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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ,

Почетокот на годината го дочекавме со надеж дека конечно и се гледа крајот 
на ковид пандемијата, дека конечно ќе почнеме полека да им се враќаме на „ста-
рите“ навики и „стариот“ начин на живот. Се укажуваше на помирна пролет, 
релаксирано лето... и одеднаш некако двегодишната психоза наречена Ковид-19 
секавично беше заменете со нова светска криза, овојпат воена помеѓу Русија и 
Украина, војна која предизвика голема хуманитарна криза, милиони расселени 
лица, срушени домови, невини жртви, болки и страдања на невиното цивилно 
население, војна која сериозно се заканува да прерасне во глобална, без можност 
за било какви предвидувања за конечниот исход и судбината на населението на 
планетата Земја.

Овде за разлика од ковид пандемијата не помага никаква изолација, каран-
тин, останува само да се надеваме дека ќе преовлада разумот и дека онака на-
прасно како што и започна, така и да престане со соодветен мировен договор.

Токму таа воена криза, предизвика нагло зголемување на цените на основ-
ните артикли, пред се на енергенсите, на горивата, на прехрамбените продукти, 
што пак како лавина предизвика одредени социјални немири, протести, апели 
за зголемување на платите, од минималната преку просечната, па се до скалесто 
покачување во интерес на вработениете. И се би било добро кога економијата и 
буџетите би можеле да го издржат тој притисок, ама не можат.

Едни од најпогодените во целата неповолна ситуација секако се лицата со ин-
валидност, кои повторно се најдоа на маргината на маргините, никој не помисли на 
зголемување на нивните социјални надоместоци, на нивните основни примања за 
задоволување на секојдневните потреби и сочувување на кревкото здравје.

Ние како нивна матична организација интервениравме со серија на барања 
до Министерството за труд и социјална политика и до Владата на РСМ, иници-
равме неколку состаноци со министерката Јованка Тренчевска, дискутиравме за 
проблемите и потребите, очекуваме разрешница.

И една светла точка на крајот од тунелот, Оливера Наковска Бикова, после 
21 година, повторно стана европска шампионка во стрелаштво на првенството во 
Хамар, Норвешка. Честитки.

Бранимир Јовановски
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▶

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

На 25.02.2022 година, во амфитеата-
рот на ДХО „Даре Џамбаз“ во Скопје, 
се одржа редовна годишна седница на 
Собранието на Националниот сојуз на 
лица со телесен инвалидитет на Маке-
донија – Мобилност Македонија. 

 По изборот на записничар и двајца 
оверувачи на записникот, беше усвоен 
дневниот ред, избрана Верификациона 
комисија која го верифицираше манда-
тот на Нермин Суловски, претставник 
од Мобилност Дебар. 

Во натамошниот тек од седницата 
беше разгледан и усвоен:

-Записникот од претходната седни-
ца на Собранието на Мобилност Маке-
донија одржана на 27.02.2021 година;

-Извештајот за работа на Мобил-
ност Македонија за 2021 година

-Извештајот за финансиско и мате-
ријално работење на Мобилност Маке-
донија во 2021 година и Извештајот на 
Надзорниот одбор за извршената кон-
трола врз материјално-финансиското 
работење на Мобилност Македонија во 
2021 година;

-Извештаите од комисиите за попис 
на средствата на Мобилност Македо-
нија.

Потоа беа усвоени Програмата за 
работа на Мобилност Македонија за 
2022 година и Финансов план за по-
требни средства за реализација на про-
грамските активности на Мобилност 
Македонија за 2022 година.

На крајот од седницата како 
претставници од Мобилност Маке-
донија во Собрание на Националната 
федерација за спорт и рекреација на 
инвалиди на РСМ – Параолимписки 
комитет на Северна Македонија за ман-
датниот период 2021-2025 година беа 
избрани Бранимир Јовановски, Оливера 
Наковска Бикова и Дејан Ѓорѓиевски.

 Б. Јовановски

МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ГО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТОТ НАБАВКА  
НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА: 30 ЛИЦА СО ПОТЕЖОК И НАЈТЕЖОК  
ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ ДОБИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

На 10.3.2022 година, во холот на 
ДХО „Даре Џамбаз“, во присуство на 
министерката за труд и социјална поли-
тика, Јованка Тренчевска, дел од члено-
вите на органите на сојузот, и десетина 
лица со телесен инвалидитет (заради 
протоколите за заштита од ширење на 
инфекција на корона-вирусот) се одржа 
пригоден настан на кој им беа предаде-
ни 17 електрични додатоци за движење 
на инвалидска количка, како и 13 ин-
валидски колички на електромоторен 
погон.

Целата активност започна во втора-
та половина на минатата година, кога 
беше објавен Јавен повик за пројаву-
вање на интерес за потреба од наведе-
ните ортопедски помагала, а право на 
пријавување имаа сите лица со телесен 
инвалидитет на територијата на Север-
на Македонија, кои овие помагала не 
можат да ги добијат преку ФЗОМ. Јав-
ниот повик беше објавен во 2 печатени 
медиуми (по еден на македонски и на 
албански јазик), како и на социјалните 
страници на „Мобилност Македонија“ 
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и дел од здружените членки (веб-стра-
ницата и фејсбук-страница).

На повикот се јавија 17 лица со те-
лесна попреченост кои имаа потреба 
од електрични додатоци за движење 
на собна инвалидска количка и уште 
13 наши граѓани кои имаа потреба од 
инвалидска колички на електромоторен 

погон, и членовите на Извршниот од-
бор одлучија на сите да им се одгово-
ри позитивно и да се задоволи нивната 
потреба. Овие инвалидски колички на 
електромоторен погон не можат да се 
набават преку ФЗОМ заради бесмисле-
ната одредба во Правилникот за инди-
кации за остварување на право на ор-
топедски и други помагала, лицата кои 
имаат потреба од истите да се вработе-
ни или да се во процес на образование. 
За жал и после безброј преговори, ур-
генции и дописи, со кои бараме укину-
вање на одредбата и правото да се стек-

нува согласно функционалниот статус 
и потребата на лицето, оваа бесмислена 
одредба сè уште е на сила.

Министерката Јованка Тренчевска 
им се обрати на присутните лица со те-
лесен инвалидитет истакнувајќи:

„Преку соработката со граѓанските 
организации, како министерство обез-

бедуваме поддршка за сите граѓани, а 
остварените права се видливи права, 
особено кога на лицата со телесна по-
преченост им се олеснува движењето 
во јавниот живот, со што тие постојано 
ќе бидат меѓу нас. Верувам дека со овој 
пример на Министерство за труд и со-
цијална политика, кој во континуитет 
го продолжуваме, ќе поттикнеме и кај 
другите институции на локално ниво, 
да покренат акции и да дејствуваат за 
подобрување на движењето на лицата 
со телесен инвалидитет. Со одвојување-
то на средствата од игрите на среќа ние 

ги зајакнуваме граѓанските организа-
ции, а со тоа им помагаме на сите граѓа-
ни. На ваков начин, не само што при-
донесуваме кон слободата на движење, 
туку го подобруваме и квалитетот на 
животот и ја зголемуваме социјалната 
инклузија. Само слободни луѓе се среќ-
ни луѓе! Посакувам денеска овој ден да 

донесе среќа и насмевка кај сите вас“, 
рече министерката Тренчевска.

Претседателот на „Мобилност Ма-
кедонија“, Бранимир Јовановски, ис-
такна дека Национален сојуз на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија 
„Мобилност“ Македонија, интензивно 
дејствуваврз остварување и заштита на 
здравствените, економските, социјални-
те, културните, образовните, спортските 
и другите права, интереси и уверувања 
на лицата со телесен инвалидитет, во 
согласност со Уставот и законот. Соју-
зот активно дејствува на повеќе полиња 
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ЈАВЕН ПОВИКво интерес на подобрување на правата, 
положбата на лицата со телесен инва-
лидитет, а нивно слободно и независно 
движење во повеќе случаи не е возмож-
но без соодветни ортопедски помагала 
меѓу кои и на оние кои или не се на-
оѓаат на Листата на ортопедски пома-
гала на ФЗОМ (електрични додатоци за 
движење на инвалидска количка), или 
пак критериумите за нивно добивање 
се бесмислени (инвалидски колички 
на електромоторен погон). Набавка-
та на овие помагала, со поддршка на 
Министерството за труд и социјална 
политика, кои денеска официјално 
им ги предаваме на лицата со телесен 
инвалидитет, се само камче во моза-
икот кое има за цел да се комплетира 
целата слика за слободно, непречено 
и самостојно движење, без бариери, за 
лицата со телесен инвалидитет, а гри-
жата за нивна набавка и дистрибуција 
во иднина да ја преземат институциите 
на државата надлежни за тоа, односно 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија.

Паралелно работиме и на кампањи 
за подигање на јавната свест на граѓани-
те, но и за подобрување на пристапнос-
та на станбените и деловните објекти, 
како и на јавната површина во опкру-
жувањето, бидејќи овие електронски 
додатоци и инвалидските колички на 
електромоторен погон се нефункцио-
нални во услови на архитектонски ба-
риери, високи рабници на тротоарите и 
непристапни јавни и станбени објекти 
со скали, а без рампи или лифтови за 
премостување на висинските бариери. 

Министерката Тренчевска вети 
дека со заедничка координација и во 
тесна соработка со претставниците на 
„Мобилност Македонија“, заедно ќе 
дејствуваме на подобрување на текстот 
на новиот Закон за градење, сè со цел 
пристапноста да ја подигнеме на најви-
соко ниво, најнапред во легислативата, 
а потоа и во пракса.

„Мобилност Македонија“ и 
претставниците на органите и телата на 
Сојузот, кои беа инволвирани во реали-
зација на овој проект, се задоволни би-
дејќи на 30 лица со потежок и најтежок 
телесен инвалидитет им овозможија не-
пречено и самостојно движење. 

Б.Јовановски

за поднесување на барање по од-
нос на програмата за рефундирање 
на средства платени како царински 
давачки, данок на додадена вредност 
и акциза за набавка на патнички ав-
томобил за лица со тешка, потешка и 
најтешка телесна попреченост, лица 
со умерена, тешка и длабока интелек-
туална попреченост, за потполно сле-
пи лица со придружник и за потпол-
но глуви лица за 2022 година

Министерството за труд и социјална 
политика согласно Програмата за ре-
фундирање на средства платени како 
царински давачки, данок на додадена 
вредност и акциза за набавка на па-
тнички автомобил за лица со тешка, 
потешка и најтешка телесна попре-
ченост, лица со умерена, тешка и 
длабока интелектуална попреченост, 
за потполно слепи лица со придруж-
ник и за потполно глуви лица за 2022 
година (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.43/22) обја-
вува јавен повик за поднесување на 
барање за рефундирање на средства 
платени како царински давачки, да-
нок на додадена вредност и акциза за 
набавка на патнички автомобил.

Барањето може да се поднесе од 
страна на лицето со попреченост, негов 
родител или старател најдоцна до 30 
септември 2022 година.

Барањето со потребната докумен-
тација се поднесува преку надлежниот 
центар за социјална работа до Комиси-
јата за рефундирање на средства за на-
бавка на патнички автомобил формира-
на во рамки на Министерството за труд 
и социјална политика.

Кон барањето се поднесува след-
ната документација:

-Наод, оцена и мислење од надлеж-
на комисија за утврдено тешка, потеш-

ка и најтешка телесна попреченост, за 
утврдена умерена, тешка и длабока 
ментална попреченост, за потполно сле-
пило и потполна глувост (или копија од 
документот заверена на нотар),

-Царинска декларација (примерок 
од електронска царинска декларација, 
потврда за регистрација издадена по 
извршено увозно царинење) не постари 
од 18 месеци од денот на подмирување 
на царинските давачки и акцизи при 
увоз на патнички автомобил, издадени 
од царински орган (или копија од доку-
ментот заверена на нотар),

-Доказ за платен данок на додадена 
вредност при набавка на патничкиот 
автомобил,

-Фактура за набавка на возило во 
државата,

-Доказ од овластена компанија за 
вградена специјализирана опрема (за 
возила со купопродажна вредност над 
10.000 евра во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 20.000 евра во 
денарска противвредност),

-Наод и мислење за друг член на се-
мејството со попреченост (или копија 
од документот заверена на нотар),

-Потврда за остварени приходи од 
Управата за јавни приходи за претход-
ната година,

-Потврда за редовен студент (докол-
ку лицето е студент),

-Потврда за заснован работен однос 
(доколку лицето е во работен однос),

-Потврда за регистриран активен 
барател на работа (доколку лицето е не-
вработено лице).

