствари правото и на едниот и на другиот

дека реално имаат зголемени трошоци
во живеењето. Надоместокот поради
попреченост е наменет за поттикнување на социјална инклузија и еднакви
можности и не треба да се условува со
оствареното право на нега и помош од
друго лице, кој има сосема друга намена.
Лицата со инвалидност кои се приматели на овие надоместоци се ограничени
во можноста за самостојно живеење,
секојдневно се соочуваат со најразличен
вид бариери кои им ги поставило општеството и кои се пречки за нивна целосна инклузија и независно живеење. Со
овие надоместоци се врши делумна компензација на зголемените трошоци на
лицето заради задоволување на основните животни потреби: исхрана, облекување, лична хигиена, движење, посета на
здравствени установи, одење на работа и
слично. Одговор од министерката беше
дека токму со надоместокот за попреченост им се компензираат тие трошоци.
Министерката Царовска истакна
дека, од друга страна, Законот предвидува право на гарантирана минимална
помош за домаќинство кое е материјално необезбедено и не поседува имот и
имотни права од кои може да се издржува. Висината на гарантираната минимална помош за носителот на правото

кон сите граѓани на РМ, и дека додатокот
за нега и помош од друго лице, кој во моментов го примаат лицата со инвалидност,
според сите анализи кои ги има направено
министерството, не ја исполнува својата
намена, односно наместо да се ангажираат
лица за помош и нега, корисниците на надоместокот средствата ги трошат за други
цели. Исто така истакна дека надоместокот за попреченост (претходно наречен
надоместок за мобилност) е предвиден

надоместок и дека тоа е во ред, но дека
ограничувањето на примање на едниот
со другиот надоместок е непотребно и
недозволиво, за жал останаа без плод.
Претседателот на „Мобилност Македонија“ особено потенцираше дека,
на крајот од краиштата, лицата со најтежок телесен инвалидитет кои ги примаат
овие надоместоци (пред сè лицата со параплегија и квадриплегија) во принцип
се наоѓаат на работ на сиромаштијата и

изнесува 4.000 денари месечно, За секој
следен полнолетен член на домаќинството основицата се зголемува во согласност со еквивалентна скала и тоа за
вториот 0,5, за третиот 0,4, за четвртиот
0,4, за петтиот 0,2, а за дете 0,1, најмногу до пет члена во домаќинството. Дополнително, еквивалентна скала од став
2, на овој член се зголемува за лице кое е
неспособно за работа поради интелектуална попреченост, телесна попреченост,
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душевно заболување или поради трајни
промени во здравствената состојба и тоа
за првиот член 0,5, за вториот член 0,2,
за третиот член 0,2, но најмногу до три
члена. И дека токму оваа одредба нуди
социјална сигурност од сиромаштија за
загрозените лица со инвалидност.
Заминавме од работната средба со
замолница министерката и стручните
служби уште еднаш да ја разгледаат
можноста да се избрише став 2, од член
54, односно да не се условува примањето на надоместокот за попреченост и
надоместокот за нега и помош од друго
лице еден со друг, меѓутоа не добивме
гаранција дека тоа ќе се случи. Од друга страна, потенциравме дека сме сложни да се изврши целосна ревизија на
корисниците на овие надоместоци, да
се пронајдат лицата кои немаат право
да ги користат истите и да им се укине
тоа право, што исто така доведува до
намалување на издатоците по основ на
примање на овие надоместоци.
На нашата забелешка дека ни беше
ветено дека како сојуз со свои претставници ќе партиципираме при подготвувањето на текстот на Предлог-законот
за социјална заштита, министерката
Царовска истакна дека законот го подготвувале стручни лица, дека се консултирала со своите советници, особено во
делот кој е денес на дискусија и дека
сите анализи покажуваат дека треба
системски да се постават работите за да
се добие современа социјална заштита
која ќе понуди и најголема социјална
поддршка кон корисниците.
Дискутиравме и за член 256, став 2,
кој се однесува на рефундирање на средства платени за акциза, царина и ДДВ, и
ни беше кажано да ги известиме членовите дека при користење на оваа Програма,
многу е важно во нивните профактури и
во фактурите да стои одделно по ставки
колкава е основната цена на возилото, колкави се акцизите, колку е царината, ДДВто за да може законот да биде применлив и
лицата да си го остварат правото.
Текстот на Предлог-законот во меѓувреме беше вратен на доработување и последната наша забелешка во врска со став
2 од член 54, беше разрешена позитивно
за нашите членови, спорниот став е избришан од членот 54 и Предлог-законот
за социјална заштита е доставен од пратениците во Собранието на усвојување.
Б. Јовановски

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ
ЗА ЗДРАВСТВО, Д-Р ВЕНКО ФИЛИПЧЕ
И ДИРЕКТОРИТЕ НА ФЗОМ, ДЕН ДОНЧЕВ
И ОРХАН РАМАДАНИ
На 25.3.2019 година, во кабинетот
на министерот за здравство, д-р Венко
Филипче, се одржа работна средба во
врска со нашите активности за донесување на нов Правилник за индикциите
за остварување на правото на ортопедски и други помагала, Листа на ортопедски помагала и друга придружна
документација што ја дефинира ова област, со кои ќе се воведат пофункционални, потрајни, поцврсти, посигурни,
пософистицирани ортопедски помагала
и компоненти за нивна изработка, а сè
со цел да се подобри личната мобилност, статиката, подвижноста и независното живеење на лицата со телесен
инвалидитет, при што се подобрува и
можноста за нивна непречена социјална инклузија и целосна интеграција во
општеството. Дел од барањата се однесуваат и на измени и дополнувања на
Законот за здравствено осигурување,
Законот за здравствена заштита и подзаконските акти со кои ќе се обезбеди
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подобра здравствена заштита за лицата
со инвалидност во нашата држава.
На средбата кај министерот д-р Венко Филипче учествуваа и директорите
на ФЗОМ, Ден Дончев и Орхан Рамадани, финансискиот директор во ФЗОМ,
Миле Сугарев, директорот на Центарот
за ортотика и протетика „Славеј“ АД 
Скопје, Горан Чаловски, советникот на
премиерот и претседавач на Координативното тело за имплементација на
Конвенцијата на ОН  за правата на лицата со инвалидност, Спасе Додевски и
претседателот на „Мобилност Македонија“, Бранимир Јовановски.
Во своето излагање претседателот
на „Мобилност Македонија“ истакна
дека оваа активност сојузот интензивно ја спроведува по пат на преписки,
преговори и работни средби со ФЗОМ
уште од почетокот на 2017 година, а поинтензивно од септември 2017 година
и за жал, до ден-денес сè уште немаме
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конкретни акции за подобрување на состојбата, освен неколкуте измени кои
во суштина не ја подобрија состојбата
значително. Свесни сме дека нашите
барања за подобрување на положбата
и воведување на нови пофункционални
ортопедски помагала ќе имаат соодветна фискална импликација во буџетот
на ФЗОМ, меѓутоа факт е исто така и
дека некои работи конечно ќе мора да
се поместат во позитивна насока за лицата кои ги користат. Беше договорено
дека сите страни во преговорите треба
да се обидат да излобираат позначајни
средства во Буџетот за 2020 за ова намена, а во тековната 2019 година, ние
како баратели на измени и дополнувања, да предложиме скратена листа
на приоритети врз кои би се направила
одредена интервенција со измени и дополнувања на Правилникот. Новоформираната работна група ќе ја координира советникот на премиерот, Додевски,
и истата во најблизок рок би требало да
се состане, но тоа не зависи од „Мобилност Македонија“. Ние сме подготвени
по извршена соодветна подготовка од
стручните лица на ФЗОМ, кои треба да
направат одредени анализи за сегашните финансиски зафаќања со финансиската состојба, што се предвидува по
имплементирањето на некое од нашите
барања.
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Зајакнување на лицата со попреченост
и обезбедување инклузивност
и еднаквост
На 3.12.2018 година, во свечената
сала на Владата на РМ, се одржа настан по повод одбележување на 3 Декември – Меѓународен ден на лицата со
инвалидност на тема „Зајакнување на
лицата со попреченост и обезбедување
инклузивност и еднаквост“. Обраќања
имаа претседателот на Владата, Зоран
Заев, министерката за труд и социјална
политика, Мила Царовска, Националниот координатор за имплементација на
Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост, Спасе Додевски,
шефот на делегацијата на Европската
Унија, Самуел Жбогар, и претставник
на Националниот совет на инвалидски
организации на Македонија, Чедомир
Трајковски.
При одбележувањето „Мобилност
Македонија“ подготви обраќање во
рамките на темата со посебен акцент
на пристапност и на потребата од ор-

За да овозможи инклузивност и еднаквост на лицата со инвалидност, државата преку своите инструменти треба
да овозможи тие да имаат еднакви можности, да имаат еднакви права на човечки, социјален, економски и културен
развој, како и подеднакво право на глас
во општествениот и во политичкиот
живот, отсуство на пречки за економско, политичко и социјално учество
врз основа на инвалидноста. Не можеме да говориме за инклузија и еднакви

Како основен приоритет им го предложивме остварувањето на:
• правото на стандардно лесна количка за сите постојани корисници,
• правото на активна количка според
одредени критериуми,
• правото на електромоторна инвалидска количка без условување лицето
да е на школување или во редовен
работен однос,
• право на повеќеоскини пневматски
или хидраулични коленски зглобови
за натколенски протези,
• правото на активни стапала,
• правото на лајнери и
• можност за доплата на разликата во
цена над референтната цена при набавка на ортопедско помагало.
Б. Јовановски

топедски помагала за лицата со телесен
инвалидитет.
Лицата со инвалидност го сочинуваат најголемото и најобесправено малцинство во светот - речиси 15 проценти
од светската популација се соочува со
некаква форма на инвалидност. Мнозинството на лицата со инвалидност
во светот живеат во земјите во развој.
Многумина од нив живеат во сиромаштија, се соочуваат со дискриминација,
физички, социјални и економски бариери, и им се негираат основните можности за развој.
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можности на лицата со инвалидност во
општеството без промовирање на начелото за воведување на еднакво учество
со другите во сите области од јавниот
и од приватниот сектор, еднаков статус, еднаков третман во остварувањето
на сите права и во развојот на нивните
индивидуални потенцијали преку кои
тие придонесуваат во општествениот
развој, како и еднакви придобивки од
резултатите произлезени од тој развој.
За лицата со телесен инвалидитет,
основна пречка за потполна инклузија
и еднакви можности, во сите пори на
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општеството, секако се архитектонските бариери кои делумно или целосно ја
попречуваат нивната пристапност, самостојно движење и независен живот.