За дополнителни информации мо-
жете да се обратите секој работен ден 
од 10 до 12 часот на тел. 02 3106-770 
или во меснонадлежниотЦентар за со-
цијална работа.

Министерство за труд и социјална политика
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ЗАПОЧНА РЕНОВИРАЊЕТО НА АПАРТМАНИТЕ

На 03.03.2022 година, во Охрид, беше 
потпишан договорот за реновирање на 9 
објекти за опоравок и рехабилитација на 
лицата со телесен инвалидитет, помеѓу 
Југо-западниот плански регион и избра-
ната фирма на тендер, „Гоце 2009“. Со 
овој чин, по подолго време конечно се 
одблокира процесот на реновирање на 
објектите преку користење на доделениот 
грант од 1.800.000,00 денари од страна на 
Југо-западниот плански регион. Со овие 
средства се наменети за промена на ѕид-
ните плочки во купатилата на 9 апартма-
ни, промена на санитарните елементи во 
купатилата (тоалетни школки, батерии, 
лавабоа, бојлери, како и монтажа на спе-
цијални столчиња на ѕид за туширање), 
потоа ѕидните плочки во кујните, замена 

на сите внатрешни и надворешни врати, 
на сите прозорци, малтерисување, гле-
тување, бојадисување на внатрешните 
ѕидови во сите апартмани, промена на 
електричните табли и осигурувачите во 
објектите и други интервенции.

По завршување на градежно-мо-
лерските работи во објектите, ќе се 
монтираат новите кујни, како и новите 
кревети, душеци и плакари. Очекуваме 
објектите да ги примат првите гости за 
ова сезона на 01.06.2022 година.

Б.Јовановски
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РСМ, Н.Е. СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ, НА РАБОТНА 
СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА НСИОМ

На 2.12.2021 година, по повод одбе-
лежувањето на 3 Декември - Меѓуна-
роден ден на лицата со инвалидност, 
претседателот на Република Северна 
Македонија, Н.Е. Стево Пендаров-
ски беше во работна посета во ДХО 
„Даре Џамбаз“, каде што се состана со 
претседателите и претставниците на 
Националните инвалидски организа-
ции, членки на Националниот совет на 
инвалидските организации на Македо-
нија (НСИОМ).

Средбата ја отвори претседателот 
на НСИОМ, Дејан Ѓорѓиевски, а потоа 
збор зеде претседателот на Република 
Северна Македонија, Н.Е. Стево Пен-
даровски, истакнувајќи дека како и 
минатите години, дојден е да ги слушне 
потребите на лицата со инвалидност 
и во рамките на неговите ингеренции, 
контакти и деловни врски, да помогне 
во реализацијата на барањата за подоб-
рување на правата и положбата на ли-
цата со инвалидност во нашата држава.

Во продолжение на едно иполча-
совната работна средба, за проблемите 
и потребите на членовите на НСИОМ 
дискутираа претставниците на нацио-

налните инвалидски организации за 
кои ги застапуваат и тоа:

- Жарко Селковски - претседател 
на Национален сојуз на слепи лица на 
Македонија-прашања и предизвици на 
слепите лица;

- Томица Стојановски - претседател 
на Национален сојуз на глуви лица на 
Македонија прашања и предизвици на 
лицата со оштетен слух;

- Бранимир Јовановски - претседа-

тел на „Мобилност Македонија“ - пра-
шања и предизвици на лицата со теле-
сен инвалидитет;

- Д-рВасилка Димоска Де Јонг – ге-
нерален секретар на Републички центар 
за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост - ПОРАКА - прашања и 
предизвици за лицата со интелектуална 
попреченост;

- Бранимир Јовановски - претсе-
дател Параолимпискиот комитет на 
Северна Македонија – прашања и пре-
дизвици за спортот на лицата со инва-
лидност;

- Ѓорѓи Боризовски- претставник на 

Национален сојуз на цивилни инвалиди 
од војната на Македонија – прашања и 
предизвици за цивилните инвалиди; и

- Џеват Палоши – потпретседател на 
Националниот сојуз на трудови инвали-
ди на Македонија- прашања и предиз-
вици на трудовите инвалиди.

Сите дискусии на излагачите беа 
насочени кон проблемите во однос на 
пристапноста, образованието, здрав-
ствената заштита, вработувањето, спор-

тот и културно - забавниот живот, за 
лицата со инвалидност, но и функцио-
нирањето на националните инвалидски 
организации и нивните 137 здружени 
членки, финансирањето и предизвици-
те кои ги носи пандемијата од ковид-19.

На крај од средбата, претседателот 
на НСИОМ, Дејан Ѓорѓиевски, ја вра-
чи награда „3Декември“ на Македон-
скиот институт за медиуми, за особен 
придонес во кампањите за подигање на 
нивото на јавната свест за потребите на 
лицата со инвалидност.

Б.Јовановски
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ, ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

И годинава, на 3.12.2021 година, во 
свечената сала на Владата на Република 
Северна Македонија, Националниот со-
вет на инвалидски организации на Ма-
кедонија со своите седум здружени на-
ционални инвалидски организации: На-
ционален сојуз на слепите на Републи-
ка Северна Македонија, Национален 
сојуз на глуви и наглуви на Република 
Северна Македонија, Национален сојуз 
на лица со телесен инвалидитет на Ма-

кедонија - Мобилност Македонија, Ре-
публички центар за поддршка на лица 
со интелектуална попреченост–Порака, 
Национален сојуз на цивилни инвалиди 
од војната на Македонија, Национална 
федерација за спорт и рекреација на ин-
валиди на Северна Македонија – Пара-
олимписки комитет на Северна Маке-
донија, Национален сојуз на инвалиди 
на трудот на Република Македонија, во 
соработка со Националното координа-
тивно тело за имплементација на Кон-
венцијата на ООН за правата на лицата 
со инвалидност, го одбележа 3 Декем-
ври - Меѓународниот ден на лицата со 
инвалидност/попреченост.

Настанот го отвори претседавачот 
на Координативното тело, Спасе До-
девски, а потоа говореа:

-Душан Томшиќ, претставник на 
Министерството за образование и наука;

-Софија Спасовска, претставничка 
на Министерството за труд и социјална 
политика, и

-Бранимир Јовановски, претставник 
на Националниот совет на инвалидски-
те организации на Македонија.

Бранимир Јовановски во своето об-
раќање истакна:

„Денес е 3 Декември – Меѓународен 
ден на лицата со попреченост. Согласно 
СЗО, светската популација денес брои 
над 7 милијарди луѓе, од кои повеќе од 
една милијарда луѓе, или приближно 
15% од светската популација, живеат 
со некоја форма на попреченост. 80%, 
пак, од нив живеат во земјите во развој 
и се соочуваат со сиромаштија, која во 
голем процент дополнително предизви-
кува нивна дискриминација,социјална 
исклученост и целосна изолација. Над-
градувајќи се на повеќедецениската ра-
бота на ОН на полето на попреченоста, 
Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост (CRPD), усвоена во 2006 
година, на лицата со попреченост и 
нивните репрезентативни организа-
ции им стана дополнителна алатка во 

борбата за унапредување на правата, 
недвосмислено потврдувајќи дека сите 
деца и лица со попреченост имаат право 
на квалитетно инклузивно образование 
на сите нивоа, пристапност, соодветен 
животен стандард и подобра социјална 
заштита, вработување, пристапна и дос-
тапна здравствена заштита, социјални 
услуги за поддршка во заедницата, како 
и намалување на предрасудите и поди-
гнување на јавната свест за правата и 

потребите на сите лица со попреченост. 
Откако беше усвоена од страна на ООН 
во 2006 година, Конвенцијата, освен 
што стана прв обврзувачки правен акт 
во доменот на меѓународното право за 
правата на човекот во XXI век, исто 
така претставува и официјално призна-
вање на попреченоста како прашање 
на човековите права во меѓународната 
сфера, а со тоа и првиот инструмент за 
правата на човекот кој го отелотворува 
социјалниот модел на гледање на попре-
ченоста. Социјалниот модел гледа на 
лицата со попреченост како на субјекти 
со свои права, а не како на објекти, и 
затоа става нагласок на почитувањето 
на нивните права на еднаква основа со 
другите лица во општеството. Социјал-
ниот модел се фокусира на бариерите 
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тело за следење на спроведувањето на 
Конвенцијата, кое дејствува во рамките 
на канцеларијата на Правобранителот 
на РСМ, а НСИОМ со здружените член-
ки активно партиципира во тој процес“.

Јубилеј: 40 години од формирањето 
на нсиом.

Националниот совет на инвалидски 
организации на Македонија со своите 
здружени 7 национални инвалидски ор-
ганизации: Национален сојуз на слепи-
те на Република Северна Македонија, 
Национален сојуз на глуви и наглуви 
на Република Северна Македонија, 

Национален сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија –„Мобил-
ност Македонија“, Републички центар 
за поддршка на лица со интелектуал-
на попреченост–Порака, Национален 
сојуз на цивилни инвалиди од војната 
на Македонија, Национална федера-
ција за спорт и рекреација на инвалиди 
на Северна Македонија – Параолим-
писки комитет на Северна Македо-
нија, Национален сојуз на инвалиди 
на трудот на Република Македонија, 
годинава навршува 40 години на актив-
но дејствувањена полето на заштита и 
остварување на правата на лицата со 
попреченост во Република Северна Ма-
кедонија. 

Имено, на 17.12.1981 година беше 
конституирана Републичката конфе-

ренција на социјално хуманитарните 
организации на Македонија, која во 
тоа време броеше 12 членки, а за прв 
претседател на претседателството на 
РКСХОМ бил избран Раде Атанасов-
ски. На 10.10.1995 година истата се 
преименува во Заедница на инвалид-
ски организации на Македонија, како 
покривна организација на седум репу-
блички инвалидски организации, за да 
конечно на 1.11.2005 година, по ука-
жување од Европскиот форум за лица 
со попреченост, биде преименувана во 
Национален совет на инвалидски орга-
низации на Македонија. Придобивките 

кои НСИОМ и здружените членки ги 
имаат реализирано во преговорите со 
институциите на државата во измина-
тите 40 години се многубројни, меѓутоа 
остануваат отворени уште многу пра-
шања кои чекаат на своја реализација 
или допрва треба да бидат актуализи-
рани. 

Оваа година, темата на одбележу-
вање на Меѓународниот ден на лицата 
со попреченост е: „Лидерство и учество 
на лицата со попреченост кон инклузи-
вен, пристапен и одржлив пост ковид-19 
свет“. Во интерес на времето, ќе укаже-
ме само на неколку важни сегменти од 
животот на лицата со попреченост за 
кои имаме покренато иницијативи кои 
очекуваме да имаат брза и ефикасна ре-
ализација.

во општеството и средината, кои можат 
да попречат во целосното и делотвор-
но учество на лицата со попреченост 
во општеството на еднаква основа со 
другите, а не на индивидуалната оне-
возможеност, односно попреченост. Со 
нејзината ратификацијата во Собрание-
то на Република Северна Македонија на 
5.12.2011 година, таа стана дел од на-
ционалното законодавство и за разлика 
од другите закони донесени од Собра-
нието, таа во ниту еден дел не може да 
биде менувана и дополнувана со други 
закони,штоги носи Собранието на др-
жавата која ја ратификувала. Деновиве 

се навршуваат 10 години од ратифика-
цијата на Конвенцијата на ООН за пра-
вата на лицата со попреченост и реално 
е да се направи анализа што нашата др-
жава има сторено за реализација на неј-
зините пропишани мерки и препораки, 
во однос на реализација на соодветни 
мерки со кои им овозможува на лицата 
со попреченост да живеат самостојно и 
целосно да ги уживаат сите аспекти на 
животот и развојот на еднаква основа 
со другите, како и да ги идентификува-
ат и елиминираат пречките и бариерите 
за пристапност, вклученост, еднаквост, 
вработување, образование и обука, со-
цијална заштита, здравство, правда и 
други аспекти кои придонесуваат за 
инклузивна еднаквост. Секако, анализа 
на состојбата ќе даде Координативното 
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- Во однос на здравствената зашти-
та, јасно е дека лицата со попреченост 
треба да уживаат квалитетна здравстве-
на заштита на еднаква основа со други-
те, што вклучува еднаков третман и во 
услови на пандемијата со ковид-19.

Отсуствуваат континуирани акции 
за подигнување на јавната свест и ин-
формирање на јавноста за правата и 
потребите на лицата со попреченост, 
пред сè со интелектуална попреченост, 
како на национално така и на локално 
ниво. Иако постои одреден напредок во 
намалувањето на предрасудите, за жал, 
мора да кажеме дека сè уште постои ви-
сок степен на предрасуди. Потребно е 
спроведување на позитивни кампањи за 
прикажување на лицата со попреченост 
како еднакви граѓани во општеството, 
како и целосна имплементација на за-
конската рамка за заштита и спречу-
вање на дискриминација.

Националниот сојуз на слепи на 
Северна Македонија, во насока на по-
добрување на здравствените услуги, за 
овие лица инсистира набавката на тиф-
лотехнички помагала конечно да биде 
регулирана со Правилник на ФЗОМ. 
Во ова комплицирано време на панде-
мија од ковид-19, кога слепите лица 
не можат така едноставно да дојдат до 
брза помош, а во нивниот дом немаат 
говорен апарат за мерење на крвен при-
тисок, или говорен апарат за мерење на 
шеќер во крвта, несомнено е дека се 
ставени во животозагрозувачка состој-
ба, која лесно може да се надмине до-
колку им се овозможи набавка на вакви 
помагала преку ФЗОМ, бесплатно како 
што им се даваат на сите пациенти кои 
не се соочуваат со пречки во видот.

И покрај најновите подобрувања-
та на Правилникот за индикации за 
остварување на право на ортопедски и 
други помагала, во делот на стандардно 
лесни и активни инвалидски колички, 
повеќеоскиниколенски зглобови, кар-
бонски динамични стапала за протези, 
електронски протези за горни и долни 
екстремитети итн., кои „Мобилност 
Македонија“ по тригодишни преговори 
со ФЗОМ и Владата на РСМ успеа да 
ги воведе на Листата на ортопедски по-
магала на почетокот на минатата 2020 
година, останаа нерешени уште некол-
ку суштински потреби за лицата кои 
користат инвалидска количка, меѓу кои 

и правото на инвалидска количка на 
електромоторен погон да се стекнува 
врз основа на пропишана дијагноза и 
утврдена фактичка потреба, без огра-
ничување осигуреното лице да мора да 
биде во работен однос, да врши дејност 
врз основа на која е осигурено, или да 
се деца на школување до 18, односно 
26-годишна возраст.

Во сегашните услови додека трае 
пандемијата со ковид-19, исто така ва-
жно е да се подобри можноста во здрав-
ствените институции, а особено во ко-
вид-центрите, здравствените работници 
да вработат или ангажираат лице кое го 
познава знаковниот јазик за да комуни-
цира со нив. На тој начин би се нама-
лила потреба за физичко присуство на 
разни толкувачи, со што би го заштити-
ле и здравјето на толкувачите на знако-
вен јазик, бидејќи не би морале да при-
суствуваат во ковид-центрите, односно 
во центрите за тестирање. Министер-
ството за здравство е должно почесто 
да комуницира со националните инва-
лидски организации заради специфич-
ните потреби на различен вид попрече-
ност, да ги прифаќа нивните предлози, 
сугестии и барања, како и да овозможи 
лесен пристап до вакцинација на лицата 
со попреченост.

-Во делот на образованието, по-
требна е доследна имплементација на 
новиот закон за основно образование 
кој јасно промовира инклузивно обра-
зование, а одбивањето на разумно прис-
пособување се препознава како форма 
на дискриминација по основ на попре-
ченост. Ресурсите треба да се насочат 
кон соодветна поддршка и ресурси во 
преминот кон инклузивно образование, 
да се пружи квалификувана обука за 
наставниците и помошниот персонал 
за да се поттикне инклузијата, да се 
обезбеди универзална пристапност до 
образовните процес со надминување 
на архитектонските бариери, пречките 
во комуникацијата и обезбедување на 
квалитетни образовни асистенти. Овој 
приоритет се однесува и на образовниот 
процес за учениците со попреченост кој 
се спроведува во услови на пандемија 
со ковид-19. Исто така треба да се овоз-
можи ослободување од партиципација 
за студирање на лицата со попреченост 
во сите циклуси на високо образование.

-Во однос на вработувањето, лицата 

со попреченост, глувите и наглуви лица, 
слепите лица, лицата со интелектуална 
попреченост и телесно инвалидизира-
ните лица, се вистинска маргинализи-
рана група која најчесто се соочува со 
невработеност или со најниски месеч-
ни примања. Невработеноста кај лицата 
со попреченост особено се зголеми во 
изминатиот период поради пандемијата 
од ковид-19. Со право бараме и очеку-
ваме нивно пообемно вработување во 
државната администрација, во јавниот 
сектор. Лицата со попреченост исто 
така имаат соодветни квалификации, 
знаења и вештини, вредни се, работни 
и чесни. Со одредена доквалификација, 
тие можат квалитетно да одговорат на 
многу видови работни задачи.

-Во однос на пристапноста, по-
требно е законодавецот да ги детек-
тира бариерите кои ја оневозможуваат 
пристапноста и самостојното движење, 
престој, работа и домување во градбите 
и непосредното опкружување со кои се 
соочуваат разните групи на граѓани со 
попреченост и да пропише градење на 
објекти и урбана околина согласно уни-
верзален дизајн, според кој никој не би 
бил исклучен, односно на сите би им се 
овозможило непречен пристап, престој, 
работа и живеење во градбите со јав-
ни и деловни намени, градби со наме-
на домување во станбени згради како 
и градби со станбено-деловна намена 
Универзалниот дизајн и користењето 
на објектите мора да им овозможи во 
целост да учествуваат во сите аспекти 
од животот, да им обезбедат пристап на 
лицата со попреченост, но и на стари 
лица кои се движат со тешкотии, при-
времено попречени лица во мобилнос-
та, млади брачни парови со колички за 
бебиња и слично, врз основа на еднак-
вост со другите до изграденото опкру-
жување во урбаните и руралните среди-
ни, идентификација и отстранување на 
пречките и бариерите кои го оневозмо-
жуваат самостојното движење и прист-
апност до и во сите станбени, јавни и де-
ловни објекти, како и други внатрешни 
и надворешни капацитети. Тука, пред 
сè се мисли на пристапите, ходниците, 
патеките за поврзување, пасажите, вра-
тите и вертикалните приклучоци (ска-
ли, рампи, платформи, лифтови и други 
механички уреди за кревање) кои мора 
да бидат дизајнирани и изградени на 
начин кој им овозможува на лицата со 
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попреченост да ги користат самостојно, 
да содржат потребна сигнализација и 
опрема за непречено движење, комуни-
кација и ориентација. Бројот на места за 
паркирање на возилата кои ги управу-
ваат лица со попреченост мора да биде 
најмалку 3% од бројот на паркирни 
места и тоа да се обележат во близина 
на главниот влез, а доколку дозволува 
просторот, треба да се обезбедат места 
и за паркирање на возила на корисници 
со детски колички.

-Во однос на комуникацијата, глу-
вите и наглувите лица во нашата држа-
ва се соочуваат со проблеми во кому-
никацијата која значително се одразува 
на нивната информираност, и влијае на 
нивната невработеност, квалитетно ин-
клузивно образование и инклузијата во 
сите други културно-општествени про-
цеси.

За поздравување е воспоставената 
пракса од претседателот на државата, 
од министерствата, како и од претседа-
телот на Владата на Република Северна 
Македонија, на секоја прес-конферен-
ција да се обезбеди и толкувач на зна-
ковен јазик. Само на овој начин може да 
се зголеми информираноста на глувите 
лица, особено кога се во прашање ва-
жни информации, чиј недостаток може 
да биде дури и животозагрозувачки, 
како што е овој период кога целиот свет 
се бори со пандемијата од ковид-19 и 
кога надлежните институции објавува-
ат многу важни мерки и препораки за 
заштита на сопственото здравје, но и 
здравјето на заедницата во целина. Апе-
лираме оваа пракса да се применува и 
во иднина.

Процесот на комуникација помеѓу 
институциите и глувите лица во изми-
натите неколку години е значително 
подобрен. Државата и Националниот 
сојуз на глуви лица воведоа работа на 
„Колцентар“ преку кој се олеснува 
комуникацијата на глувите и наглуви 
лица, но сепак и овој успешен проект 
се соочува со одредени проблеми, како 
што е неможноста секое глуво лице да 
располага со мобилен апарат и довол-
но интернет, преку кои би можело да 
ги користи видеоинтернет услугите на 
„Колцентарот“. Во врска со ова, смета-
ме дека државата треба да им овозможи 
на глувите лица да можат во текот на 
две или три години да набават мобил-

ни апарати по субвенционирана цена, 
по примерот на некои европски земји, 
како и да се намалат месечните тро-
шоци за интернет услуги за овие лица, 
па дури и да бидат бесплатни, а сè со 
цел на секое глуво лице да му биде 
овозможено непречено да комуницира 
преку овие интернет видеоапликации. 
Во областа на комуникацијата, како 
еден од најголемите проблеми и потре-
би на глувите лица, чесно е да се каже 
дека во изминатите неколку години без 
прекин државата обезбедува средства 
за организирање обуки на толкувачи 
на знаковен јазик, кои се спроведуваат 
преку Националниот сојуз на глуви и 
наглуви. Овој процес е бавен и ќе даде 
резултат за неколку години, кога ќе се 
обучи значителен број толкувачи на 
знаковен јазик, при што ќе се задоволат 
сите потреби и барања на глувите лица 
во областа на комуникацијата.

-Национална стратегија за деин-
ституционализација 2018-2027 ги фор-
мулира приоритетите во амбициозен 
акционен план, но постои голема загри-
женост за имплементацијата на преодот 
од институционална грижа во грижа 
во заедницата, особено при развој на 
сервисните служби за поддршка кои 
би овозможиле самостојно живеење на 
лицата со попреченост. Затоа, државата 
треба да обезбеди соодветни човечки, 
финансиски и технички ресурси за 
транзицијата кон услови за независно 
живеење, да додели доволно ресурси да 
се обезбеди лична асистенција и дост-
апни квалитетни услуги во заедницата. 
Свесни сме дека ова е тежок и долго-
годишен процес, но уште повеќе сме 
свесни дека е потребна цврста заложба 
од државата за да се избегнат можни ри-
зици.

-Националниот сојуз на слепи на 
РСМ и оваа година потсетува на важ-
носта од признавањето на факсимилот 
како личен потпис на секое слепо лице. 
Соочени со предизвиците на ковид-19 
пандемијата, слепите лица и во 2021 го-
дина мораа со своите придружници да 
одат на нотар како би оствариле некое 
свое право. Недозволиво е во оваа со-
времена ера и технолошките можности 
кои ги нуди, да лицата со оштетен вид 
сè уште се потпираат на сведоци при 
нотарски заверки.

И сосема за крај потсетуваме дека 

ковид-19 пандемијата остави значител-
ни нееднаквости помеѓу населението 
и дека лицата со попреченост се меѓу 
едни од најпогодените. Бараме мож-
ности за целосна инклузија во општест-
вото, а не привилегии, бараме дословно 
да се почитуваат законите, да се овоз-
можат доволно термини за закажување 
на прегледи и контролни прегледи за 
остварување на право на надоместоци-
те од социјалната заштита, а истите ре-
довно да се усогласуваат со порастот на 
животните трошоци објавени од Држав-
ниот завод за статистика. Нешто што сè 
уште не е направено за 2021 година, а 
станува збор за усогласување од само 
1,2%.