Бариерите не само што им ја оневозможуваат пристапноста до физичкото
опкружување туку и ги оневозможуваат
да се школуваат, да се стекнат со знаења и вештини конкурентни на пазарот
на трудот, што подоцна значително ја
отежнува нивната можност да се вработат, да обезбедат егзистенција за себе и
за своето семејство, да носат сериозни
одлуки во животот, да се реализираат професионално, да почувствуваат
целосна интеграција во општеството и
да се здобијат со можност да станат еднакви со лицата, кои за нивна среќа, во
животот не се соочуваат со пречките и
проблемите кои ги носи инвалидноста.
Ортопедските помагала се исто така
важен фактор кога говориме за социјална инклузија и еднакви можности на лицата со телесен инвалидитет. Ортопедските помагала се единствена можност
за вертикализација и придвижување на
лицата со потежок степен на телесен
инвалидитет, единствена можност да
почувствуваат дека се дел од заедница-

та, со заеднички идентитет и споделени
вредност. Воопшто не е сеедно од каков
материјал се изработени помагалата, со
каков дизајн, цврстина и издржливост и

колкави се роковите за нивна употреба. Денес „Мобилност Македонија“,
која ги претставува и застапува лицата
со телесен инвалидитет, не може да се
избори со административните процедури и повеќе од 18 месеци преговара со
одговорните лица во Фондот за здравственото осигурување на Македонија за
промена на концептот на давањето на
услугите, за утврдување на нов список
на ортопедски помагала, кој ќе содржи
пософистицирани, пофункционални и
со модерен дизајн ортопедски помагала и компоненти за нивна изработка.
„Мобилност Македонија“, со цел да
го забрза тој процес за, како што беше
договорено со раководните лица на
ФЗОМ, новиот правилник да го види
светлото на денот на почетокот на 2019
година, вложи огромен труд и изработи
комплетно нов Предлог-правилник за
индикација за остварување на право на
ортопедски и други помагала, по урнекот на хрватскиот правилник (како што
ни беше предочено од ФЗОМ) и иако
од доставувањето на материјалите во
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Фондот до денес поминаа повеќе од 10
месеци, сè уште не сме тргнати од мртва точка, без оглед на повеќе одржани
работни состаноци со Комисијата за
ортопедски помагала при фондот. Денес, лицата кои при движење користат
инвалидска количка сè уште имаат право на привремена наместо стандардно
лесна или активна инвалидска количка, лицата кои користат натколенски
протези сè уште мораат да користат
механички коленски зглобови, наместо
пневматски или хидраулични кои одамна станаа пракса во државите од ЕУ, па
и во државите од нашето опкружување.
Очигледно е дека нештата мора да се
променат, и тоа ИТНО. Лицата со телесен инвалидитет имаат право на непречено и самостојно движење со помош
на соодветни ортопедски помагала, а
тоа е предуслов за нивна едукација,
работење и независно живеење. Да не
заборавиме дека лицата со телесен инвалидитет поминуваат со своите ординирани ортопедски помагала повеќе од
14 часа дневно, а роковите за замена се
од 24 до 60 месеци, што само по себе
укажува на потребата од нивна беспрекорна функционалност и издржливост.
„Мобилност Македонија“ искрено
се надева дека овој денешен настан ќе
придонесе кон забрзување на постапката од страна на ФЗОМ за донесување
на новиот Правилник за индикации
за остварување на право на ортопедски и други помагала, новиот Список
на ортопедски помагала со вклучени
пософистицирани и пофункционални
компоненти, како и промена на Правилникот за методологија на формирање на
референтни цени на ортопедските помагала (со која ќе се пресметува средната цена од референтните држави, а
не најниската цена како што е сега), со
што значително ќе се олесни самостојното и безбедно движење и престој на
лицата со телесен инвалидитет, кои за
движење исклучиво користат ортопедски помагала.
И сосема за крај ќе ја цитирам мудрата изрека на Пабло Пикасо: „Кој сака
да направи нешто, бара начин, а кој не
сака ништо да направи, бара оправдување“.
Бранимир Јовановски
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ИЗВЕШТАЈ НА КОМИТЕТОТ НА ООН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА
НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА
СО ИНВАЛИДНОСТ
Извештајот на Комитетот на ООН 
за имплементацијата ана Конвенцијата
на лицата со инвалидност во нашата држава е значаен документ кој секако треба да се проучи подетално за да можеме
во наредниот период да ги составуваме
нашите програми за работа и секако да
ги насочуваме активностите. Секако
дека овој извештај е сеопфатен и обемен и се анализираат постигнувањата и
пропустите во сите области односно се
прави анализа на секој од членовите не
Конвенцијата.
На државата не и е сеедно каков е
овој Извештај и ќе мора да сработи во
наредниот период до наредниот Извештај. Конкретни активности веќе
започнаа и меѓу првите реагираше
Министерството за здравство. Во ова
министерство се формираше комисија
составена од тројца претставници од
невладиниот сектор односно здруженијата кои се борат за правата на лицата
со попреченост и тројца претставници
од министерството. Во оваа комисија
се дискутираше за измените и дополнувањата на Законот за заштита на
правата на пациентите. Јас бев претставник на Мобилност Македонија и ги
застапував ставовите на нашиот Сојуз.
Со моето учество мислам дека се внесени одредби согласно препораките на
Комитетот. Следи процедура за измени
и дополнување на овој Закон.
Во наредниот период се надевам ќе
следат измени и дополнувања на многу
други и позначајни прописи со што ќе
се донесат новини со кои ќе се подобрува состојбата на лицата со попреченост. Следејќи го примерот на Министерството за здравство се надевам дека
наши претставници ќе имаат активно
учество за измените на прописите и
дека успешно ќе се имплементираат измени кои се во наша полза.
Во понатамошниот текст накратко
ќе се обидам да изнесам некои делови
од овој Извештај. Со оглед на ограниченоста на просторот а и заради задржувањето на Вашето внимание ќе се освр-

нам на некои делови од овој извештај.
Доколку има интерес во наредните броеви можеме да се задржиме и на другите делови од овој Извештај.
Комитетот го разгледа иницијалниот извештај на Република Македонија
на својот 415-ти и 416-ти состанок, одржан на 10-ти и 11-ти септември 2018,
и ги усвои следните заклучни согледувања на состанок, одржан на 18-ти септември 2018.
-Комитетот ја пофалува државата:
- за деинституционализацијата на
децата и заложбата за ставање крај на
сместувањето на деца под 3-годишна
возраст во институциите;
- Усвојување на итни мерки за подобрување на состојбата во Специјалниот Завод во Демир Капија и процесот
на развивање на нова стратегија за деинституционализација - како прв чекор
Усогласување на анти - дискриминаторските политики;
-Формирање на Национално координативно тело за спроведување на
Конвенцијата за правата на лицата со
попреченост;
Меѓутоа Комитетот е загрижен особено за:
-Недостатокот од усогласување на
националната легислатива, политика
и програми со Конвенцијата и постоењето на медицински модел на попреченост;
-Употребата на различни проценки
за попреченоста и дефиниции во правната рамка на државата - членка, кои не
се во согласност со пристапот кон попреченоста базиран на човековите права, како на пример, во Законот за спречување и заштита од дискриминација;
- Недостатокот од јасни планови, временски рамки или буџети за да се осигура
имплементацијата на правата на лица со
попреченост во консултација со организациите на лицата со попреченост.
Комитетот особено препорачува:
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- Да се отстранат навредливи термини кои се однесуваат на попреченоста и да се обезбеди почит кон достоинството на сите лица со попреченост;
-Да се осигура дека организациите на лица со попреченост се значително вклучени во креирање, оценување на закони, политики, акциски
планови, временски рамки и буџети
и дека нивните мислења ќе се земат
во предвид пред усвојување на одлуки кои се однесуваат на нив.
Комитетот особено е загрижен за
некои специфични права особено за
еднаквоста и недискриминација и во
смисла на тоа поради следните недостатоци:
-Член 9 од Уставот на државатачленка не ја споменува попреченоста
како основа за дискриминација;
-Нема казни во националните закони, и за јавните и за приватните институции или индивидуи кои дискриминираат лица поради нивната попреченост
и недостаток на ефективни правни
средства против дискриминација;
-Обуките за недискриминација и
разумно прилагодување не се редовно
обезбедени за јавните и приватните чинители.
За да се подобри ситуацијата во оваа
област Комитетот препорачува:
-Ревидирање на цела легислатива
со цел да се вметнат сите форми на
дискриминација поради попреченост,
вклучувајќи дискриминација по повеќе основи;
-Воведување на мерки да се обезбеди оштета, вклучувајќи надомест,
за лица кои се соочиле со дискриминација поради попреченост и санкционирање на виновниците;
-Редовна обука на јавни и приватни чинители за недискриминација и
разумно прилагодување за лицата со
попреченост, а која ќе се фокусира на
пристапот кон попреченоста базиран
на човековите права, наместо преку
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традиционалниот медицински и хуманитарен пристап.
Комитетот е загрижен дека дека Националната стратегија за еднакви права
на лица со попреченост 2010-2018 не е
целосно имплементирана и препорачува препорачува новата Национална
стратегија за еднакви права за лица
со попреченост да обезбеди доволно
ресурси за нејзината имплементација, особено за сервисите за поддршка кои се неопходни во обезбедување
на независно живеење на лицата со
попреченост.
Комитетот изразува загриженост и
дава препораки и за пристапноста еден
од најголемите наши проблеми со кои
секојдневно се соочуваме. Оваа година
ја прогласивме за почеток на една кампања за пристапност и сите наши здруженија ќе треба да спроведат активности со одржување на трибини на таа
тема со локалната самоуправа. Еве што
Комитетот констатирал и препорачува:
Државата- членка обезбедува систематизиран и сеопфатен приод до правото на физички пристап. Меѓутоа Комитетот е загрижен дека:
-Нема специфични и ефективни
мерки и санкции за имплементацијата на легислативата која обезбедува
пристап до просторната околина и информатички, комуникациски и технолошки системи;
-Пристапот до објекти, транспортни
услуги и јавни институции и останати
услуги надвор од главниот град е недоволен, има и недостаток од примена на
сите меѓународни стандарди за пристапност на меѓународниот аеродром;
-Нивото на соработка помеѓу владините институции и агенции со организациите на лица со попреченост во
однос на имплементацијата и евалуацијата на стандардите за пристапност
е минимална;
-Легислативата на државата- членка
не обезбедува систематски ниту целосен пристап кон пристапноста до информации и комуникација, вклучително и информатички и комуникациски
технологии и системи.
За да се поправи ситуацијата во оваа
област Комитетот дава и препораки кои
треба да се имплементираат во пракса

и секако тоа треба да се наши водилки
во идните наши активности во оваа област. Препораките се следните:
-Да ја разгледа својата легислатива со цел да обезбеди задолжителна
примена на стандардите за пристапност во сите области, особено за
објекти, транспортни услуги, други
простории и услуги отворени за јавноста, и информатички и комуникациски технологии и системи, и да воведе строги санкции за оние кои нема
да ги применат;
-Да ги примени стандардите за
пристапност како услов во сите јавни набавки на услуги и градби и да ја
следи имплементацијата;
-Да обезбеди дека пристапот до
зградите, транспортот, информациските и комуникациските технологии и
системи и другите објекти и услуги
отворени за јавноста и јавните институции и услуги е достапен на целата
територија на државата – членка;
-Да го забрза усвојувањето на сеопфатниот национален акциски план
за имплементирање на стандардите
за пристапност во блиска консултација со организациите на лица со попреченост, со јасно дефинирани временски рамки, одредници за следење
и евалуација.
Во делот за образованието Комитетот е загрижен дека Законот за заштита
на децата и Законот за основно образование сè уште дозволуваат сегрегација на ученици со попреченост и дека
постојат сегрегирани образовни средини, особено за учениците со интелектуална попреченост.
Понатаму, Комитетот е загрижен
дека не постои сеопфатна стратегија
насочена кон инклузивен образовен
систем со фиксни рокови и резултати и
распределба на соодветни финансиски,
човечки и технички ресурси, особено
за учениците со интелектуална попреченост.
За да се надминат овие неповолни
состојби Комитетот препорачува:
-да го ревидира Законот за заштита
на децата и Законот за основно образование - јасно да промовираат инклузивно образование и вклучување на попреченоста како основ за дискриминација,
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да се забрани одбивање на разумно
прилагодување, како форма на дискриминација по основ на попреченост;
-да донесе план за транзиција за да
се обезбеди инклузивно образование на
сите нивоа, вклучително и во високообразовните институции за лицата со попреченост;
-да обезбеди соодветна поддршка,
ресурси и квалификувана обука за наставниците и помошниот персонал, за
да се поттикне инклузијата, особено на
учениците со интелектуална попреченост или учениците со психосоцијална
попреченост и девојчиња со попреченост;
-да обезбеди универзална пристапност до образовните простории, вклучувајќи ги и универзитетите;
-Експлицитно и веднаш да спроведе
забраната за исклучување на учениците
со попреченост од редовните училишта
врз основа на нивните оштетувања.
Лична мобилност.
Ова е една од темите која години
наназад е наша преокупација со оглед
на нерешените проблеми со набавката
на помагалата и нивниот квалитет. Со
години се бориме да добиваме посовремени помагала и за нашето право со
доплата да можеме да набавиме такви
помагала.
36. Комитетот ги забележува напорите кои ги вложува државата- членка да промовира пристап до помагала
за лица со попреченост. Меѓутоа, Комитетот е загрижен околу трошокот за
партиципација за ортопедски и други
помагала за мобилност што ги прави
недостапни за лица со попреченост.
37. Комитетот препорачува државата- членка да усвои мерки со
цел да обезбеди помагала за мобилност и асистивни уреди, вклучувајќи
асистивни технологии, по пристапни
цени за лица со попреченост.
Се надевам дека деловите од Извештајот кои се овде презентирани ќе
го привлечат Вашето внимание и дека
ова ќе биди инспирација за сите нас за
што поквалитетни Програми за работа
во наредниот период.
Митко Фидановски
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ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ПО ОДНОС
НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ
КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА
СО ТЕШКА И НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ИНВАЛИДНОСТ, ЛИЦА
СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК
И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА
Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за
рефундирање на средства платени како
царински давачки, данок на додадена
вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и
најтешка телесна инвалидност, лица со
умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица
со придружник и за потполно глуви
лица за 2019 година (Службен весник
на Република Македонија бр.246/18)
објавува јавен повик за поднесување
на барање за рефундирање на средства
платени како царински давачки, данок
на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.
Барањето може да се поднесе од
страна на лицето со инвалидност, негов
родител или старател најдоцна до 30
септември 2019 година.
Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот
центар за социјална работа до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил формирана во рамки на Министерството за труд
и социјална политика
Кон барањето се поднесува следната документација:
 Наод, оцена и мислење од надлежна
комисија за утврдено тешка и најтешка
телесна инвалидност, за утврдена умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно слепило и потполна
глувост (или копија од документот заверена на нотар),
- Примерок или заверена копија од царинска декларација не постари од 12
месеци од денот на подмирување на
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царинските давачки и акцизи при увоз
на патнички автомобил, издадени од
царински орган.
- Доказ за платен данок на додадена
вредност при набавка на патничкиот
автомобил,
- Доказ од овластена компанија за вградена специјализирана опрема ( за возила со купопродажна вредност над
10.000 евра во денарска противвредност, но не повеќе од 20.000 евра во
денарска противвредност),
- Наод и мислење за друг член на семејството со инвалидност (или копија
од документот заверена на нотар),
- Потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година,
- Потврда за редовен студент (доколку
лицето е студент),
- Потврда за заснован работен однос
(доколку лицето е во работен однос),
- Потврда за регистриран активен барател на работа (доколку лицето е невработено лице).
За дополнителни информации може
да се обратите секој работен ден од
10.00 - 12.00 часот на тел. 02 3106-770
или во Месно надлежниот центар за социјална работа.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МОБИЛНОСТ