Исто така средствата за спроведу-
вање на програмските активности на 
НСИОМ и здружените национални ин-
валидски организации треба да бидат 
определени во зголемен износ кој ќе го 
следи растот на трошоците, како би мо-
желе целосно да ги реализираме плани-
раните активности, а не да ги кратиме, 
како и соодветно да ги наградиме вра-
ботените лица во организациите на на-
ционално и локално ниво задолжени за 
спроведување на активностите, бидејќи 
напоменуваме дека со години износот 
на средства за работа кој го добиваме 
е ист, а растот на минималната плата и 
трошоците на услугите се зголемени, 
некои дури и неколкукратно.

Овогодинешната тема на ООН за 
одбележување на меѓународниот ден 
на лицата со попреченост:„Лидерство и 
учество на лицата со попреченост кон 
инклузивен, пристапен и одржлив пост 
ковид-19 свет“, има за цел да укаже 
дека сите споменати права на лицата со 
попреченост мора континуирано да се 
остваруваат во услови на пандемија со 
ковид-19 и постковид состојбата. Пра-
вата на лицата со попреченост мора да 
бидат земени предвид при планирање 
на мерките за заштита и превенција од 
ковид-19. Исто така, потребно е лицата 
со интелектуална попреченост и нивни-
те семејства да се вклучени во мерките 
на државата за ублажување на последи-
ците од кризата со пандемијата.

Б.Јовановски
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СВЕЧЕНА СЕДНИЦА И ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ  
ЗА СОРАБОТКА СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, НАСЕР ЗИБЕРИ

Претседателот на „Мобилност Ма-
кедонија“, Бранимир Јовановски, и ге-
нералниот секретар на сојузот, Софка 
Прчева, на 3.12.2021 година во хотелот 
„Александар палас“ во Скопје, при-
суствуваа на свечена седница организи-
рана од правобранителот на Република 
Северна Македонија, Насер Зибери, по 
повод одбележување на 3 Декември – 
Меѓународниот ден на лицата со попре-
ченост, а воедно и 10-годишнина од ра-
тификацијата на Конвенцијата на ООН 
за правата на лицата со попреченост, 
како и потпишување на Меморандум 
за соработка на Народниот правобра-
нител со граѓанските организации кои 
се дел од Националниот механизам за 
мониторинг на имплементацијата на 
Конвенцијата на лицата со попреченост 
(КПЛП). 

Согласно со актуелните мерки и 
Протоколи за заштита од ширење на 
вирусот ковид-19 и ограничувањето на 
бројот на присутни лица во затворена 
просторија, беше дозволено присуство 
на максимум две лица по граѓанска 
организација со задолжително поседу-
вање на сертификат/потврда за изврше-
на имунизација (вакцинација) или сер-
тификат/потврда за прележанковид-19 
во последните 45 дена.

На почетокот на свечената седница 
беа поздравните говори на Народниот 
правобранител, господин Насер Зибери 
и на советничка за човекови права при 
Канцеларијата на постојаната коорди-
наторка на Обединетите нации во Репу-
блика Северна Македонија, г-ѓа Татјана 
Темелкоска.

Во продолжение, државната совет-
ничка, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа 
имаше презентација на тема: „10 годи-
ни од ратификација на Конвенцијата за 
права на лица со попреченост– предиз-
вици, научени лекции и идни чекори за 
ефикасна имплементација“, а настанот 
заврши со потпишување на Меморан-
дум за соработка.

Б.Јовановски
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„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ НА МЕЃУНАРОДНА ОНЛАЈН ПАНЕЛ 
-ДИСКУСИЈА

На 15.11.2021 година, со почеток 
во 11 часот, 8. Центар за знаења за со-
цијален развој од областа на подоб-
рување на квалитетот на животот на 
лицата со попреченост, организираше 
меѓународна онлајн панел-дискусија на 
тема: „Адекватно домување за лицата 
со попреченост во Република Хрватска 
и регионот - примери на добри и лоши 
практики“ како дел од кампањата која 
беше иницирана со цел да се донесе 

соодветна законска рамка за социјални 
станови во Република Хрватска.

На панел-дискусијата учествуваа 
следните претставници:

• Марица Мириќ, претставник на 
8.Центар на знаење и потпретседател 
на Заедницата на сојузи на лица со по-
преченост на Хрватска

• Марија Боровец, раководител на 
Служба за заштита на лица со попре-

ченост, старателство, Министерство за 
труд, пензиски систем, семејство и со-
цијална политика

• Ивана Пинтар, директор на Дирек-
цијата за управување со недвижности 
и располагање со Министерството за 
просторно планирање, градежништво и 
државен имот

• проф. д-р ск. Гојко Бежован, редовен 
професор по социјална политика на Прав-
ниот факултет на Универзитетот во Загреб

• Иво Јаковљевиќ, претставник на 
Националниот совет на организации на 
инвалиди на Словенија (НСИОС)

• Зоран Добраш, претставник на Ре-
публика Српска

• Иванка Јовановиќ, извршен дирек-
тор на Националната организација на 
лица со попреченост на Србија

• Горан Спасов, претставник на На-
ционалниот сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија –„Мобил-
ност Македонија“

Целта на панел-дискусијата беше да 
се покаже како е решено прашањето за 
социјалните станови во околните земји 
од регионот. И покрај тоа што законот 
важи и за другите ранливи групи, целта 
на панел дискусијата беше да се добијат 
информации за тоа како се регулираат 
прашањата на лицата со попреченост 
во Законот за социјално домување. За-
тоа, на панел-дискусијата присутните 
претставници на движењето на лицата 
со попреченост ги споделија искуства 
за добри и лоши практики во примената 
на регулативите за социјално домување 
во нивните земји. 

Еден од панелистите беше и проф. 
д-р ск. Гојко Бежован, редовен профе-
сор по социјална политика на Правниот 
факултет на Универзитетот во Загреб. 
Професорот Бежован е еден од водеч-
ките хрватски експерти за социјална 
политика, кој долги години се фокусира 
на социјалните станови. 

Претставник од Мобилност Маке-
донија на конференцијата беше Горан 
Спасов, кој ги презентираше состојбите 
во нашата држава.

Б.Јовановски
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„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ УЧЕСТВУВА НА 26. ХРВАТСКИ СИМПОЗИУМ  
ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

На 13 и 14 декември 2021 година 
во Загреб, Хрватска, во организација 
на Советот на инвалидски организации 
на Хрватска, а под покровителство на 
претседателот на Република Хрватска, 
Зоран Милановиќ, и на градоначални-
кот на градот Загреб, Томислав Томаше-
виќ, се одржа 26. Хрватски симпозиум 
за лица со инвалидност со меѓународно 
учество на кој, меѓу 126 учесници е и 
„Мобилност Македонија“, претставу-
вана од претседателот Бранимир Јова-
новски.

Темите беа актуелни не само за Ре-
публика Хрватска туку и за целиот ре-
гион, некои решенија се слични во др-
жавите во опкружувањето, некои видно 
се разликуваат, ние како сојуз ги спо-
деливме нашите искуства и законски 
решенија по точките од дневниот ред.

Б.Јовановски

РАБОТЕН СОСТАНОК СО МИНИСТЕРКАТА ЈОВАНКА ТРЕНЧЕВСКА
На 16.2.2022 година, во амфитеата-

рот во ДХО „Даре Џамбаз“ во Скопје, 
беше одржан состанок помеѓу претста-
вниците на членките на Националниот 
совет на инвалидските организации на 
Македонија и министерката за труд и со-
цијална политика, Јованка Тренчевска.

„Мобилност Македонија“ на сред-
бата ја претставуваше претседателот 
Бранимир Јовановски.

На средбата се разговараше за пот-
ребите и предизвиците со кои се соочу-
ваат лицата со попреченост како и мож-
ностите за унапредување на нивните 
права. Најважни теми и барања за кои 
разговаравме на првата од низа на ната-
мошни работни средби, беа:

-Зголемување на износот на надомес-
тоците за нега и помош од друго лице и 
надоместокот за попреченост, како и нив-
но врзување со процент од просечна нето 
месечна плата исплатена во Северна Ма-
кедонија. Наше барање беше износите да 

бидат 40% од просечна МП за надомес-
токот за попреченост и 30% за надомес-
токот за нега и помош во поголем обем;

-За работата на комисиите за опреде-
лување на надоместок за нега и помош од 
друго лице и надоместок за попреченост, 
нашето барање беше да се зголеми бројот 

на комисиите, да се зголеми бројот на 
месечни прегледи (беше 200 месечно, го 
покачија на 280, но и тој број е недово-
лен), како и да се поттикне издавање на 
трајни решенија на корисници кај кои е 
очигледно дека здравствената состојба не 
може да се смени на подобро, со што ќе се 
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поштедат лицата со инвалидност од не-
потребни малтретирања и ќе се намалат 
гужвите за закажување на термин; 

-Да се зголеми референтниот макси-
маленизнос на набавено патничко мотор-
но возило како основ за рефундирање 
на средства уплатени за данок, акциза и 
царина согласно Програмата на Владата, 
од 10.000 евра на 15.000 евра, а за возила-

та во кои има вградено команди, рампа и 
слично, износот да остане до 20.000 евра. 
За ова е потребно да се измени соодветни-
от член од Законот за социјална заштита;

-Инициравме потреба од донесување 
на посебна програма за вградување на 
рачни команди за лицата со инвалидност, 
но и за автошколите за обука на возачи;

-Да се зголемат средствата за функ-
ција и спроведување на програмските 
задачи кои ги добиваат националните 
инвалидски организации;

- Други прашања од интерес на ли-
цата со инвалидност. 

Министерката Тренчевска истакна 
дека грижата за лицата со попреченост е 
приоритет на Владата и на Министерство-
то за труд и социјална политика.„Заедно 
ќе креираме политики како и досега, кои 
ќе придонесат за унапредување на права-
та на лицата со попреченост. Со директ-
но учество во јавни дебати, консултации 

и утврдените практики, да ги изнајдеме 
најдобрите решенија, кои ќе имаат за цел 
испорака на резултати, од кои придобивка 
ќе имаат лицата со попреченост. Уште по-
интензивно ќе работиме на инклузијата на 
лицата со попреченост во општеството, во 
образовниот процес и на пазарот на труд. 
Предрасудите и стереотипите мора да се 
надминат. Градиме општество со еднакви 

можности за сите и инклузијата треба да 
почне токму од нас“, рече Тренчевска.

Министерката информираше дека 
се работи и на проширување на достап-
ните социјални услуги во заедницата за 
лицата со попреченост, каде што како 
даватели на услуги може да аплицира-

ат и сојузите. Како и дека продолжува 
процесот на деинституционализација 
и отворањето на мали групни домови , 
во кои лицата со попреченост живеат со 
поддршка на стручни лица и се еднакви 
граѓани во заедницата.

Денешната прва средба остави впе-
чаток за плодна соработка, која ќе даде 
вистински и видливи резултати во иднина.

Останува во периодот кој е пред нас 
да ги испратиме официјалните барања 
и заклучоци до министерството и да ин-
систираме за нивна институционално 
позитивна разрешница.

Б.Јовановски
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лат искуства, добри практики и ини-
цијативи во однос на функционирањето 
на независните механизми за следење 
на примената на Конвенцијата. Кон-
ференцијата, едновремено, поттикна 
отворен дијалог и за предизвиците и 
можностите за продлабочување на си-
нергијата и соработката за доследно 
почитување и остварување на фунда-
менталните слободи и права, особено 
на жените и мажите, девојчињата и 
момчињата кои живеат со попреченост 
и кои се изложени на ризик да бидат 
изоставени. Заклучоците и препораки-
те што произлегоа од конференцијата 
ќе бидат основа и рамка за натамошно 
дејствување, од која ќе се инспирираат 
и раководат НИЧПи, граѓанскиот сек-
тор и движењата за инклузија на лицата 
со попреченост, државните институции 
и другите чинители во регионот.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕН-
ЦИЈАТА:
10:45 – 11:00 Online регистрација на 
учесниците и техничка проверка
11:00 – 11:15 Воведни обраќања 
11:15 – 12:30 Сесија 1: Обврските спо-
ред КПЛП во однос на независните 
рамки за следење. Кои се обврски што 
треба да ги исполни секоја држава пот-
писничка при востанувањето на рамка 
за следење на примената на КПЛП на 
национално ниво? Кои се конститутив-
ните елементи на независната рамка, 
односно механизам за следење? Начини 
на кои се обезбедува ефективно и суш-
тествено учество на лицата со попрече-
ност и нивните претставнички органи-
зации во рамката за следење? 

Предуслови во однос на независна-
та рамка за следење според КПЛП. 

Панелисти (по 15 минути секој), 
проследено со дискусија беа:

-Маркус Шефер, член на Комите-
тот за КПЛП и контакт лице за инте-
ракција со НИЧПи усогласеноста на 
НИЧПи со Париските принципи;

-Лиза Секагаја, офицер за човеко-
ви права, Оддел за национални инсти-
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На 2.3.2022 година, во организација 
на канцеларијата на Обединетите нации 
во Северна Македонија и Народниот 
правобранител на Република Северна 
Македонија, беше организирана регио-
нална конференција на тема: „Јакнење 
на Националните институции за чове-
кови права како независни механизми 
за следење на примената на Конвен-
цијата на Обединетите нации за правата 
на лицата со попреченост (КПЛП).“

Конференцијата имаше за цел да 
овозможи конструктивен дијалог, на-
сочен кон конкретни активности за 
унапредување на инклузивен, еднаков и 
одржлив развој во земјите од Западни-
от Балкан, водејќи се од меѓународните 
стандарди за човекови права и заложби-
те на „Агендата 2030“ дека никој нема 
да биде изоставен во тој процес. Во 

фокусот на дискусиите беше зајакну-
вањето на улогата и соработката помеѓу 
Националните институции за човекови 
права (НИЧПи) во регионот, кои имаат 
значајни и широки надлежности во на-
сока на промоција и заштита на човеко-
вите права, вклучително и на правата на 
лицата со сите видови на попреченост. 
Меѓу останатите надлежности, НИЧПи 
исто така имаат централна улога на не-
зависни механизми за следење на при-
мената на КПЛП на национален план. 
Учесниците, како претставници на 
НИЧПи, организациите на лицата со 
попреченост и граѓанскиот сектор од 
Западниот Балкан, заедно со нивните 
колеги од други европски земји, Ко-
митетот на ОН за правата на лицата со 
попреченост, агенциите на ОН и други 
организации, имаа можност да споде-

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА: „ЈАКНЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА КАКО НЕЗАВИСНИ МЕХАНИЗМИ  
ЗА СЛЕДЕЊЕ И ПРИМЕНА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ (КПЛП)“
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РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА: – СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  
И ВРАБОТУВАЊЕ (ПОГЛАВЈЕ 19)

туции и регионални механизми, канце-
ларија на Високиот комесар за човеко-
ви права, (ОХЦХР), Женева;

-Јурис Јансонс, Омбудсман на Латвија;
12:30 – 14:00 Сесија 2: Независни ме-
ханизми за следење (НМС) – клучни 
функции и добри практики

Во текот на сесијата се презентираа 
и дискутираа надлежностите на НИЧ-
Пи во извршување на функциите на 
независни механизми за следење. Низ 
призмата на компаративни модели и 
структури и добри практики, учесници-
те се запознаа со значењето и опфатот 
на трите главни функции на овие меха-
низми - промоција, заштита и следење 
на состојбите и правата на лицата со 
попреченост. Беа споделени и позитив-
ни искуства во однос на вклучувањето 
на лицата со попреченост и нивните 
организации во процесот на следење – 
облици на нивно учество, предизвици, 
можности и научени лекции.

Панелисти (по 12 минути секој), 
проследено со дискусија:

Компаративен преглед на модели-
те на НМС:

-Екатерине Складзе, заменик Наро-
ден правобранител на Грузија, претсе-
давач со работната група за КПЛП на 
Европската мрежа на НИЧПи;

-Анет Илвес, правен советник, Од-
дел за социјални, економски и култур-
ни права, Народен правобранител на 
Латвија. 

Инклузија и суштествено учество 
на граѓанското општество, вклучител-
но и лицата со попреченост и нивните 
претставнички организации

-Ен-Софи Ликнехт, офицер за чове-
кови права, Европски форум за попре-
ченост

-Артур Ајвазов, заменик-претстав-
ник, УНИЦЕФ Северна Македонија

-Силвиа Куан, поранешен заменик-
претседавач со Комитетот за КПЛП, 
виш советник за човекови права на 
Меѓународната алијанса за попреченост 
и поранешен член на НМС на Гватемала.

14:00 - 14:30 Пауза
14:30 - 15:30 Сесија 3: Ангажирање/
комуникација и соработка/партнер-
ство со различни чинители на меѓу-
народно, Европско и национално ниво 
Во текот на сесијата се разгледаа при-
добивките, начините и модалитетите 
на активно ангажирање и соработка на 
НМС со различни чинители, посебно 
со Комитетот за правата на лицата со 
попреченост и други тела на меѓунаро-
ден план. Посебно внимание се посвети 
на соработката и поддршката на ОН во 
унапредување на инклузијата и правата 
на лицата со попреченост во регионот. 
Исто така, се говореше за интеракцијата 
на НМС со националните институции, 
како Парламентите, тела задолжени за 
координација на примената на КПЛП, 
механизми за известување и следење на 
препораките на меѓународните тела, итн. 
Дали е возможен заеднички пристап? 
Панелисти (по 12 минути секој), просле-
дено со дискусија беа:

-Маркус Шефер, член на Комитетот 
на КПЛП и контакт лице за односи со 
НИЧП и 

-Роберт-Јан Ухл, аналитичар, Оддел 
за фер и еднакви општества, Агенција за 

фундаментални права на ЕУ;
-Аинура Бекоенова, регионален екс-

перт за политики поврзани со човекови 
права, безбедност и владеење на правото, 
УНДП регионална канцеларија во Ис-
танбул;
15:30 - 16:20 Сесија 4: Продлабочу-
вање на соработката и размена на ис-
куства на помеѓу НИЧПи од земјите 
на Западен Балкан

Тргнувајќи од добрата соработка вос-
поставена помеѓу НИЧПи во регион во 
многу различни области, конференцијата 
имаше за цел да промовира натамошно 
продлабочување на меѓусебната синер-
гијата и соработката во насока на зацвр-
стување на нивната централна улога во 
унапредувањето и заштитата на фунда-
менталните слободи и права како главен 
предуслов за одржлив развој и кохезија. 
Низ дискусиите, беа разгледани и мапира-
ни областите и прашањата од заеднички 
интерес и потенцијални облици и начини за 
поинтензивна и непосредна соработката. 
Отворен и конструктивен дијалог меѓу 
претставниците на НИЧПи, агенциите на 
ОН, граѓанскиот сектор, организации на 
лицата со попреченост од земјите на За-
паден Балкан.
16:20 - 16:30 Заклучоци и препораки

-Насер Зибери, Народен правобра-
нител на Република Северна Македонија

Од Мобилност Македонија на конфе-
ренцијата присуствуваше Горан Спасов.

Работни јазици на конференцијата 
беа: англиски и јазиците што се збору-
ваат во регионот (македонски, албански, 
босански, српски, црногорски, хрватски).

Б.Јовановски

„Предизвиците во вклучувањето 
на лицата со попреченост на пазарот 
на трудот: европски практики и на-
ционални можности“

Во организација на Национална-
та конвенција за Европската Унија во 
Северна Македонија (НКЕУ-МК), на 
4.3.2022 година од 9:30 до 14:00 часот, 
се одржа онлајн конференција на тема 
„Предизвиците во вклучувањето на ли-
цата со попреченост на пазарот на тру-

дот: европски практики и национални 
можности“.

Од „Мобилност Македонија“ на 
конференцијата присуствуваше претсе-
дателот, Бранимир Јовановски, кој во 
третата сесија говореше за позитивни-
те и негативните страни на Законот за 
вработување на инвалидни лица, како и 
за искуствата кои ги има сублимирано 
„Мобилност Македонија“ и здружените 
членки низ годините на оваа тема, осо-

бено истакнувајќи дека: „Носењето на 
новиот Закон за вработување и профе-
сионална рехабилитација на лицата со 
инвалидност треба да биде трпеливо, 
транспарентно и внимателно, сè со цел 
да не сепредизвикаат негативни после-
дици врз моментално вработените лица 
со инвалидност и нивно отпуштање од 
работа. Треба да им се понудат мож-
ности за евентуална безболна транзи-
ција од вработување во заштитните 
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работилници кон вработување во от-
вореното стопанство и јавниот сектор, 
без преголеми ризици за нив и нивни-
те семејства. Особено важен аспект на 
новиот закон треба да претставува про-
фесионалната рехабилитација, доква-

лификација и преквалификација, како 
инструмент за стекнување на знаења 
и вештини конкурентни на пазарот на 
трудот. Дека ова е неопходно, потребно 
сведочи и податокот дека на 31.12.2021 
година од вкупно 1.482 активни бара-
тели на работа, 924 се без образование 
или со завршено основно образование, 
и дополнителни 301 лице со незавр-
шено средно образование или вкупно 
1.225 лица целосно неконкурентни на 
пазарот на трудот, без соодветни знаења 
и вештини. Исто така воведување на 
квотниот систем за вработување, со кој 
секоја поголема работна организација 
ќе мора да прими одреден број лица со 
инвалидност или да плаќа месечни пе-
нали во посебен фонд, треба да се пред-
види внимателно во однос на:

- Да не се злоупотреби правото, па 
фирмите наместо нови вработувања, да 
ги пратат на инвалидска комисија веќе 
вработените лица кои имаат некое сис-
темско заболување (кардиоваскуларно, 
респираторно и сл.), а со цел да се стек-
нат со решение за лица со намалена ра-
ботна способност и со самото тоа да го 
пополнат бројот за квотно вработување 
со кој ќе бидат задолжени;

-Надоместокот за непочитување на 
одлуката за квотно вработување да биде 

во соодветен износ кој ќе биде дестиму-
лирачки за работодавачот, бидејќи нам, 
како на Сојуз кој се грижи за правата 
и положбата на лицата со телесен инва-
лидитет во Северна Македонија, ни се 
потребни максимален број вработени 

лица со инвалидност и нулта неврабо-
теност, а не полна каса на посебниот 
фонд и голема невработеност кај лицата 
со телесен инвалидитет;

- Исто така треба да се внимава и 
дали пак од друга страна има доволен 
број на стручни невработени лица за да 
можат работодавачите согласно квотно-
то вработување да ги ангажираат! Ова 
посебно се однесува за помалите и ру-
ралните населени места“.

Беа отворени и други прашања кон 
кои „Мобилност Македонија“ преку 
своите органи и тела ќе им пристапи 
сериозно откако ќе почнат фазите на 
носење на новиот Закон за вработу-
вање и професионална рехабилитација 
на лицата со инвалидност, а пред сè во 
насока на што е можно поефикасно вк-
лучувањето на лицата со инвалидност 
на пазарот на трудот.