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

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

ДЕБАТНА ЕМИСИЈА
НА ТВ 24
На 30.1.2019 година во студиото на
24 Отворено, во емисијата со наслов
„Како да им се помогне на луѓето со инвалидитет?“, а на тема потреба од ортопедски помагала, учествуваа: Бранимир
Јовановски, претседател на „Мобилност Македонија“, Снежана Караџовска, Елена Кочоска од „Полио плус“ и
Ѓорѓи Станишевски од Центарот за ортотика и протетика, „Славеј“.
Емисијата беше иницирана од Снежана Караџовска, која две и половина
години е заглавена во лавиринтите на
македонското здравство. Имено, во
септември 2016 година, македонски автобус се судрил со камион во Турција.
Во сообраќајката многу патници биле
повредени и згмечени, а на Снежана,
како последица од тешките повреди ù
беа ампутирани двете нозе над колена.
Снежана се бори да обезбеди средства
за операција во странство по која, според нејзино длабоко убедување, би и
се обезбедиле минимални можности за

нормално функционирање и движење.
Претседателот на „Мобилност Македонија“ во својата дискусија се задржа генерално на потребата на лицата со
телесен инвалидитет од квалитетни и
функционални ортопедски помагала со
кои им се овозможува непречено движење и целосна социјална инклузија.
Голем број лица со телесен инвалидитет
зависат од нив, а „Мобилност Македонија“ веќе долго време води преговори
со ФЗОМ, кои треба да резултираат со
донесување на нов Правилник за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала, како и Листа
на помагала во која ќе бидат впишани
нови ортопедски помагала и компоненти за нивна изработка, со кои ќе се прошири спектарот на можности за лицата
со потежок и најтежок телесен инвалидитет во однос на непречено движење,
социјална инклузија и самостоен живот.
Целата емисија можете да ја погледнете на следниот линк:

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ДО ЧЛЕНОВИТЕ
КОИ КОРИСТАТ
ЕЛЕКТРОНСКА
КАРТИЧКА ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕ
ОД ПАТАРИНА
Почитувани членови,
Ова известување има за цел уште еднаш да Ве предупредиме да внимавате и
да се придржувате кон правилата при користење на Вашите електронски картички за ослободување од надомест за патарина при користење на автопат. Не заборавајте дека секое право носи и обврска.
Од Јавното претпријатие за државни
патишта нè известија дека најригорозно
почнаа да ги казнуваат прекршителите
на ова право со трајно блокирање на
нивните електронски картички и во ид-

https://www.youtube.com/
watch?v=RpxrEXTW5AU
Б. Јовановски

нина тие лица нема да можат повеќе да
ја користат ова бенефиција.
Најчеста злоупотреба на електронските картички се однесува на:
– лицето ја користи картичката со
друго моторно возило, а не со тоа што
го регистрирало (пријавило) во јавното
претпријатие;
– лицето ја дава картичката на користење на друго лице;
– лицето со возилото ја поминува истата патарина повеќе пати дневно (возилото
го користи веројатно за такси-превоз);
– и друг вид на злоупотреби.
Сите злоупотреби се регистрирани
од службените камери на патарините,
предметите документирани и секакво
оправдание од корисниците е излишно
и беспредметно.
„Мобилност Македонија“ вложи
многу напор и ја обезбеди ова бенефиција
за лицата кои ја користат и нема начин,
ниту пак сака или може да Ве заштити од
злоупотребата која самите си ја правите.
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ПОВИКУВАМЕ на Вашата совест и
чесност при користење на ова бенефиција. Искрено се надеваме дека во иднина електронската картичка ќе ја користите исклучиво Вие, за ваша потреба, и
само со пријавеното возило во ЈП, а не со
кое било друго возило. Тоа е единствениот начин да продолжите да го користите непречено ова остварено право.
Б. Јовановски

НЕ ПАРКИРАЈ
НА МОЕТО МЕСТО,
МРЗЛИВОСТА
НЕ Е ИНВАЛИДНОСТ

МРЗЛИВОСТА не е инвалидност
и не е причина да паркирате на места
обележани за паркирање на возилата на
лицата со инвалидност. БЕЗОБРАЗЛУКОТ исто така не е инвалидност

Број 93, Март 2019

ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ
ВО ВЕЛЕС
На 3.12.2018 година, со многу симболика, а во рамките на одбележувањето на „3 Декември“ - Меѓународниот
ден на лицата со инвалидност, во Велес,
во населба Тунел, градоначалникот на
Општина Велес, Аце Коцевски, го отвори новото инклузивно детското игралиште на кое во заедничка игра во иднина ќе се дружат децата со попреченост
од Велес со децата кои не се соочуваат
со таков проблем. Ротационо катче, дупла лулашка, комбинирана клацкалка
за деца со посебни потреби и др. се дел
од содржините кои најмладите велешани ќе ги користат секојдневно.

Ова е 13. игралиште од овој тип во
Македонија, изградено со средства кои
ги обезбедуваат Министерството за
труд и социјална политика и општините. Проектот се реализира во соработка
со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - „Мобилност Македонија“.

Министерството обезбеди 670.000
денари за набавка на специјалната опрема додека Општина Велес учествуваше со 200.000 денари за градежни работи, во однос на подготовка на теренот.
Обележаните паркинг места им при- Општина Велес и понатаму активно
паѓаат САМО И САМО НА ВОЗИЛАТА  ќе ги поддржува сите активности кои
кои ги управуваат лицата со инвалид- на овие деца ќе им обезбеди безбедно
ност, нивните родители, старатели или да се социјализираат и вклучат во сите
членови на нивното семејство.
текови на општеството со цел да им се
Бидете цивилизирани, почитувајте овозможи поттикнувачка средина за
ги потребите на лицата со инвалидност, правилен раст и развој.
тие немаат друга алтернатива.
Б. Јовановски
Б.Јовановски
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КАЛЕНДАР
НА АКТИВНОСТИ
Управниот одбор на „Мобилност Македонија“, на седницата одржана на 12.3.2019
година, за реализација на програмските
активности ги утврди следните рокови:
1. Рокот за поднесување молби за користење на апартманите за одмор и
закрепнување во Охрид е од 1.4. до
15.4.2019 година.
2. Репрезентативниот апартман и апартманот бр. 12 имаат право да ги користат членовите на Управниот одбор,
Собранието на „Мобилност Македонија“ и членовите на одделните комисии. Рокот за поднесување на молбите за користење на овие апартмани е
од 1.4. до 30.4.2019 година.
3. 10. Ликовна колонија ќе се одржи од
13 до 19 април 2019 година во Охрид.
4. 31. Државно првенство во шах на „Мобилност Македонија“ ќе се организира на 1 и 2 јуни 2019 година во хотел
„Струшки галеб“ во Струга. Рокот за
пријавување на учесниците на Шаховското првенство е 15.5.2019 година.
5. 31. Републички спортски игри на „Мобилност Македонија“ ќе се одржат
од 6 до 9 јуни 2019 година во хотелот
„Струшки галеб“ во Струга. Рокот за
поднесување на екипите со натпреварувачите е 20 мај 2019 година
6. 8. Масовна средба во природа ќе
се организира во Скопје на 23 јуни
2019 година.

7. Манифестацијата „Дефиле на Широк
сокак“ ќе се одржи на 16 јуни во организација на „Мобилност Битола“.
8. 25. Музички фестивал на „Мобилност Македонија“ ќе се одржи во
рамките на одржувањето на Струмичкото културно лето „Опен фест Струмица“, кој оваа година ќе се одржи на
20 јули на плоштадот во Струмица.
Рокот за доставување на демо-снимката е 10.6.2019 година. Музичката
изведба треба да е снимена акапело
без придружни вокали и музика.
9. 25. Републички квиз-натпревари ќе
се одржат на 15, 16 и 17 ноември,
во хотел „Цар Самуил“ во Банско,
Струмица. Квалификационите натпревари во здруженијата ќе се одржат на 11.9.2019 година со почеток
во 17 часот. Прашањата ќе бидат доставени во канцелариите на здруженијата по електронски пат во 16:30
часот, а одговорите на прашањата во
18 часот. Здруженијата резултатите
од квалификациониот натпревар со
записник треба да ги достават до
Сојузот, исто така по електронски
пат, најдоцна еден час по завршување на натпреварот.
10. Тортијадата во организација на
„Мобилност Струмица“ ќе се одржи
на 16 ноември 2019 година во хотел
„Цар Самуил“ Банско, Струмица.
11. Турнирот во табла ќе се одржи на 2
или 9 ноември во организација на
„Мобилност Тетово“.
12. Објавен е повик за организирање на
Првата тематска работилница во ап-

ДОНАЦИЈА ОД ЦОП „СЛАВЕЈ“ АД СКОПЈЕ
Центарот за ортотика и протетика
„Славеј“ АД Скопје, по повод „3 Декември“ - Меѓународниот ден на лицата со
инвалидност и „4 Декември“ - Денот на
лицата со телесен инвалидитет на Република Македонија, за членовите на „Мобилност Македонија“ донира 10 теренски инвалидски колички на рачен погон.
„Мобилност Македонија“, во името на своите членови, изразува голема
благодарност до ЦОП „Славеј“ за хуманиот гест и пружена рака на поддршка.
Б. Јовановски
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рил или мај. Рокот за поднесување на
предлозите за организирање на тематска работилница е 31.3.2019. Во
барањата да се наведе темата и предавачите на тематската работилница.
13. Рокот за поднесување програма за
одбележување на 4 Декември, Денот
на лицата со телесен инвалидитет е
1.11.2019 година.
14. 25. Литературни средби ќе се одржат на 2.12.2019 година во Скопје,
во рамките на изложбата на слики од
10. Меѓународна ликовна колонија, а
по повод 3 Декември, Светскиот ден
на лицата со попреченост. Рокот за
поднесување на литературните творби е 1.10.2019 година. Секој учесник
има право да учествува со една творба потпишана со шифра.
Веб-страницата на „Мобилност Македонија“ е: www.mobilnost.mk. Со цел
да се овозможи целосно информирање на
јавноста за работата на „Мобилност Македонија“ и здружените членки, потребно
е здруженијата за својата работа и спроведените активности навремено до Сојузот
да достават допис и фотографии, кои ќе
бидат објавени на неговата веб-страница.
Исто така здруженијата се задолжуваат да доставуваат до сојузот месечни
извештаи за својата работа и спроведените активности најдоцна до 30 во месецот. Тоа е потребно поради тоа што и
„Мобилност Македонија“ има обврска
да поднесува месечни наративни и финансиски извештаи до Министерството
за труд и социјална политика, најдоцна
до 5 во наредниот месец.
С.П.
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АКТИВНОСТ
НА „МОБИЛНОСТ
МАКЕДОНИЈА“
ЗА ПОДИГАЊЕ
НА СВЕСТА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНА
ПАРАЛИЗА
Во рамките на меѓународните активности во март – промовиран како месец
за подигнување на свеста за лицата со
церебрална парализа, „Мобилност Македонија“, во соработка со огранокот
за церебрална парализа од „Мобилност
Скопје“, одржа тематска работилница.
Работилницата се одржа на ден
25.3.2019 година во ДХО  „Даре Џамбаз“. На неа учествуваа повеќе лица со
церебрална парализа, нивни родители,
претставници на „Мобилност Македонија“ и „Мобилност Скопје“, како и
претставници на работната група при
Министерството за здравство за подобрување на здравствената заштита на децата и лицата со попреченост: Михајло
Костовски, Јосиф Мишевски и Марија
Хаџи Христовска.
Работилницата со свој уводен говор
ја отвори претседателот на „Мобилност

Македонија“, Бранимир Јовановски, а по
него говореа: Горан Стојчевски – претседател на огранокот за церебрална парализа
при „Мобилност Скопје“ и претставникот од министерството, Михајло Костов-
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ски. Трите говорници пред присутните ја
образложија суштината на оваа дијагноза, нејзините причини и последици, начинот на третирање на болеста, како и неопходните подобрувања во усовршување
на медицинскиот персонал, техничкиот
персонал и ортопедските помагала.
По воведниот говор се отвори дискусија со сите присутни во салата преку
прашања, одговори и констатации; Рано
откривање на фетусот кој има предиспозиција за некакво дегенеративно нарушување преку соодветен гинеколошки
преглед, како да се отворат нови рехабилитациски центри, како посоодветно да
се обучат родителите при изведување на
вежбите со своите деца, како до повисок
буџет за ваквите заболени во однос на
лекувањето, нивната едукација и социјализација, примери од развиени држави
кои постигнуваат значително поголем
успех во третирањето на лицето со церебрална парализа и слично.
Работната група на огранокот за церебрална парализа, овие заклучоци одлучи по нивната обработката да ги достави до Министерството за здравство со
цел да помогнат во изменувањето и дополнувањето на законот и подзаконските акти кои ја третираат оваа материја.
Работилницата траеше многу повеќе од предвидениот рок, тоа означи
дека потребата и грижата за лицата со

церебрална парализа се од огромно значење во сферата на достоинствен непречен живот на лицата со оваа дијагноза,
како и нивните најблиски, кои животот
воопшто не ги милува!!!
Христина П.
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Учество
на „Мобилност
Македонија“
во работилницата
„Градење коалиции
меѓу медиумите
и граѓанските
организации“
Во рамките на проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција“, што заедно го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон (МДИ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ)
и Националниот совет на инвалидски
организации на Македонија (НСИОМ) финансиран од Европската Унија, на 15 и
16 март 2019 година, во хотел „Континентал“ во Скопје, се одржа работилница на
тема „Градење коалиции меѓу медиумите
и граѓанските организации“.
Обучувачи на работилницата беа Даниела Драштета (новинар при ХРТ и претседател на интеркултурно ТВ-емитување
на ЕУ  групата за различности) и Владо
Крстовски (Порака-Скопје), кои со своите едукативни предавања и интерактивни
вежби ги водеа учесниците во професионално совладување на вештините.
Главната цел на проектот е да се зголеми видливоста на лицата со инвалид-
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ност преку медиумите со подобра јавна
перцепција, што всушност претставува
неопходен предуслов за нивно активно
учество во јавниот живот и практикување на нивните права и слободи.
Спецификите кои ги понесе оваа работилница ги оправда и разработи главните цели на овој проект: Како го гледам
другиот и различниот; Што очекуваат
медиумите од граѓанските организации;
Што очекуваат граѓанските организации
од медиумите; Дефинирање реални приказни наспроти правната слика; План за
видливост и пример преку видеоклип;
Развивање идеи за заеднички акции
меѓу медиумите и граѓанските организации со практична работа и проект.
Овие едукативни предавања и практични задачи на учесниците им помогнаа да одгатнат многу дилеми кои дотогаш за двете страни беа непознати
или сокриени, вродија плод за вештини
- како на лицата со инвалидитет да им
се зголеми ефикасноста во пристапот
до медиумскиот простор, воспоставија
простор за посоодветни коалиции помеѓу двете засегнати страни сè со една
единствена цел: Како до уште поголема
видливост на лицата со инвалидитет до
повисоко ниво од агендите на креаторите на политиките во ова секојдневие.
„Мобилност Македонија“ учествуваше на оваа работилница со свои претставници, кои што го дадоа својот придонес
преку претходно стекнати знаења и искуства, но и дадоа точни насоки за потребите, препреките и правата на лицата
со телесен инвалидитет. За овие насоки
учесниците се здобија со дополнителни
информации кои ќе им послужат за поефикасна и поточна информираност на

медиумите кон јавност.
На крајот од работилницата се формираа групи составени од претставници
од медиумите и претставници од граѓанските организации кои симулираа медиумски практичен проект за видливост на
плановите. Во групата каде што учествуваа претставниците од „Мобилност
Македонија“ се разработи темата за самостојно живеење на инвалидизираното
лице со телесна попреченост и лицето со
лесна ментална попреченост. Самостојното живеење подразбира сите лица со
инвалидитет да имаат ист избор, контрола и слобода како и секој друг граѓанин,
со свои сопствени избори и аспирации.
Тука се стави акцент на подобрување на
условите за живот на телесниот инвалид со помош на персоналниот асистент
(повеќечасовно работно време на асистентот со негувателска помош од негова
страна, а притоа да поседуваат соодветна стручност), како и деинституализација на лицата со ментална попреченост
со формирање на самостојни групи за
живот во стан под менторство на обучено лице за таа дејност.
По завршувањето на дводневната работилница, групите добија зелено светло од страна на предавачите за спроведување на планот-проект за видливост
на соодветните содржини кои ги имаат
замислено и за кои во скора иднина медиумски можат да ги реализираат.
„Мобилност Македонија“ ја покажа
својата моќ да се носи рамо до рамо со
сите граѓански организации и цврсто
потврди дека има солидно место под
ова медиумско небо.
Христина П.
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Новогодишна
забава за најмладите
членови
Чистите детски срца, искрените
детски насмевки и вистинските детски
восхитувања, за „Мобилност Скопје“ се
единствената причина, години наназад
да организира предновогодишна детска
претстава, која ја посветува токму на
нив и на која за еден миг во годината им
нуди возврат на она за кое тие кристални
детски души заслужуваат.
Предновогодишната забава се одржа
на 26 декември во добро познатата концертна сала на ДХО  „Даре Џамбаз“ со
почеток во 19 и 30 часот и на која беше
организирано интерактивното дружење со
познатиот илузионист Кристијан Шопов,
кој повеќегодишно успешно ги насмевнува детските лица и им приредува интересни содржини со своите незаменливи магионичарски трикови, по што следуваше
пристигнувањето на Дедо Мраз, сликањето со него и доделувањето на пакетчиња,
проследено со детска игра и детска песна.
За успешноста во организирањето на
оваа предновогодишна претстава, сите
заслуги се припишуваат на учеството на
децата и нивните родители и заложбата
на вредниот тим на „Мобилност Скопје“, кој успешно кореспондираше со
неколку свои верни пријатели, кои пак
и овој пат ја покажаа својата хуманост
и докажаа дека подадената рака ја има
најголемата човечка вредност. За таа цел
„Мобилност Скопје“ изразува огромна
благодарност за нивната поддршка и
успешната соработка на госпоѓа Зорица
Заева, госпоѓа Јасмина Стојчевиќ-Димовска, Лајонс клубот - МК со госпоѓа
Соња Бојаџиева и Мирослав Поповски,
модната дизајнерка Ирина Тошева и
МАК ПРОГРЕС-Виница.
Настанот заврши успешно, децата
си заминаа полни со импресии, возрасните си докажаа и потврдија дека трудот за организирање на вакви средби и
солидарноста во неговото потпомагање
е бесценет, а додека, пак, тимот на „Мобилност Скопје“ потврди дека постои и
дејствува за вакви моменти и настани со
ветување дека ќе продолжи неуморно да
дејствува во остварување на слични и
уште поуспешни манифестации.
Христина П.
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НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Која година Собранието на Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија ја донесе статутарната одлука со која името на
Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија се
промени во „Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - „Мобилност Македонија“.
Точниот одговор на ова наградно прашање гласи:
2011 година.
Наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, Струмица, со платени трошоци за превоз во висина на автобуски билет, сметаме
дека е доволен мотив читателите да се потрудат околу точниот одговор на наградното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.
Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа многу малку коверти. Претпоставуваме дека единствена причина е поради незнаење на точниот одговор на поставеното прашање.
Среќниот добитник го извлече членот на Уредувачкиот одбор на „Мобилност
Македонија“, Митко Фидановски.
Најмногу среќа и точен одговор имаше:
Дејан Ѓорѓиевски
член на „Мобилност Скопје“
Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во
Банско, Струмица. Сите информации поврзани со реализацијата на наградата
добитникот ќе ги добие од генералниот секретар на „Мобилност Македонија“
на телефон бр.02 3211-280.
Наградното прашање за овој број на весникот гласи:
На 2.3.2019 година се одржа седница на Конститутивно собрание на
„Мобилност Македонија“. На седницата беа верификувани мандатите на
претставниците во Собранието на „Мобилност Македонија“ за периодот
2019-2023. Беше избран претседател на сојузот и беа избрани членовите
на Управниот одбор и Надзорниот одбор.
Колку членови брои Управниот одбор на Сојузот со право на глас?
Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помогнеме со тоа што ќе Ви кажеме дека доколку сте редовен читател на весникот
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 адреса
„Мобилност Македонија“ на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака ЗА НАГРАДНАТА ИГРА, најдоцна до 15 јуни 2019 година.
Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Македонија“.
Наградата е непренослива, односно може да ја користи само оној што ја освоил.
Почитувани читатели, Вие што го знаете одговорот на наградното прашање и кои сте оптимисти, па верувате во својата среќа, земете учество во
наградната игра. Со тоа ништо не можете да загубите, а можете да добиете
можност, заедно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во бањата Банско во Струмица.
С.Прчева
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жаната респектабилност кон публиката,
а притоа не штедејќи го својот професионализам како и приредувањето на апсолутното уживање за публиката преку
нивните вокални способности и фантастични изведби.
Посебноста на концертот беше неПо повод Светскиот ден на лицата говата спонтаност, чувството на опушсо инвалидност, 3 Декември и Свет- теност кое владееше кај секој од учесскиот ден на телесните инвалиди 4 Де- ниците и големо количество на најгокември, „Мобилност Скопје“ со својот лемата движечка сила на човештвото
исполнителен тим организира концерт - љубовта, каде што сите елементи
заедно во ова повеќечасовно дружење
за паметење.
Концертот се одржа на ден 5 де- придонесоа да се доживее како настан
кември, во концертната сала на ДХО  кој секој од нас би сакал да го почув„Даре Џамбаз“, со почеток во 19 часот, ствува повторно и повторно за што гона кој зедоа учество повеќемина редов- вореа силните аплаузи на публиката