Инаку, што се однесува до агендата 
на настанот, на самиот почеток на кон-
ференцијата поздравни говори одржаа: 

-Милева ЃУРОВСКА, Национал-
на координаторка на НКЕУ-МК и 
професорка на Филозофскиот факултет 
при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ од Скопје;

-Томаш СТРАЖАЈ, директор на Сло-

вачката асоцијација за надворешна по-
литика (СФПА) – Братислава;

-Јована ТРЕНЧЕВСКА, министер за 
труд и социјална политика;

-Марија РИСТЕСКА, директорка на 
Здружението на граѓани „Центар за истра-
жување и креирање политики“, Скопје; и

-Габриела МАЏОСКА, од Министер-
ство за труд и социјална политика;

Во вториот дел од конференцијата 
воведничари на темата беа:

-Лазар ЈОВЕВСКИ, професор, 
Правниот факултет „Јустинијан Први“, 
УКИМ, Скопје;

-Ана ПОДЛЕСНА, менаџер за кор-
поративна општествена одговорност 
„Професија“ – Братислава;

-Наташа СТАНОЈКОВСКА, профе-
сор, Институт за специјална едукација, 
Филозофски факултет, УКИМ, Скопје;

-Елена КОЧОСКА, здружение на 
граѓани „Полио плус“;

-Ангел ДИМИТРОВ, претседател 
на Организацијата на работодавачи на 
Македонија (ОРМ);

-Билјана ТАЛЕВСКА, управител во 
ЗАПОВИМ;

-Роберта МИТРЕВСКА, здружение 
на граѓани „Ластовица“;

Дискутанти во третиот дел од кон-
ференцијата за добрите и лоши практи-
ки, како и предлози и сугестии за по-
добрување на состојбата и можностите 
за вклучувањето на лицата со попрече-
ност на пазарот на трудот беа:

-Христина САВЕВСКА, стручен со-
работник ЗАПОВИМ;

-Валентина ГЕОРГИЕВСКА, сове-
тник за посебен фонд во Агенцијата за 
вработување;

-Милан ПЕТКОВСКИ, претседа-
тел, Македонско здружение за заштита 
при работа;

-Бранимир ЈОВАНОВСКИ, претсе-
дател, Национален сојуз на лицата со 
телесен инвалидитет на Македонија - 
МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА,

-Катерина ГОНЕВА, заштитно друштво 
„Лион“ Свети Николе;

-Игор ГЛИНЏАРСКИ, „Игматекс ДО-
ОЕЛ“ с.Разловци, Делчево;

Б.Јовановски
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ИНКЛУЗИВНО 
ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ 
ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
- СЕЛО МАРИНО СКОПЈЕ

На објавениот конкурс за најдобра 
литературна творба за 2022 година од 
страна на „Мобилност Македонија,“ 
учествуваа 3 (три) учеснички – членови 
на сојузот.

На литературниот конкурс со свои 
творби учествуваа:

- Соња Ѓорѓиевска – „Народна твор-
ба“ под шифра „Дворец“ од „Мобил-
ност Скопје“;

- Ангела Илиевска – „Те сакам“ под 
шифра „А03032004“ од „Мобилност 
Скопје“;

- Вања Павлова – „Потрага“ под ши-
фра „желба“ од „Мобилност Велес“;

Постојаната жири-комисија при 
сојузот во состав: Весна Ацевска-по-
етеса и преведувач, Ѓорѓи Калајџиев-
поет, новинар и водител, и Кире Огне-
новски-поет и член на „Мобилност Ма-
кедонија“, едногласно утврдија поради 
слабиот одѕив на конкурсот за најдобра 
литературна творба, пристигнатите три 
творби да не ги оценува.

„Мобилност Македонија“ одлучи 
пристигнатите творби да ги објави во 
списанието на сојузот „Мобилност“ и 
на тој начин да им се заблагодари на 
учесничките на литературниот конкурс.

С.Прчева
Народна творба

Полицата мириса на задимена хартија
а моја прва и последна мисла е,
Секој лист дотурен побел е
а ткаените стихови нова авантура.
Ме допира тагата
кога правта ја бришам,
понекогаш изгрев
но најчесто ноќ.
Се присеќам и на невештите,
наивни стихови за првата љубов,
па растот по барите
и улиците со шаренилото на рекламите.
Вие стуткана хартија гледате
и мирисот отстоен ви пречи,
па знаете да прашате
-кога корица на нив?
Не знам каква судбина ќе има
овој преполн пожолтен ќош,
ги делам, ги читам,

не дека ги кријам од белиот ден.
Еве сега некој во моментов ме чита,
оставам трага во нечиј дом,
мојот збор од еден до друг
простум пуштен нека шета.
Таму некаде во идно време,
некој кој запамтил еден мој стих,
ќе каже, мајка сакаше една песна
од некој незнаен народен поет.

Соња Ѓоргиевска, Мобилност Скопје
 
Те сакам

Не дека сакав да те сретнам
И на моето срце да те метнам
Љубовта од тебе ми е дар
Во мене пламна како голем жар.

Нашата љубов имаше пат како брза река,
Која не можеше да чека.
Убаво беше знај,
Како кога во паркот летавме змај.

Се вљубив многу јас во тебе,
Срцето силно ми бие мене.
Но, некој проблем има чувствувам јас,
Лошо ќе биде за нас?

Полека, полека над нашата љубов се 
спушта мрак,
Ене го кај и да е ќе дојде на овој праг!
Не би сакала тоа да е така,
А ти што мислиш да те прашам вака?

Немаше од него ни трага ни глас,
И одеднаш се слушна во срцето мое 
плас.
Срцето солзи почна да лее,
Во мене тагата тлее. 

Ангела Илиевска, Мобилност Скопје

Потрага

Барав љубов во моето срце
Барав топлина во нечии прегратки,
Ја барав светлината
во мрачните денови.
Во темните ноќи непроспиени.
Ја барав среќата,
во мојата иднина.
Го барав спокојот
во мојот немир

Барав нешто посилно од сè

Конечно ја добив мојата мечта
Добив љубов од твоето срце
Добив топлина од твоите прегратки
И светлина како сонце,
што сјае од твоите очи
А среќата и спокојот,
Се конечно нашиот топол дом
Само едно нешто недостасува
Нешто посилно од сè...

Вања Павлова, Мобилност Велес

XXVII ЛИТЕРАТУРНИ СРЕДБИ НА ЧЛЕНОВИТЕ  
НА „МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“

Проектот за изградбата на инклу-
зивни детски игралишта оваа година 
продолжува да се реализира со изградба 
на игралиште во село Марино - Општи-
на Илинден во Скопје.

Локацијата на игралиштето е во цен-
тарот на село Марино, Општина Илин-
ден, покрај урбана пешачка патека и е 
на површина од 400м2 на ограден прос-

тор кој и досега бил наменет за детско 
игралиште. Реквизитите на игралиште-
то се оштетени и нефункционални. При 
посетата на Општината Илинден, во 
разговор со градоначалникот Алексан-
дар Георгиевски добивме силно вету-
вање дека на 200м2 од игралиштето ќе 
се постави мека подлога (гумени плочи 
или вештачка трева) врз која ќе бидат 
монтирани 4 до 5 инклузивни реквизи-
ти, а сите останати ќе бидат заменети 
или поправени. На игралиштето веќе 
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постојат пристапни рампина двата вле-
за од игралиштето. Исто така ќе биде 
поставена нова урбана опрема (клупи, 
корпи за отпадоци и сл.). 

Проектот за инклузивни детски 
игралишта е повеќе од потребен во 
нашата држава. Поставувањето на иг-
ралишта од ваков вид подразбира офор-
мување на простор со реквизити кои би 
биле достапни и за децата со инвалид-
ност, односно детско игралиште кое на 
овие деца ќе им обезбеди безбедно да 
си играат, да се социјализираат и кое ќе 
им овозможи поттикнувачка средина за 
правилен раст и развој.

„Мобилност Македонија“ смета дека 
со спроведување на овој проект ќе се 
овозможи подобрување на социјалниот 
живот на децата со инвалидност и мож-
ност за нивен правилен развој. 

Проектот „Инклузивни детски иг-
ралишта“, „Мобилност Македонија“ го 
реализира во партнерски однос со Ми-
нистерството за труд и социјална поли-
тика.

С.Прчева

УЧЕСТВО НА ПРВА ФОРУМСКА СЕСИЈА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ 
„ОДРЖЛИВ И ИНКЛУЗИВЕН РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ - II ФАЗА“

„Мобилност Македонија“ со свои 
претставници учествуваше на првата фо-
румска сесија во рамките на проектот 
„Одржлив и инклузивен рамномерен развој 
– II фаза“, кој го организираше Центарот за 
развој на Скопски плански регион, заедно 
со Министерство за локална самоуправа 
и Швајцарската агенција за развој и сора-
ботка. Со овој форум, всушност, започнува 
реализацијата на вториот циклус од Регио-
налните форуми на заедницата. 

Регионалниот форумна заедница-
та, всушност, претставува платформа 
на која се дискутираат проблемите во 
заедницата и начинот на нивно реша-
вање. Тоа досега се покажа како успе-
шен пристап за поддршка назаедница-
та и процесот на локалното, односно 
регионално управување. На форумот 
граѓаните активно учествуваат во иден-
тификување на проблемите во своите 
општини и региони, носат одлуки и ре-
шенија и даваат проектни идеи за нивно 
решавање.

Генерална цел на Регионалните фо-
руми е одржлив и инклузивен развој 
преку намалување на диспаритетите во 
рамките на регионот и помеѓу регионите 
што ќе резултира со подобар квалитет на 
животот на населението од регионот.

Форумот ќе одржи две сесии. На прва-
та беше презентиран форумскиот процес 
и форумската структура, објаснување на 
темите и утврдување на правила за рабо-
та. Беше направен избор на приоритетна 

тема и комплементарни подобласти. Се 
идентификуваа, дефинираа и групи-
раа проблемите и проектните идеи за 
избраната тема.Присутните пред екс-
перт од Советот за развој на Скопскиот 
плански регион ги презентираа концепт 
решенијата, како и на кој начин ќе се 
развиваат и решаваат истите.

„Мобилност Македонија“ се претста-
ви со концепт за зголемување и унапре-
дување на капацитетите во кои лицата со 
попреченост се занимаваат со спортски 
активности, активности од областа на 
културата, музиката, литературата и со-
цијалната инклузија.

Втората сесија ќе се одржи на 29.4.2022 
година на која ќе се презентираат концепти-
те и препораките за нивно подобрување, ќе 
се презентираат критериумите за избор 
на проектите и ќе биде извршена при-
оретизација на развиените концепт-ре-
шенија.

С.Прчева
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Претставници на општинските здру-
женија од „Мобилност Скопје“ и „Мо-
билност Велес“ учествуваа на Регионал-
ниот саем на социјалните претпријатија 
од Вардарскиот регион, во рамките на 
проектот „Поддршка на социјалните 
претпријатија“. Овој проект е поддржан 
од Европската Унија, а го спроведува 
„Ептиса“ во конзорциум со Барка, Еко-
рис и МТСП.

На настанот присутните имаа мож-
ност да ги видат презентациите на со-
цијалната мисија, претприемачките идеи 
и потенцијалите на повеќе социјални 
претпријатија од Вардарскиот региони 
невладините организации кои се зани-
маваат со некоја економска активност. 
„Мобилност Велес“ се претстави преку 
изработките на Креативната работилни-
ца на „Мобилност Скопје“.

С.Прчева

УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЕН САЕМ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОСТАВЕНО НА СОВЕСТА
Уште од основањето на Здруженија-

та зацртавме поголем број активности 
како би ги реализирале програмските 
цели содржани во статутите. Со време, 
покрај другите цели кои сакавме да ги 
постигнеме полека, ама сигурно меѓу 
приоритетите беше истакнато како 
особен проблем – проблемот со пар-
кирањето на лицата со телесна инва-
лидност. За членовите на здружението, 
кои секојдневно управуваат возило во 
сообраќај и возилото им е неопходно 
да го совладаат просторот со оглед на 
нивната попреченост, овој проблем со 
тешкотиите во паркирањето, особено 
во урбаните средини, стана приоритет и 
нерешлив проблем.

Некако истовремено со изградбата 
на пристапните рампи низ градот и под-
дршката што ја добивме од локалната 
самоуправа за реализирање на тој значаен 
проект, започнавме во контактите со ло-
калната власт сè почесто да го истакнува-
ме и проблемот со паркирањето во градот 
со кој се соочуваат сите лица со телесна 
попреченост со оглед на сè поголемиот 
број возила во сообраќај и ограничениот 
број на места за паркирање, особено во 
централното градско подрачје.