Концерт
во организација
на „Мобилност
Скопје“

ни учесници на музичките средби при
Мобилност МК  во Струмица (Ѓоргија,
Јованка, Гоце, Стево, Влатко, Христина,
Ванѓа. Ангел, Соња и Зорица), извонредниот оркестар при „Мобилност МКФЕНИКС“ (на кој „Мобилност Скопје“
има оддаде особена благодарност за заложбата, несебичниот труд и прекрасното музицирање), како и учеството на
извонредно реномираните вокалисти од
македонската музичка естрада: господата Мишко Крстевски, Маријан Коцев,
Милица Кузмановска, Тафа и Некст
тајм, на кои пак „Мобилност Скопје“
немаше зборови со кои можеше доволно
да им ја искаже својата благодарност за
нивното учество на концертот, нивната
хуманост кон нашето здружение, пока-

која последователно ги побара изведувачите на бис и која по завршувањето
на концертот си замина со насмеани
лица, воздивнувајќи, кога ќе биде следниот ваков концерт...
„Мобилност Скопје“ преку овој
концерт уште еднаш ја покажа големината на своето постоење и дејствување
кон своите членови, но овој пат покажувајќи им дека музиката за нив претставува ефикасна неделна психотерапија.
„Мобилност Скопје“ нема никогаш
да престане да се стреми кон организирање на вакви настани, секогаш ќе бара
начини, време и простор за вакви спектакли, а за сето тоа неотповикливо на своите членови им го даде своето ветување.
Христина П.
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„Мобилност
Скопје“
на театарската
претстава
„Животот
е прекрасен“
Во знак на месецот на жената и нивната мартовска маленкост, „Мобилност
Скопје“ за своите членки организира
заедничка посета во МНТ, на театарската претстава „Животот е прекрасен“ .
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„диригентската палка“ на режисерот
Александар Морфов и драматургот Загорка Поп-Антоска-Андовска, учествуваа голем број еминентни и докажани
актери на македонската драмска сцена,
како што се: Никола Ристановски, Николина Кујача, Звездана Анѓеловска,
Сашко Коцев, Тања Кочовска, Емил
Рубен, Гораст Цветковски и други.

мателно „Мобилност Скопје“ ја избра
за своите членки и преку неа со силна
алегорија им ја долови театарска слика
на нашите членки – како треба да се бориме кога сме на дното и кога сите делчиња во нас се срушени, но сепак како
Феникс да се издигнеме и да сфатиме
дека животот наш е најубав и треба да
го сакаме и живееме со полни гради.

Драмата на Николај Ердман е една
од најконтроверзните драми на 20 век,
напишана 1928 година и првпат поставена 1987 година во СССР. Таа говори за
самоубиецот Семјон Семјонович-Подсекаљников, кој е невработен и крајно

Соработката на нашето здружение
со МНТ  продолжува во иднина, а новите средби ќе ги закажеме на следната
извонредна претстава која ќе ни ја даде
новата доза на радост.
Христина П.

АКТИВНОСТИ
НА МОБИЛНОСТ
ТЕТОВО
И ГОСТИВАР
исфрустриран лик во секојдневието и
општеството во тоа време, кој својот
гнев го изразува преку неработливост,
анархично однесување, пиење и негативно однесување. Неговата единствена
сатисфакција е да свири на бас-туба и
на таков начин да заработува и живее.
Тогашното општество ги потценувало ваквите ликови и потајно неговото
опкружување посакува да профитира од самоубиство на Семјон, кое пак
настапува како последица на неговиот
крајно меланхоличен живот. На крајот,
сепак, главниот лик ја разбира поентата
на животот, сфаќа дека тој е убав, вреден и прекрасен, по што се одвраќа од
мислата за самоубиство.

Претставата се одржа на 26 март, со
почеток во 20 часот, во просториите на
големата сала на театарот и траеше сè
до 15 минути по полноќ. На неа, под

Продуховениот текст, големата
доза на хумор, извонредната сценска
поставеност, кореографијата и топлината на нашите професионални актери
овозможија присутните да уживаат во
претставата и да понесат со себе премногу емоции и воздишки по нејзиното
завршување.
Поентата на претставата ЖИВОТОТ Е ПРЕКРАСЕН, не случајно и вни-
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Мобилност Тетово и Гостивар зема
активно учество во првиот дел од реализацијата на проектот „Зборуваме за
хендикепот“, кој го спроведува Здружението за Церебрална парализа од Тетово
и кој ќе трае 6 месеци.
Со проектот се предвидува да се
снимат и емитуваат 6 емисии, во кои ќе
бидат опфатени проблемите но и успесите на лицата со инвалидитет од сите
категории.
Првата епизода зборува за проблемите кои ги имаат лицата со телесен инвалидитет со пристапноста.
Гости во дебатниот дел од емисијата
беа Зоран Андонов од Здружението за
церебрална парализа и Фани Јаќимовска
од Мобилност Тетово и Гостивар. Емисијата беше реализирана и емитувана
преку регионалната телевизија ТВ Кисс.
Реализацијата на овие емисии е поддржана преку проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, што го
спроведуваат Институтот за медиуми и
различности од Лондон, Македонскиот
институт за медиуми и Националниот
совет на инвалидските организации на
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Македонија, со финансиска поддршка
од Европската Унија.
На телевизија Телма и ТВ Кисс беа
објавени снимки и разговори со нашите
членови Авни Хисмани и Ненад Ѓероски.
И двајцата беа снимени како се движат
со нивните инвалидски колички од нивните домови до различни институции.
Поточно, Авни Хисмани застана пред
влезната врата на Општина Тетово каде
што не може да влезе и да си ги заврши
потребните административни работи.
Во зградата на Општина Тетово има
рампа која Авни вели „дека е скокалница“. Тротоарот пред објектот го нема потребниот минимум на благ наклон, потребен на лицата со инвалидитет, особено
на тие со инвалидска количка.
Иако, нашето здружение постојано
бара од локалната самоуправа да се направат потребните измени во зградата на
општината за нашите членови да можат
непречено да влезат и да ги извршуваат
своите обврски, досега сè уште ништо
не е направено.
Речиси сите институции немаат изградено рампи за приод на лицата со
телесен инвалидитет. Оневозможен е и
влезот до Центарот за социјални работи
Тетово. Поради ваквата состојба оваа
категорија на граѓани се дискриминирани, вели Авни. Тој морал да бара работа таму каде што ќе може без препреки
да влегува и излегува. Имал среќа и се
вработил во новата зграда каде што е
сместена управата за водење на матични
книги која ги исполнува сите стандарди. „Но што со другите лица со посебни
потреби?“ - прашува тој.
Проблемите на лицата со посебни
потреби започнуваат уште од местото
каде што живеат. Класичен пример е
тешкото секојдневие на 55-годишната
самохрана мајка Маргарита Милошевска. Живее во Гостивар, на третиот кат
од оваа зграда, која е без лифт. Мора
нејзината ќерка која боледува од церебрална парализа да ја симнува и качува
пеш по скалите, за да ја однесе и врати
од дневниот центар. Така е 15 години.
„Но, здравјето, вели, повеќе не ме служи“. Таа поседува социјален стан. Од
надлежните побарала да и го заменат за
стан во станбен објект кој има лифт, или
пак да и изградат надворешен лифт во
зградата каде што живее. Но, досега не

добила позитивен одговор.
Маргарита Милошевска е координатор на ресурсниот центар за сервис на
родители, кои имаат деца со попреченост. Вели дека со нејзиниот проблем се
соочуваат голем број мајки.
Некои од нив се одлучиле децата
да не ги симнуваат од нивните станови,
пракса која влијае негативно на нивната
социјализација. Дел од лицата со телесен инвалидитет кои живеат на пониските катови пронашле решение.
Ненад Ѓероски од Тетово со помош на систем кој работи на хидраулика излегува од својот дом, но низ град
постојано наидува на препреки. Без помош од другите не може да пристигне до
ниту едно место.
Собранието уште во 2011 година ја
има усвоено и ратификувано Конвенцијата за лицата со попреченост, која
налага во сите институции да има соодветен пристап за сите категории граѓани,
односно да имаат изградено рампи. Сево
ова и многу поопширно беше разговарано во студиото на Телевизија Кисс во
Тетово, каде што имавме доволно време и можност да поразговараме за сите
овие проблеми кои ги наведовме, но и за
многу други и истовремено да го промовираме проектот на „Мобилност Македонија“ - „Пристапна Македонија“, кој
првпат беше презентиран на тематската
работилница во Куманово при одбележувањето на Денот на телесните инвалиди и кој е подржан од Министерството
за транспорт и врски на РМ. Примерок
од проектот беше доставен од нашето
здружение и до локалната самоуправа,
со цел да им се укаже на стандардите и
законските регулативи за пристапност.
Тема: Попреченост
ТВ Телма https://www.
youtube.com/watch?time_
continue=107&v=yDyhajAgdMY
https://telma.com.mk/litsata-soinvaliditet-nemaat-uslovi-za-dvizhene-niztetovo
Ф. Јаќимовска

Осмомартовски
Базар
на „Мобилност
Скопје“
Клара Цеткин и Роза Луксембург,
незаменливи борци и интелектуални
подигнувачи на свеста кај жените на
минатиот век. Тие со своите дела во
историјата оставиле трага врз женската
популација во борбата за остварување
на нивните права, поттик во борбата
за рамноправност меѓу сите во оваа
цивилизација со стекнување на правото за нивна недискриминација во сите
сегменти од живеењето. Токму затоа,
„Мобилност Скопје“, водени од нивните дела, неколку години наназад, ини-

цираат работно прославување на меѓународниот ден на жената, 8 Март.
За таа цел, тимот на нашето Здружение организираше Базар на ракотворци,
кои творат овде во Скопје, здруженија и
поединци – ракотворци, кои преку целата година непрекинато соработуваат со
нашето Здружение и Креативната работилница. Тие се во постојана корелација
за презентирање на нивните изработки,
на кои јавноста им се восхитува заради
нивната уникатност и специфика.
Базарот се одржа токму на 8 март во
холот на ДХО  „Даре Џамбаз“ наплад-
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настан во текот на годината - пријателите од ЛИОНС клубот од Скопје со
прекрасните д-р Соња Бојаџиева и Зорана Костовска, пријателите од здруженијата од „Мобилност Битола“ и
„Мобилност Велес“, поетесата Лидија
Лучко-Јеремиќ и огромен број знајни и
незнајни пријатели и посетители.
не, со почеток во 11 часот и траеше до
14 часот. На него зедоа учество Креативната работилница при „Мобилност
Скопје“, Здружението „Арти Крафт“
од Скопје, Здружението за мултиплекс
склероза од Врање, Здружението за церебрална парализа „Порака“, како и
повеќемина самостојни ракотворци.
Покрај учесниците на Базарот беа поканети многумина наши гости и верни
пријатели, кои редовно нè поддржуваат
и учествуваат на секој наш организиран

Базарот изобилуваше со многу штандови, на кои се презентираа прекрасните
ракотворби на сите учесници (накит, предмети изработени во техника „декупаж“,
народни носии, орнаменти, изработки
на дрво, традиционално извезени ризи,
предмети изработени од срма, честитки во
техника оригами...) Зад сите овие креации
на умот и рацете, супериорно стоеја ракотворци кои со гордост им ја објаснуваа на
посетителите техниката на својата изработка, за што добиваа зборови на одушевување и восхит.

Светски ден
на лицата
со инвалидност
Чествувањата на Светскиот ден на
лицата со инвалидност, 3 Декември,
започнаа неколку дена порано, а „Мобилност Битола“ учествуваше на сите
настани што се одржаа во Битола и во
Ресен. Имено, на 3 декември претставници и членови на сите инвалидски
организации (телесни, слепи, глуви,
цивилни, спорт и рекреација) се собраа
во нашата спортска сала, а меѓу присутните беа и претставници на Советот
на општина Битола – Влатко Шеровски

Убавата атмосфера ја исполни учеството на поетесата Лидија Лучко-Јеремиќ, која преку рецитирањето на свои
песни од неколку нејзини стихозбирки,
внимателно одбрани за денот на жената,
им ги стопли срцата на сите присутни,
по што тие ја наградија со громогласни
аплаузи и воздишки.
Од страна на Лионс од Скопје, учесниците беа почестени со преубави цветови за што „Мобилност Скопје“ и овој
пат им се заблагодарува на гестот и хуманоста што многупати ја имаат покажано кон нас.
По завршувањето на Базарот сите
дами присутни на Базарот и сите присутни
членки на „Мобилност Скопје“ беа поканети на мал кетеринг со опуштено неврзано дружење во просториите на домот.
„Мобилност Скопје“ одбележа уште
еден прекрасен и работен 8 Март, за тоа
говореа сите учесници, не штедејќи
ги притоа зборовите... Но, најважното
нешто на кое беа среќни и горди нашите членови е дека пораката во јавноста
и овој пат беше испратена...

и Славе Најдовски, како и директорот
на Центарот за социјални работи, Томе
Цветковски.
Средбата ја отвори актуелниот
претседател на ЗИО Битола, Стевче
Костадиновски, кој искажа пригодни
зборови за Денот на лицата со инвалидност, но и за нивните потреби, а потоа
следуваше и дискусија. Секако дека
беше нагласено воведувањето на законите и потребата за поголема поддршка
од локалната самоуправа и тоа не само
во овие денови.

ЖЕНИТЕ СЕ ДЕКОРОТ НА ЗЕМЈАТА. ЖЕНИТЕ  СЕ КРЕАТОРИ НА  СЕКОЈДНЕВНИТЕ  ЖИВОТНИ  СЛИКИ.
Сè на сè, едно корисно дружење и
ЖЕНИТЕ СЕ СТОЛБ. БЕЗ НИВ НИЕДразмена
на мислења. За жал, поддршка
НО ТВОРЕШТВО НЕ  МОЖЕ  ЦВРСТО 
од
медиумите
не добивме, но навикнати
ДА ОПСТОИ!
сме на тоа... Поарно, в година.
Христина Просковска
Д-р Нико Јанков
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ОКР
– процес
што продолжува
На 23 ноември 2018 година,
претставници на „Мобилност Битола“
и „Хумана Преспа“ остварија контакти
со претставникот на општина Ресен,
Ружица Перевска, а претходно беше
посетен и ресторанот „Две лири“, каде
што ќе се одржи тематската работилница за продолжување на проектот за

општествено-корисна работа, во соработка со УНДП, општина Ресен и „Хумана Преспа“.
Во просториите на „Мобилност Битола“ во Ресен беа извршени интервјуа
и со пополнувањето на анонимни прашалници на трите категории – корисници, даватели на услуги (асистенти) и
граѓани – ќе се добие општа слика за
досегашниот тек на проектот. Се набљудуваше и начинот на практикување
и беа договорени целите што беа изнесени на работилницата одржана на 22
декември 2018 година.
Д-р Нико Јанков

Пристапност
до културното
наследство,
развој
и перспективи
На 20 ноември 2018 година, делегација на „Мобилност Битола“ учествуваше на меѓународен настан во НУ Завод
и музеј – Битола. Имено, како еден од
иницијаторите за пристапност до културното наследство, нашето здружение
и Битолскиот музеј ја продлабочија и
зацврстија соработката со Роднокрајниот музеј од Књажевац (Србија) и Музејот на Сараево (БиХ), преку нивните
претставнички Милена Милошевиќ
Мициќ (СР) и Татјана Мијатовиќ (БиХ).
Двете установи имаат високи дострели

во пристапноста на културното наследство за лицата со инвалидност и заедно
со претставниците на битолскиот музеј,
Ирена Ружин и Јове Парговски, се активни членови на Балканскиот форум
на експерти.
Дел од настанот беше и м-р Тесалија Жирова, тифлолог, која го долови
процесот на растечката пристапност до
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културното наследство за лицата со инвалидност. Ова особено важи за совладувањето на архитектонските бариери
пред и во институциите, како и технологијата за достапност со тактилни
слики за слепите лица, кои се воведоа
во Битола со помош на експертот од Сараево, Татјана Мијатовиќ. Милена Милошевиќ-Мициќ информираше за дигитализацијата на музејските поставки,
како и принципот на „Музеј во куфер“,
што функционира со мотото „Ако тие
не можат да дојдат кај нас, ние ќе одиме
кај нив“. Ваквиот начин на дејствување
веќе дава резултати и гледајќи го напредокот, државата не може да остане
рамнодушна.
Постигнатите успеси и споделените
искуства се од големо значење во планирањето на активностите и настапот
пред институциите на системот, во тесна соработка со Музејот и граѓанското

општество. Ова се докажа и во богатата
дискусија, особено од претставниците на „Мобилност Битола“, Сојузот на
слепите, граѓанските здруженија и други експерти што присуствуваа на овој
значаен настан. Активностите продолжуваат.
Д-р Нико Јанков
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Отворен ден на
„Хумана Преспа“
и „Мобилност
Битола“ во Ресен
Во организација на „Хумана Преспа“, на 1 декември во Ресен се одржа
отворен ден по повод Светскиот ден
на лицата со инвалидност. Манифестацијата имаше голема посетеност, а меѓу
присутните беше и градоначалникот
на општина Ресен, Живко Гошаревски,
како и повеќе членови на „Мобилност
Битола“ и други инвалидски организа-

ции, корисници и асистенти од проектот ОКР и други. Сите посетители имаа
можност да видат и многубројни ракотворби на нашите членови.
Д-р Нико Јанков
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На 22 декември 2018 година во ресторанот „Две лири“ во Ресен се одржа средба на тема „Општинско-корисна работа“
- проект на општина Ресен, „Мобилност
Битола“ и „Хумана Преспа“, со поддршка
од УНДП. Сметајќи од 2015 година, кога
првпат започна, ова е четврта година за
овој проект со 40 корисници и 8 даватели
на услуги, кој со наизменична поддршка

та – Снежана Мирчевска-Дамјановска,
претседателката на „Хумана Преспа“
– Гордана Пешевска и претставникот на
давателите на услуги, Игор.
По воведот, во кој беа дадени конструктивни анализи од анонимните
прашалници од корисници, даватели на
услуги и граѓани од 2016 и 2018 година,
претставникот на УДНП го поздрави истражувањето и ги запозна присутните со
насоките кои УНДП ги презема во врска
со општинско-корисната работа во нашата држава. Околу шеесетина присутни
ја имаа можноста да ги збогатат своите

од Општина Ресен и УНДП во периоди од
шест месеци, го одржа континуитетот во
напорите за инклузија на лицата со инвалидност. Опфатени се повеќе категории
лица со различна инвалидност и потреби.
Во отворањето и воведот, активно
учество зедоа повеќе лица меѓу кои:
претседателот на „Мобилност Битола“
– прим. д-р Нико Јанков, претседателот
на „Мобилност Македонија“ – Бранимир
Јовановски, градоначалникот на општина
Ресен – д-р Живко Гошаревски, координаторката за општинско-корисна рабо-

сознанија за оваа проблематика и ние се
надеваме дека овој начин на комуникација ќе вроди со плод во понатамошните
активности.
Се надеваме и дека оваа и другите
средби се придонес кон подигнувањето
на капацитетите на здруженијата на „Мобилност Македонија“. Забелешката дека
не беа присутни општинските претставници на Битола, Демир Хисар, Новаци и
Могила држи со тоа за во иднина тие повеќе да се потрудат да нè слушнат.
Д-р Нико Јанков

Тематска средба
во Ресен
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Избори и УО
на „Мобилност
Битола“

Новогодишна
забава
на „Мобилност
Битола“

По подготовките во јануари, а во
согласност со одлуката на УО на „Мобилност Македонија“ за избори во сите
здруженија во термин од 10 јануари до
20 февруари 2019, се одржаа и успешно завршија изборите во трите канцеларии на „Мобилност Битола“. Прво,

Следејќи ги своите програмски
цели, „Мобилност Битола“ традиционално организира новогодишна забава
за своите членови и гостите од другите
здруженија. Овој пат забавата се одржа
на 29 декември 2018 година во ресторанот „Гламур“, на патот кон Пелистер, а
како и секогаш, членовите плаќаа партиципација, а преостанатиот дел од трошоците ги покри здружението.
Во многу убава атмосфера, околу
деведесет членови од Битола, Скопје,
Прилеп и Штип се забавуваа со музиката на „Џокер-бенд“ – Александар и Горан – засилени со нашите Гоце, Христина, Стевче и Ванѓа, и поминаа прекрасни и незаборавни моменти со добрата
услуга и добро подготвената храна на
„Гламур“.
Како и секогаш, забавата официјално ја отвори претседателот на „Мобилност Битола“ – прим. д-р Нико Јанков, а
беше организирана и лотарија во аранжман на Лидија и Снежана. Имаше околу 64 награди од повеќе спонзори, вклучувајќи го и „Гламур“ со „Арена“. На
сите донатори им се заблагодаруваме за
позитивните перцепции.
Оваа атмосфера се задржа практично до самиот крај во 16 часот. Непосредно пред лотаријата, организаторот
на присутните им подели и рекламен
материјал – големи ѕидни календари
(донација на МГ Ласер), мали календари, запалки и пенкала со логото на
„Мобилност Битола“. По завршувањето на аранжманот, поголема група наши
членови, во придружба на членовите
на Скопје, продолжија со дружење во
клупските простории.
Со еден збор, една прекрасна манифестација со дружење, игра и песни, лотарија и незаборавни мигови. Ја користиме пригодата да им посакаме Среќна
Нова 2019 година на сите членови на
„Мобилност Битола“, „Мобилност Македонија“ и на сите граѓани на Република Македонија. Среќни празници!
Д-р Нико Јанков

на 5 февруари, изборите се одржаа во
клупските простории во Битола, а изборниот процес беше транспарентен
(со објава на профилот и страницата на
„Фејсбук“). Со гласање, составот од 19
делегати имаше мали измени, така што
практично остана стариот состав кој
беше подновен на претходните избори
за 40%.
На 6 февруари 2019 избори се спроведоа и во Демир Хисар, во чија канце-
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ларија повторно беа избрани досегашните членови, односно останува истата
екипа. На 7 февруари 2019 се одржаа
изборите и во Ресен, каде што во клупските простории во присуство на повеќе членови беа избрани и делегати, од
кои два нови. Постапката секаде беше
транспарентна и конструктивна, па со
завршувањето на изборниот процес и
комплетирање на документацијата за
Собрание се свика седница на УО  на
„Мобилност Битола“, која се одржа на
8 февруари 2019 во клупските простории во Битола.
На оваа последна седница практично се сумираа активностите во изминатата, но и во последните четири години.
Според календарот на реализирани настани активностите беа многубројни и
содржајни. „Мобилност Битола“ се потврди и етаблира како сериозен субјект
во инвалидските организации, со квалитет на организираните и успешно
изведени настани кои се објавени на