Како што обично бидува, со локал-
ните власти и политичарите најлесно 
може да се сретнеш и да ги изнесеш 
проблемите, само ако претстојат избо-
ри дали локални или државни - сеедно. 
Во една таква средба со еден од нив при 
неговата посета во Сојузот на хумани-
тарните организации – Битола, по него-
вото излагање на програмата за работа, 
накратко го запознавме со проблемот 
за неможноста да се паркира во градот. 
Истакнавме дека ова е голем проблем за 
сите лица со телесна попреченост кои 
секојдневно мораат да користат возила, 
а немаат означени места за паркирање 
каде што би можеле да се паркираат и 
да имаатполесен пристап до пазарот, 
продавниците и институциите во цен-
тралното градско подрачје. Тој тогаш 
вети дека доколку ја освојат локалната 
власт, овој проблем ќе биде решен. Из-
борите поминаа и тој стана претседател 
на Советот на Општина, па дојде вре-
ме да го исполни ветеното. На закажа-
ниот термин отидовме претставниците 
од Здружението и кратко повторно го 
изложивме проблемот и предложивме 
начин како тој да се реши. Пријатно из-
ненади од неговата спремност веднаш 

да се пристапи кон решавање на овој 
проблем и од нас побара само да каже-
ме на кои локации низ градот сакаме да 
има посебно обележани места за парки-
рање на лицата со попреченост и колку 
на број. 

Ние веќе спремни веднаш го изва-
дивме планот за местата каде што тре-
ба да се лоцираат овие паркиралишта и 
слики за знакот со кој треба да бидат 
обележани тие места. Нашиот предлог 
беше веднаш прифатен дури и со пре-
кор дека сме биле многу скромни во 
бројот на местата и локациите. 

Тој, исто така, спремен за овој со-
станок додаде дополнителен број на ло-
кации и број на места што особено нè 
израдува, дури останавме и во неверица 
дека толку малку требало за да се реа-
лизира нашата одамнешна заложба.

Речено-сторено. За кратко време 
низ градот беа поставени знаците и беа 
обележани местата за паркирање на ли-
цата со попреченост, а таму каде што 
просторно беше можно, тие места беа 
обележани и со дополнителен слободен 
простор за да може и лице во инвалид-
ска количка непречено да влегува и из-
легува во и од возилото.
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Еуфоријата од овој успех траеше 
кратко време сè додека не се соочивме со 
други поголеми проблеми кои во меѓув-
реме се согледаа, а во прво време не бевме 
свесни дека постојат. Нерешени останаа 
голем број прашања околу користењето 
на овие паркиралишта, нивното одржу-
вање и што е најважно, кој ќе одржува 
ред за паркирањето со оглед на големиот 
број злоупотреби од страна на несовес-
ни граѓани. И покрај обележувањето на 
паркиралиштата, проблемот само малку 
се ублажи, но не се реши целосно. Најго-
лем проблем претставуваше, а и сè уште 
е, кој има право да паркира на тие места, 
како да се обележат возилата и како да се 
санкционираат злоупотребите. Единстве-
но беше дефинирано дека за одржување-
то на овие паркиралишта ќе се грижи 
Општина Битола.

Во контактите со полицијата инсис-
тиравме за што поригорозно санкцио-
нирање на несовесните граѓани кои во 
сè поголем број ги злоупотребуваа овие 
паркиралишта. Во прво време, со оглед 
на тоа дека немаше соодветна законска 
регулатива каде ќе биде пропишано 
дека е прекршок злоупотребата на тие 
места, а немаше ни пропишано казна за 
тоа, полицијата некако се снаоѓаше и 
им пишуваше казни, според мојата су-
гестија, како за постапување спротивно 
на поставениот сообраќаен знак.

Ниту казните не ја спречија злоупо-
требата. Некои граѓани кои веројатно 
биле казнети од страна на полицијата 
револтирани заради тоа едноставно 
преку ноќ физички ги уништуваа зна-
ците. Овој проблем и ден-денес постои, 
но со оглед на тоа дека во меѓувреме се 
поставени голем број видеокамери на 
околните објекти заради нивна заштита 
и овие знаци, кои се во нивното видно 
поле, на некој начин беа заштитени.

Потоа несовесните граѓани покажаа 
уште поголема инвентивност во злоупо-
требите. Видоа какви знаци имаме поста-
вено на возилата, па седна и сами си ги 
изработија и ги налепија на возилата за да 
можат да ги паркираат на местата резер-
вирани за нас. Ако полицијата не ги виде 
во моментот кога се паркира возилото или 
се влегува во него, наполно здравиот во-
зач може непречено да си ги заврши сите 
работи и возилото да му биде на сигурно.

Благодарение на укажувањата од 
страна на голем број здруженија и пое-

динци во меѓувреме се донесоа Измени 
и дополнувања на Законот за безбед-
ност во сообраќајот и ваквото однесу-
вање беше санкционирано како прекр-
шок и се пропиша и казна за спротивно 
постапување. За оваа новина во еден од 
броевите на списанието МОБИЛНОСТ 
ги известив нашите читатели затоа што 
знам дека овој проблем не е само кај 
нас туку дека со истиот проблем се со-
очуваат во целата држава. Со ова само 
малку се ублажи проблемот, односно 
им олесна на полицајците при санк-
ционирањето. Меѓутоа, селективниот 
пристап при казнувањето и огромниот 
број на злоупотреби доведе до тоа и по-
лицијата да интервенира само ако некој 
пријави случај на злоупотреба, а само-
иницијативно вршење контрола и санк-
ционирање секојдневно и на секој што 
злоупотребил од ден на ден изостанува.

Проблемот се обидовме да го реши-
ме и со командирот на сообраќајната 
полиција кој самиот изјави спремност 
да помогне, но инсистираше на список 
на членови кои користат лепенки. Објас-
нивме дека лепенки несовесните граѓа-
ни самите ги изработуваат и дека и тоа 
е голем проблем со оглед на тоа дека не 
постои пропис како треба да биде из-
гледот на овие лепенки, кој е надлежен 
да ги издава и можеби најважно КОМУ 
МУ ПРИПАЃА ОВА ПРАВО со оглед 
на тоа дека не секој од лицата со некоја 
инвалидност има право да ја користи 
оваа ознака и бенефиција. Во Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 
е пропишано дека возилата адаптирани 
за лицата со попреченост можат да би-
дат означени со посебна лепенка, која на 
барање на тоа лице ќе му ја издаде Ста-
ницата за технички преглед каде што се 
регистрира возилото. Меѓутоа, ваквата 
регулатива никогаш не заживеа во прак-
са со оглед на тоа што министерот нема 
донесено подзаконски акт – правилник 
со кој ќе биде дефинирано на кои лица 
тоа право им припаѓа, каков е изгледот 
на таа лепенка и како соодветно ќе биде 
заштитена од можни фалсификати и зло-
употреби. Само во случај да постои та-
ков правилник може да се стави ред во 
оваа област и да се спречат злоупотреби-
те или да се сведат на минимум, бидејќи 
преку баркодот на лепенката веднаш ќе 
може да се види на кое лице му е издаде-
на таа ознака. Важно е и да се дефинира 
на кои лица може и треба да им се изда-

де таква лепенка со оглед на тоа дека не 
сите лица со попреченост се ограничени 
во совладувањето на просторот и имаат 
потреба да се паркираат на тие паркира-
лишта кои се блиску до места каде што 
обично се извршуваат најголемиот број 
обврски од секојдневниот живот. Така, 
на пример, глувите се физички здрави 
лица кои не се попречени во совладу-
вањето на просторот и ним ова право не 
треба да им припадне со оглед што тие 
имаат други пречки, но не и во просто-
рот. Моментално, многубројни се злоу-
потребите од страна на лица кои ставаат 
лепенка дека се работи за глув возач и 
го користат местото за паркирање. Од 
друга страна, многубројни се и лицата 
кои имаат некои заболувања поради кои 
имаат намалена работна способност и се 
стекнале со статус на трудови инвалиди 
или се пензионери инвалиди кои имаат 
здрави екстремитети и не се попречени 
во совладувањето на просторот, а сите 
овие лица претендираат и мислат дека и 
ним им припаѓа правото да паркираат на 
сите овие паркиралишта.

Имајќи ги предвид сите овие пробле-
ми, се обидовме да се договориме и со 
Јавното претпријатие „Паркинзи“, кои 
стопанисуваат со сите паркиралишта 
низ градот, освен со посебно обележа-
ните. Од страна на раководството на 
ова ЈП наидовме на целосно разбирање 
и договоривме на нашите членови да 
им се издаваат посебни лепенки докол-
ку ги исполнат условите да се членови 
на Здружението, да имаат телесна инва-
лидност, да се сопственици на возило 
и возачи. Дозволија паркирање на сите 
места низ градот кои ќе бидат слобод-
ни во моментот на паркирањето без да 
се плати надомест. Дозволија и парки-
рање со поставена членска книшка од 
Здружението оставена на видно место 
во возилото. Набрзо почнаа масовните 
злоупотреби. Несовесни или неинфор-
мирани граѓани кога сфатија дека мо-
жат да паркираат со членски книшки 
почнаа да паркираат со поставена член-
ска книшка од кое било здружение, нај-
често од трудови инвалиди и инвалиди 
пензионери. Со оглед на тоа дека такви 
лица со какви било заболувања ги има 
многу и се членови во тие здруженија, 
паркирањето во централното градско 
подрачје стана невозможна мисија. 
Дрскоста на несовесните граѓани оде-
ше до таму што поставуваа книшки од 



МОБИЛНОСТ

Број 99, Март 2022

23

▶

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

кое било здружение макар тоа било и на 
ловџии или на политичките партии.

Полицијата, која обично постојано е 
присутна на теренот, во прво време вни-
маваше на овие злоупотреби и почна да 
казнува и да подига со пајак-службата. 
По извесно време на полицајците им 
здодеа и прекинаа да вршат почести 
контроли и не реагираат на овие појави 
сè додека не се јави некој од лицата со 
попреченост кај нивниот командир, па 
тој да им издаде наредба.Често се слу-
чува и на наша лична интервенција дека 
е направен прекршок да интервенираат 
млако или да ветат дека ќе го отстранат 
возилото, а тоа нема да го направат. Јас, 
лично, интервенирав кај командирот 
неколку пати да биде отстрането едно 
возило кое формално има ознака дека 
се работи за глуво лице оти знам дека 
возачот воопшто не е глув, а секојднев-
но е паркиран пред Основен суд во Би-
тола. Неколку пати ми беше ветено дека 
ќе го санкционираат, меѓутоа тоа не се 
случи и тоа возило секојдневно и ден-
денес е паркирано на место обележано 
за паркирање на лица со попреченост. 
Веројатно тоа лице или е во пријател-
ски односи со некој во полицијата или 
се работи за нивни вработен. Лично 
имам присуствувано на паркирање и на 
полицајци во униформа кои без грижа 
на совест ги злоупотребуваат овие пар-
киралишта. Навистина, овие злоупо-
треби се многу ретки, но оставаат лош 
впечаток.

Мора да признаеме дека и нашите 
членови знаат да го злоупотребат пра-
вото така што возилото кое е ослобо-
дено од плаќање такса за паркирање го 
позајмуваат на блиски роднини и тие, 
иако не се лица со телесна инвалидност 
се паркираат со што оневозможува-
ат некој кој навистина има потреба да 
не може да заврши работа. Добро ни е 
познато дека некои од правата кои сме 
ги стекнале после тешка борба, поради 
злоупотреби, сме ги загубиле или на 
одреден период не сме можеле да ги ко-
ристиме (овде би го спомнал правото за 
ослободување од давачки за набавка на 
патнички возила).

И така паркиралиштата наменети 
за лицата со попреченост се оставени 
на совеста на граѓаните, а тоа е денес 
голема реткост. Најчесто на тие места 
се паркирани и многу луксузни возила, 

разни џипови кои чинат огромни пари 
да се купат. Сопствениците на тие вози-
ла имале пари да купат луксузно вози-
ло, а не сакаат да платат за паркирање. 
Полицијата, имајќи ја предвид вреднос-
та на овие возила, одбива да ги подигне 
со пајак, плашејќи се од влијателниот 
сопственик или да не биде оштетено 
возилото, па да му надоместуваат голем 
паричен износ за поправка.

На последниот разговор на оваа 
тема, со тогаш кандидат а сега градо-
началник на Општина Битола, инсис-
тиравме ЈП Паркинзи да се грижи за 
овие паркиралишта и нивните врабо-
тени да го санкционираат несовесното 
постапување на граѓаните, со оглед на 
тоа дека и двете страни губат. Лицата 
со попреченост губат слободни места за 
паркирање, а тие губат приход, бидејќи 
лицата кои се паркирале на тие места, 
а не се лица со попреченост не плаќаат 
такса за паркирање. На следниот соста-
нок со градоначалникот, кој се наде-
ваме дека ќе биде наскоро, ќе го акту-
ализираме овој проблем и се надеваме 
дека ќе има разбирање и дека грижата 
за одржувањето на овие паркиралишта, 
како и санкционирањето на злоупотре-
бите, ќе биде во целосна надлежност на 
ЈП Паркинзи на обострано задоволство.