веб-страницата (на четири јазици) и на
социјалните мрежи („Фејсбук“), како
и во списанието „Мобилност“ на „Мобилност Македонија“, продолжувајќи
ја успешната приказна. Покрај тековните потреби, УО ги препорача реализираните активности и планираните за
во иднина на редовното собрание, а на
новоизбраните делегати им посака успешна работа.
Д-р Нико Јанков
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Собрание
на „Мобилност
Битола“
По успешно завршениот изборен
процес во Битола, Демир Хисар и во Ресен, на 5, 6 и на 7 февруари 2019, како
и УО на 8 февруари, беа исполнети сите
предуслови за свикување на Изборно
собрание на „Мобилност Битола“. Сите
27 делегати во собранието се познати,
материјалите се прегледани и проверени од надзорниот и управниот одбор и
препорачани за усвојување.
Така, на 17 февруари 2019 година, во
просториите на ресторанот „Корзо“, со
почеток од 11 часот започна редовното
отчетно собрание во присуство на 25 нови
и 2 стари делегати од претходниот состав.
Прво, Надзорниот одбор во присуство
на книговодителот ги разгледа, одобри и
потпиша извештаите за финансиското работење, а собранието тековно го разгледа
и усвои извештајот за работа и веднаш
потоа, со усвојување на финансискиот извештај, беше усвоена и завршната сметка
која, како и секогаш, беше многу позитивна. Се потврдија сите добри практики во
работењето на раководната гарнитура.
Потоа работното претседателство
од тројцата најстари членови ја предложи верификационата комисија, како
и кандидационата комисија, која по
кратко договарање го предложи староновиот претседател, кој беше повторно
избран со акламација на оваа функција.
Со изборот на претседателот се заврши првиот дел од Собранието и беше
пристапено кон избор на управен одбор од седум членови, кој се избира на
предлог на претседателот и тоа беше
направено со една измена од стариот состав. По изборот на УО се пристапи кон
предлагање и избор на членови на Надзорниот одбор и тука беа избрани два
члена од стариот состав и еден нов. Потоа, беше изгласана и дисциплинската
комисија во поранешниот состав, и со
тоа практично се заокружи изборот на
сите тела кои ги именува Собранието.
Следно на дневен ред беше разгледување и предлагање на делегати во Собранието на „Мобилност Македонија“.
Со дискусија и демократско гласање се
избраа 4 делегати, од кои тројца се од

25

поранешниот состав и еден нов. Откако
се заокружи и изборот на делегатите во
„Мобилност Македонија“, се пристапи
кон следната точка на дневниот ред –
разгледување и усвојување на програмата и финансискиот план за тековната
2019 година. Програмата беше усвоена со мали додавки, со напомена дека
таа била и ќе биде отворена секогаш за
нови идеи и предизвици. Со тоа Собранието ја заврши својата работа во свечена и продуктивна атмосфера, со подготвеност за остварување на статутарните
програмски цели на „Мобилност Битола“ и „Мобилност Македонија“.
Д-р Нико Јанков
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Осмомартовска
прослава
на „Мобилност
Битола“
„Мобилност Битола“ традиционално го одбележа Меѓународниот ден на
жената – 8 Март, а на прославата што
се одржа на 6 февруари, во ресторанот
„Гламур“, присуствуваа околу триесетина членови на нашето здружение,
како и гости од „Мобилност Скопје“,
кои дополнително го збогатија наста-

нот. Во пријатна атмосфера дружењето
беше дополнето и со настапите на Соте,
Гоце и Соња.
Организаторот, преку Лидија, Снежана и Фанче, обезбеди по еден скромен подарок (орхидеја за секоја дама), а
дружењето продолжи до доцните часови. Ваквите настани се добредојдени и
пожелни, а учесниците имаат потполна
лична партиципација во дружењето. Се
надеваме дека следната година повторно ќе ги има нашите пријатели од Прилеп, Демир Хисар и Ресен. До следните
настани, до видување!
Д-р Нико Јанков

„Мобилност
Битола“ на базар
во Скопје
На 8 март 2019 година во просториите на „Даре Џамбаз“ во Скопје, „Мобилност Скопје“ организираше базар
на својата креативна работилница, по
повод Меѓународниот ден на жената – 8
Март. На овој настан присуствуваше и
делегација на „Мобилност Битола“, составена од Лидија, Жане, Фанче и Соте.
Во пријатна атмосфера се разменија
искуства, мислења и насоки за соработка на креативците од двете здруженија.

Овој начин на дружење и договарање
заеднички настапи беше проширен и со
присутните гости од Врање од Србија, со
кои исто така се иницираше соработка.
Сè на сè, пријатни и добредојдени
контакти за размена на мислења и искуства и понатамошни соработки и активности.
Д-р Нико Јанков
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Мапирање
на граѓанското
општество
во Пелагонискиот
регион
На 8 март 2019 година, во хотелот
„Милениум“ во Битола, во организација на МЦМС (спонзорирано од делегацијата на ЕУ  во С. Македонија),
се одржаа разговори со граѓанскиот
сектор на кој се разгледаа проблемите
што се јавуваат во севкупното живеење
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шево и од Ресен, а „Мобилност Битола“
беше претставена со претседателот и
секретарот, кои активно учествуваа во
настанот.

Холокаустот на
битолските Евреи

По претставувањето на учесниците,
водителот ги предложи трите основни
теми, а тоа се: делокругот на работата
на граѓанските организации, успеси во
работата и проблеми со кои се соочуваат при активностите. Работата се одвиваше по групи, вмрежување по дејности
и начини на дејствување по проблематика. За секоја тема секоја група имаше
панел на кој ги запишуваше основните
насоки на дејствување, успеси и проблеми со кои се соочуваат во активностите.

Во Битола и годинава со повеќе
настани се одбележа манифестацијата
„Холокаустот на битолските Евреи“,
сето тоа под покровителство на амбасадорот на Израел во Република Северна
Македонија, НЕ Дан Оријан. „Мобилност Битола“ учествуваше на дел од
овие настани. Имено, на 9 март беше
одржана проекција на филмот „Трето
полувреме“, на кој му претходеше мал
концерт и изведба на лица со инвалидност во Центарот за култура - Битола.
Пишувачот на овие редови учествуваше на овој дел од чествувањата.

„Мобилност Битола“ активно ги
изложи своите размислувања во однос
на активноста во работењето, успесите
и проблемите со кои се соочува. Вреди
да се спомене дека во текот на работата
која опфаќа повеќе сегменти запишани
во статутот и програмата, во успеси беа
наведени:
1.Воспоставен дијалог со власта за подобрување на правата на лицата со
инвалидност;
2.Вовед на правата на лицата со инвалидност во секојдневието (право на
мобилност);
3.Поголема застапеност во средствата
за јавно информирање на здруженијата кои се борат за правата на лицата
со инвалидност;
4. Учество при подготвувањето на алтернативниот извештај до ООН при остварување на правата на лицата со инвалидност содржани во Конвенцијата
(ратификувана кај нас во 2011 година).
Како проблеми беа наведени:
1.Безрезервна имплементација на правата содржани во Конвенцијата, која
е дел од правосудниот систем;
2.Власта да се инструира да ги воведе
сите позитивни законски прописи и
подзаконски акти;

(работа, вработување, образование, култура, екологија, здравство...). Состанокот го водеше претставникот од МЦМС
– Ристо Карајков. На разговорите присуствуваа претставници на дваесетина
организации од Битола, Прилеп, Кру-

3.Перманентна опсервација на граѓанското општество;
4.Користењето на сознанија од ослободено истражувачко новинарство во
вистинска смисла на зборот.
Д-р Нико Јанков
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Другиот ден, на 10 март, се одржа
традиционален марш на живите во спомен на оние кои во Битола маршираа на
11 март 1943 година и не се вратија...
Чествувањето започна од платото пред
Домот на народно здравје „Д-р Хаим
Абраванел“, со марш до железничката
станица во Битола.
Д-р Нико Јанков

Животот
(или селектирањето)
на лицата
со попреченост
Ако нè вознемирува она што другите го
мислат за нас, наш проблем не е нивното
мислење. Наш проблем е што се вознемируваме со тоа. Можеме да го земеме
предвид како еден од можните погледи
и агли на гледање, но тука нема потреба
од вознемиреност. Постојат многубројни
погледи и агли на гледање, но од корист
ни е да се согледуваме себеси и од нив да
градиме целосна слика за себе. Што се од-
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несува до нашата вознемиреност, можеме
да видиме дали зад неа се крие недоверба
во нашите способности, квалитети, и потенцијали и тенденцијата на исполнување
на очекувањата на другите.
Интимните (слободни или озаконети) врски се голем предизвик меѓу нашите луѓе. Создавањето и одржување
блиски и романтични врски меѓу поединците, како што се маж и жена, љубовни партнери или сексуални партнери, создаваат огромна доза на серотонин
(хормон на радоста) во нивните (нашите) тела, позитивна еуфоричност што
,,живот значи“, особено кај помладите
лица со попреченост. Нивниот очај кога
наутро ги отворат очите ќе биде шанса за
насмевка при отворање очи како влегување во градина полна со плодови!
Како да се подигне серотонинот по
природен пат и да се бориме со депресијата и лошото расположение?
Уметникот ќе ви рече дека е среќен
кога ќе направам добро дело, а поетот
кога ќе напише неколку искрени стиха.
Но сите ние заеднички ќе се сложиме дека
дружењето со љубовта го издига чувството на радост до небесните височини. Ако
одите на лекар поради вашето лошо расположение, ќе добиете совет сличен на:
Секој ден вклучувајте барем една ферментирана храна. Природната ферментација ги
збогатува производите со корисни квасци
и пробиотици. Тие помагаат за правилно
искористување на хранливите материи, ја
подобруваат дигестивната функција, па
како позитивен ефект од тоа следува и зголемување на серотонинот.
Примајте повеќе сончева светлина.
Таа придонесува исклучиво за синтеза на
витамин Д. Тој пак учествува во зголемувањето на серотонинот, ја пребродува депресијата и го подобрува расположението.
Сепак, јас ќе завршам со она што
еднаш и сум го напишал: Нашата цел е
да сфатиме дали спиеме или само го сонуваме животот. За почеток во тоа може
да помогне креативна друштвена работа.
Спортот, уметноста, Тортијадата, поезијата се одличен пример за будност на
поединецот, но и сета негова духовна креација што извира од него во секој момент
кога тој ќе се напрегне. Нашиот страв,
фобиите, траумите од детството, стануваат само интелектуално издржани креации во работењето. Да го искористиме
нашиот сон мудро заради следното утро и
работата која нестрпливо нè очекува.
Љубе Лазаровски

Донација
на детски
инвалидски
колички
од Израел
Во рамките на одбележувањето на
Светскиот ден на лицата со инвалидност и Денот на „Мобилност Македонија“, 4 Декември, државата Израел
преку израелскиот амбасадор во Македонија - НЕ Дан Оријан и Министерството за здравство донираше пет лесни
детски инвалидски колички за потребите на членовите на „Мобилност Битола“. Манифестацијата беше поддржана од локалната самоуправа на чело со
градоначалничката м-р Наташа Петровска и Клиничката болница – Битола, на
чело со директорот д-р Зоран Лазаров.
Тука е и директорката на Здравствениот
дом „Д-р Хаим Абраванел“, д-р Весна
Спирковска, како и други гости, особено од Центарот за деца со посебни
потреби.
На самиот почеток на манифестацијата беа дадени и изјави за медиумите,
нагласувајќи го нејзиното значење и заложбите кои „Мобилност Македонија“
ги прави за подобрување на севкупното
живеење на лицата со телесна инвалидност. Покрај количките, амбасадорот
Оријан донираше и десет перници-душеци за децата со посебни потреби,
како и ЕКГ-апарати за здравствениот
дом. Обраќање за овие настани имаше и Шели Леви Драмер, внука на д-р
Хаим Абраванел, познат еврејски лекар
од Битола, чие име сега го носи токму
здравствениот дом во нашиот град.
Им благодариме за позитивните
перцепции, особено на организацијата
на Марија Герас Дочовска, консултант
на Израелската амбасада од „Одикон“.
Се надеваме дека соработката ќе продолжи, особено заради богатото искуство на Израел за лицата со инвалидност.
Д-р Нико Јанков
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ТЕМАТСКА
РАБОТИЛНИЦА
„ПРИСТАПНО
КУМАНОВО
– ПРИСТАПНА
МАКЕДОНИЈА“
На 12.12.2018 година, во ресторан
„Грација“ во Куманово, во организација
на Меѓуопштинското здружение на лица
со телесен инвалидитет на Куманово,
Кратово и Крива Паланка – „Мобилност
Куманово“, а со финансиска поддршка
од „Мобилност Македонија“, се одржа
тематска работилница на тема: „Почит и обврска на локалната самоуправа
кон човековите права на жителите на
градот кои се соочуваат со пречки во
мобилноста „ПРИСТАПНО КУМАНОВО  – ПРИСТАПНА  МАКЕДОНИЈА“.
Во рамките на манифестацијата беше
одбележан 4 Декември - Ден на лицата
со телесен инвалидитет на Македонија.
На работилницата присуствуваа 140
членови од здруженијата членки на „Мобилност Македонија“, а посебен белег

на настанот му дадоа градоначалникот
на општина Куманово, Максим Димитриевски, градоначалникот на општина
Кратово, д-р Љупчо Бојаџиев, советниците на претседателот на Владата на
РМ, Спасе Додевски и Сандра Поповска,
претставници на секторите за урбанизам
од повеќе општини, претседатели на
национални инвалидски организации,
претставници на институции и подрачни
единици на фондовите, претставници на
ортопедските куќи и други гости.
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Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, ја отвори
работилницата со поздравен говор и сублимирање на условите на пристапност во
општина Куманово. Во својот говор ја
истакна соработката со невладиниот сектор, особено со „Мобилност Куманово“,
во однос на подобрување на положбата
на лицата со инвалидност во оваа насока.
Во рамките на отворањето на настанот, детско-младинскиот ансамбл
„СРМА“ од Куманово, предводен од
кореографот Марјан Бошковски, настапи со орото „Водарки“, а во работниот
дел на манифестацијата, во рамките на
одбележувањето на 4 Декември - Ден на
лицата со телесен инвалидитет на Македонија, за активностите кои годинава
ги презеде „Мобилност Македонија“,
особено за иницијативата за измени и
дополнувања на Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала, како и за новиот Предлог-закон за социјална заштита
и сите интервенции кои како сојуз ги
дадовме за подобрување на текстот на
Законот и заштита на правата на лицата
со инвалидност, говореше претседателот
на „Мобилност Македонија“, Бранимир
Јовановски.
Во вториот работниот дел од манифестацијата, кој се однесуваше на темата ПРИСТАПНОСТ, беа презентирани
повеќе одредби од правни акти кои се
дел од македонската легислатива, а кои
овозможуваат и наложуваат обврска за
градење на општество без бариери. Пред
присутните беа презентирани скици, нацрти и практични примери за премостување на најчестите архитектонски бариери, а тоа се: спуштени рабници за премин преку улица, правилно обележени и
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во доволен број паркинг места, рампи,
лифтови, вертикални и коси платформи
за премостување на висински разлики,
шалтери и адаптирани тоалети.
Главен заклучок од работилницата
беше дека од почетокот на идната година, здружените членки на „Мобилност
Македонија“ ќе ја започнат кампањата
за „Пристапна Македонија“ во своите
локални самоуправи, ќе им укажат на

СПОРТ

ШАХОВСКИ ДВОМЕЧ
На 30-31.3.2019 година, во хотел
„Конгресен центар“ во Охрид се одржа
шаховски двомеч помеѓу репрезентациите на Националниот сојуз на лица
со телесен инвалидитет на Македонија
– „Мобилност Македонија“ и Националниот сојуз на цивилни инвалиди од
војната на Македонија.
Победа извојува репрезентацијата
на „Мобилност Македонија“ со резултат 6,5:3,5 поени.

Претседателот на Националниот
сојуз на цивилни инвалиди од војната
на Македонија, Душан Нешевски, го
отвори натпреварот евоцирајќи спомени од минатото, од зачетоците на шаховската игра во редовите на лицата со
инвалидност во нашата држава, истакнувајќи повеќе поединци заслужни за
развојот и прифаќањето на шахот како
најмасовна игра која отсекогаш, па и
денес, има врвни шахисти од редовите
на лицата со инвалидност.

Натпреварот се играше двокружно,
со темпо по играч од 1 час, на 5 шаховски табли. Главен судија на натпреварот
беше Тони Пајдаков, а составот на екипите беше следниот:
МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
1. табла, Јанчо Ѓорѓевски2 поени
2. табла, Горан Војновски 1 поен
3. табла, Мирослав Бучевски2 поени
4. табла, Даниел Нунески1,5 поени
5. табла, Живко Станковски 0 поени

локалните власти дека очекуваме сите
нови станбени и деловни градби, како и
јавни површини за движење и престој,
без исклучок да ги содржат елементите
за пристапност, опишани во Законот за
градење и Правилникот за пристапност.
Исто така, при реновирање на постоечките улици, паркови и станбено-деловни
објекти да се почитуваат овие стандарди
на пристапност.
На крајот на идната година ќе се собереме повторно и ќе направиме резиме на конкретни активности кои биле
спроведени во локалните самоуправи.
Искрено се надеваме дека ќе имаме
многу за пофалба и ќе констатираме
дека првиот чекор кон менување на
јавната свест решително е зачекорен и
дека нештата се менуваат на подобро.
Не попусто се вели дека и најдолгиот пат започнува со првиот чекор.
Работилницата заврши со размена на
идеи, дружење и заеднички ручек.
Б. Јовановски

ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД  ВОЈНАТА
1. табла, Жарко Селковски 0 поени
2. табла Мусли Пајазити,1 поен
3. табла, Крум Митковски 0 поени
4. табла, Коста Костов0,5 поени
5. табла, Насуф Исаки2 поена

По завршување на официјалниот
дел на турнирот, меѓу натпреварувачите
продолжи дружењето со дрвените фигури во неформална конкуренција, се
одиграа многу меѓусебни игри при што
доминираше насмевката, шегата, но
и по некоја лута забелешка... впрочем
таква е играта, а велат оној што губи,
има право да се лути.
Натпреварувачите се разделија со
желба што поскоро да се сретнат во
некоја нова „пресметка“ на некој нов
„шаховски мегдан“.
Б. Јовановски
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ОЛИВЕРА НАКОВСКА
- БИКОВА
Иднината им припаѓа на натпреварувачите со големо срце
„Биди добар, биди подобар… стани
најдобар“
Под ова мото,учениците од петто-2
и петто-4 одд. од ОУ „Ѓорѓи Сугарев“Битола со своите наставнички Наташа
Тодоровска и Билјана Рахманова-Тасева, имаа интерактивна средба со македонската параолимписка шампионка
во стрелаштво, Оливера Наковска-Бикова. Настанот беше организиран на
28.2.2019 година во училишната библиотека, со цел учениците да се запознаат
со еден врвен спортист од Битола и Македонија, со нејзините постигнувања на
светско ниво и како со труд се постигнуваат највисоки резултати во спортот.

вајќи го самиот чин на подготовки и тренинзи за големите натпреварувања.
Иако тренира во скромни услови
кои ги обезбедиле пред повеќе од 20
год. таа воопшто не се пожали на тоа,
туку на децата им објасни дека ако се
сака нешто да се постигне, не требаат
идеални услови туку многу труд и да се
одвојува доволно време за тренинг. Резултатите потоа сами ќе си дојдат. Таа
идната година ќе учествува на (за неа
петти) Параолимписки игри, овој пат во
„Токио 2020“. Децата беа фасцинирани
и од оваа информација.
Со посебна емоција го објасни
својот однос со сите членови на Македонската параолимписка федерација,
а особено поддршката и мотивацијата
која ја добива од својот колега, тренер и
ментор Бранимир Јовановски.
Учениците поставуваа прашања на
кои таа отворено и јасно им објаснуваше. Еве дел од прашањата на кои се
дискутираше:
1.Зошто го избравте овој спорт? Со
какви услови за спортување со соочивте во нашиот град и државата?
2.Што значи параолимпијада? Од кога
нашата земја се вклучи на Параолимпијада и дали имаме учесници само

Со својата скромност и емотивност
во искажувањата, Оливера ги освои
срцата на љубопитните ученици и им
раскажуваше за нејзините почетоци во
стрелаштвото кои почнаа во средно економско училиште. Со помош на видеоматеријали и фотографии од голем дел
од нејзините постигнувања на европски
и светски првенства успешно им ги доближи своите дострели, пред сè објасну-
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во оваа дисциплина?
3. Какви успеси имате постигнато? Дали
и која Ви е омилената награда?
4. Кои дисциплини ги има стрелаштвото?
5. Дали има можност младите да се занимаваат со стрелаштво во нашиот град?
6.Дали би сакале Вие да сте тренер и да
формирате клуб за стрелаштво?
7. Дали Вашите деца би ги насочиле да тренираат стрелаштво или некој друг спорт?
8.Колку државата и градот го ценат Вашето постигнувања и каква е нивната
поддршка за освоените награди?
Учениците најмногу се радуваа на
пехарите, медалите, дипломите и плакетите кои им ги покажуваше и ја објаснуваше нивната важност. Последниот
го освои претходниот ден - спортист
на градот Битола. Потоа следуваше
изненадување за Оливера од страна на
учениците кои за неа и нејзините успе-
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си имаа подготвено поетски и ликовни
творби. Интерактивните активности
продолжија со натпреварување во игра
пикадо. Учениците увидоа дека не е
баш лесно да ја погодат целта, бидејќи
само со вежбање може да се погоди во
центарот, а тоа го постигнуваат само
врвните спортисти како нашата златна
Оливера.

ГРСТ СТИХОВИ ЗА НАШАТА СПОРТСКА ХЕРОИНА
ОЛИВЕРА НАКОВСКА - БИКОВА
Оливера,спортистка наша
Легендарна си и цела Македонија те знае
Исправена ти гордо стоиш
Виориш македонско знаме
Единствена
Радост и среќа има во очите твои
А , еве денес си со нас тука.
Ние сме горди што те имаме
Ајде продолжи,не застанувај
Кога си веќе најдобра
Освои уште повеќе медали
Вака се редат успеси
Со труд и напорна работа
Ќе славиме сите заедно
А ти ќе бидеш горда Македонка.

Турнир во шах
по повод Денот
на лицата
со инвалидност
– 3 Декември
Во пресрет на Денот на лицата со
инвалидност – 3 Декември, ССРИ  од
Битола организираше турнир во шах, кој
се одржа на 1 декември и во кој учество
зедоа речиси сите сојузи (Мобилност,

Балканот се треси кога
Исправена ти стоиш
Крвта во вените тече,
Очите полни со радост и секаде
Вратите се отворени кон победата нова
А , еве денес си со нас тука.
Магдалена Ангелковска, Ања Крстева
и Теона Петковска V-2 одд.
ОУ „Ѓорѓи Сугарев“- БИтола
 Оливера на оваа средба со учениците беше придружувана од нејзината
ќерка Викторија, која инаку е одбојкарка. Таа како и сите членови од нејзиното семејството се голема поддршка за
Оливера, што ù дава уште поголем мотив за нови успеси во дисциплините во
кои настапува.
За пријатен прием во училиштето и
можност за натамошна соработка се погрижија и директорката, Валентина Петреска и психологот, Нина Пожарска,
од кои ја доби поканата да биде и почесен гостин на патронатот на училиштето. Поканата е прифатена со воодушевување од страна на нашата Оливера.
По денешната средба едно е сигурно - учениците од „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола имаат нов спортски идол, а тоа е
шампионката над шампионите, Оливера Наковска- Бикова.
Наташа Тодоровска

НАША ОЛИМПИЈКА
Наша славна олимпијка
Ама заслужена е таа слава
Ширум светот настапува
А и разни медали освојува.
Оливера,
Лична,горда,храбра
Игра до самиот крај
Македонија ја сака неа
Повеќе од се на светот
Има добар спортски став
Јако стега пиштол в рака
Кон целта стрела, да победи сака
А еве денес дојде кај нас.
Ти благодариме сите, на сет глас !!!
Андреа Талевска V-2 одд.
ОУ „Ѓорѓи Сугарев“- Битола

Сојуз на слепи, Сојуз на глуви, Сојуз на
цивилни инвалиди од војната, ССРИМ –
Битола инвалидски пензионери).
Турнирот помина во интересна и
динамична атмосфера, а најголем успех
постигнаа: Лазар Котевски (Сојуз на
слепи) – 1. место и златен медал, Живко
Стрезовски (Мобилност Битола) – 2.
место и сребрен медал и Цане Петковски – 3. место и бронзен медал.
По собирањето на поените, екипно
пехарот го освои екипата на инвалидските пензионери. Овој начин на чествување е добредојден и во иднина се
надеваме на уште помасовно учество.
Д-р Нико Јанков
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