Крајно време е и „Мобилност Македо-
нија“, како национален сојуз, да се заложи 
кај соодветниот министер да се донесат 
подзаконските акти од оваа област и да се 
дефинираат условите за издавање на по-
себните ознаки за возилата на лицата со 
попреченост. Ако се донесат овие прописи 
и прецизно се дефинираат условите и из-
гледот на овие ознаки, тие ќе станат уни-
фицирани и ќе се спречи нивното илегал-
но изработување и многуте злоупотреби.

Оставени на совеста на граѓаните, 
овие паркиралишта ја изгубија смисла-
та и намената за која се поставени и 
проблемите и натаму ќе постојат. Мис-
лам дека овој проблем е ист или многу 
сличен во сите градови и општини низ 
државата, со оглед на тоа дека низ кон-
тактите со моите пријатели знам дека и 
тие се соочуваат со тие проблеми. Мора 
да преземеме итна акција и да се подо-
брат состојбите бидејќи вака очигледно 
не функционираат ни паркиралиштата, 
ниту пак ние можеме да ги користиме 
непречено.

Митко Фидановски

САМОДОВЕРБАТА  
КАЈ ЛИЦАТА  
СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
(НИВНАТА ВОЛЈА  
И СТРАВ ОД ПОРАЗИТЕ)

Ти верувам, Македонијо! Од се срце 
ти верувам. Но до оние кои сме ги гласа-
ле да те водат, имам едно глупаво изли-
тено прашање: Те молам ако знаеш кажи 
ми, уште колку умови треба да мигрира-
ат пред ние граѓаните со право на глас, 
да го разбереме сопственото безумие?  
Зарем е доволно некој само да те роди 
за да го викаш мајка!?

Значи и покрај тоа што сакам да 
сум оптимист исто ко многу други, 
така и јас се соочив со тешки и неиз-
весни животни околности. Речиси две 
децении станував секое утро во 5 ча-
сот и морав да одам на работа, којаш-
то признавам се оболев од омраза кон 
неа. Но, потсвесно се тешев дека ете 
сепак сум борец, покрај инвалидитетот 
јас таму работев средно-тешка физичка 
работа. Се тешев дека придонесувам, 
дека сум социјално активен, норма-
лен човек. Ден за ден, месец за месец, 
година по години, матичниот поради 
болки во здравата рака ме испрати на 
специјалист ортопед. Бидејќи работев 
само со една рака, осетив силни бол-
ки од шаката до рамото, беа страшно 
отечени. Ортопедот ја знаеше мојата 
состојба и ситуација веднаш по ренд-
генската снимка ми даде до знаење да 
размислувам, пред сè за малку подолг 
одмор, а потоа за многу полесна работа. 
Бев запрепастен... Осумнаесет години 
поминав во таа фирма, поминав и низ 
мобинг, и низ грешки, навреди од луѓе 
кои немаат елементарно познавање за 
лицата со инвалидитет, па им објасну-
вав како на деца од седум години итн.  
И покрај тоа што живеевме како 
потстанари, мојата вереница се сог-
ласи дека треба да ја напуштам рабо-
тата. Се зафатив веднаш со одредена, 
но сепак активна работа во нашето 
здружение. Бев избран за претседател. 
Исто така помагав и дома околу до-
машните обврски. Поминував повеќе 
време со неа, па така дојдовме до од-
личен план. Наместо да плаќаме ста-
нарина, да најдеме начин да дојдеме до 
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поголем кредит со кој би купиле стан. 
Во меѓувреме јас работев на обука за 
персонален асистент. За три месеца се 
здобив со сертификат и добив двајца 
корисници, така се зголеми нашиот 
финансиски буџет. Со тоа мојата само-
доверба од нула се качи многу погоре. 
,,Го држам умот во адот и не очајувам“, 
напишал светиот Силуан Атонски, са-
кајќи да каже дека крвно се поврзува 
со обесправените, уморните, болни-
те, но никогаш нема да вратам ниеден 
од нив од мојата врата рекол стариот 
Силуан и така направил. Редици, со 
денови чекале, луѓе инвалиди, шизо-
френичари, луѓе со психосоматски бо-
лести, болести од кои и самиот ѓавол 
би побегнал, многу од нив оздравеле 
на самото место, некои по менување 
на нивниот живот, но сите по силните 
молитви на рускиот светител, којш-
то пред неговата смрт благословот 
му го дал на преподобниот Софрониј 
зашто бил негов послушен ученик. 
За да се увериме дека таквите луѓе 
постојат, не само на Света Гора, може-
ме да се присетиме пред неколку дена 
на младото девојче кое беше болно од 
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церебрална парализа, со голема вера 
дека ќе биде излечена дошла во мана-
стирот на свети Василиј Острошки-
Острог, и по светата тајна наречена 
Елеоосветување, од страна на обичен 
монах, таа се дигна на нозе и лека-по-
лека нејзиниот од стана исправен и 
паралелен. Среќа што целиот чин и оз-
дравувањето го покриваа ТВ-куќи, со-
цијални мрежи, приватни мобилни итн. 
Оваа кратка случка не нè допира сите. 
На овие случки гледам како на случај-
на радост, како на кратка среќа, на по-
мош што соседот се појавил токму во 
вистинскиот час! Оној кој има љубов 
смртта не го плаши. Чувствувам како 
да сум во крвна врска со сите лица 
со посебни потреби во светот. Оваа 
сегашна апатија не ме плаши, заш-
то еднаш мора да заврши. Но депре-
сијата е заразна, да се чуваме од неа. 
Оваа бележење на некои работи и на-
стани, всушност би требало да е мо-
ето прво помирување со себеси. Она 
што претставувам: чуден посматрач 
со висок диоптер кој се обидува да го 
одживее секој бизарен миг од својот 
живот, во целата неговата божестве-

на и космичка широчина. И Шекспир 
сосе Хамлет немаат поим што пишу-
вам. Тие носеле скриени мисли, и ги 
чувале како занимливи коментари во 
нивните романи. Да не речам ко ли-
цемерни баби со лажна деменција!  
А моиве, за жал, никогаш не излегу-
ваат на површина, тие формираат те-
рористички ќелии насекаде по моево 
тело, подготвувајќи се за последниот 
чин!

Пее радиото:
Ноктурно за инвалидот Метал-

ни басови ритуално пеат за мирот. 
Дувај во мразот, пробиј се, не ште-
ди го здивот! И додека годишни-
те времиња ќе бидат збришани 
а пак нашето поимање за убавото ќе 
биде со закон забрането Новата гало-
пирачка интелигенција заради своја-
та перспектива во НАТО и ЕУ ќе 
мора да ја прекине крвната врска со  
својот народ, и додека истите тие 
гнијат, нашите стари другарства ќе 
ги обновиме по музејските депоа и 
библиотекарските складишта.

Љубе Лазаровски

ТУРНИР ВО ТАБЛА 2021

„Мобилност Тетово и Гостивар“ 
беше домаќин на 11. Републички нат-
превар во табла. Турнирот се одржа на 
11 ноември, во ресторанот „Електра 
гарден“ во с. Брвеница, што е целосно 
пристапен за нашите членови, телесни 
инвалиди, и тоа со приспособен тоалет 
и паркинг, како и пристапна сала. На 
натпреварот учество зедоа 22 натпрева-
рувачи од 9 здруженија од „Мобилност 
Македонија“, и тоа Штип, Гевгелија, 
Куманово, Кочани, Скопје, Прилеп, 
Струмица, Битола и Тетово и имаше 
72 телесни инвалиди, вкупно 90 гости. 
Турнирот го отвори Велибор Јакимов-
ски, претседателот на „Мобилност Те-
тово и Гостивар“. Присутни гости беа 
претставници од донаторите Везешари, 
здружението „Вешта жена“ од Тетово, 
сервисот за коли „Автодинамо“, рес-
торан „Лезет“ и „Кораб Трница“. Оваа 
наша активност е финансирана од „Мо-
билност Македонија“, а за оваа актив-
ност да биде подобра и поуспешна ја 
помогнаа пријателите на здружението 
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СРЕДБА НА МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ СО ГРАДОНАЧАЛНИЧКАТА НА ГРАД СКОПЈЕ, 
Г-ЃА ДАНЕЛА АРСОВСКА

и тоа: Везешари, „1 Мај“, „Биланс ин-
женеринг“, „Житен клас“, кондураџија 
„Буше“, „Електра гарден“, „Вешта 
жена“, ресторан „Лезет“ и општински-
текомитети на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ 
од Тетово и истите добија благодарни-
ци. Играјќи во три добиени партии и 
систем на елиминација, во полуфинале 
влегоа Никола Пеев и Илчо Кангов од 
Гевгелија, Горан Војновски од Струга 
и Момчило Петрушевски од Куманово. 
Прво место освои Никола Пеев, второ 
место Илчо Кангов и трето место Го-
ран Војновски. Првонаградениот доби 
пехар, диплома и папучи, второнагра-
дениот доби табла, диплома и папучи и 
третиот доби пијалак, диплома и папу-
чи. Овој турнир заврши со ручек про-
следен со акустична музика со бендот 
Тетовски тамбураши.

Фани Јакимовска

На покана од градоначалничката 
на Град Скопје, г-ѓа Данела Арсовска, 
„Мобилност Скопје“, на ден 19 ноем-
ври 2021 година, со почеток во 15 и 45 
часот, присуствуваше на првиот соста-
нок во салата на општината на Град 
Скопје.

На состанокот зедоа учество не-
колку наши членови заедно со членови 
од други градски здруженија на лица 
со попречености од градот. За големи-
от број потреби, права и обврски, г-ѓа 
Данела веќе беше доволно информи-
рана, односно нашите проблематични 
секојдневие й беа ставени како прио-
ритетни дејствија уште во самиот по-
четок на градење на нејзината програ-
ма и програмата на Градот. За оваа цел 
за да биде состанокот поефикасен, таа 
сакаше да го сослуша секое наше суб-
лимирано барање по кое што пристапи 
кон нејзиниот втор предлог-консолиди-
рање на група, односно сочинување на 
едно комисиско тело коешто ќе работи 
со општината, во изнаоѓање решенија 
за остварување на потребите и права-
та налицата со попреченост во градот 
Скопје.

„Бидејќи нашето дејствување е 
многу комплексно, патот ќе биде долг, 

тоа бара системски решенија за секое 
од нашите барања и проблеми и од таа 
причина се отвора потреба секоја орга-
низација како дел од тој иницијативен 
одбор, да партиципира со свои инција-
тиви кои ќе бидат уредно доставени до 
службите на Град Скопје и по кои со-
ветот ќе работи. Со работа и упорност 

на обете страни ќе се постигне огромен 
импакт во позитивна насока кон реше-
нија“- рече градоначалничката Данела.

Накратко, на првиот состанок про-
говоривме за битните нешта кои се 
неопходно секојдневие на лицата со 
попреченост во градот, односно како 
полесно да се дојде до алатките кон по-
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добрување на животот на лицата во гра-
дот. По содржинскиот разговор, пред-
воден од г-ѓа Данела, која внимателно 
ги сослуша сите здруженијата и вети 
дека тие ќе бидат ставени во програма-
та како приоритети и ќе тежнее заедно 
со Советот на Град Скопје истите да се 
решаваат едно по едно, таа ни посочи 
дека праксата за редовни состаноци 
ќе биде континуирана, односно еднаш 
месечно или доколку има потреба и по-
веќе ќе се состануваме за да разговара-
ме за спроведените иницијативи како и 
оние што ќе следуваат.

„Мобилност Скопје“ беше благо-
дарно што имаше можност да добие 
шанса за широко отворени порти во 
Градот и системско изнаоѓање реше-
нија за нашите проблеми по кое што ср-
дечно й се заблагодари на градоначал-
ничката и нејзиниот тим на кабинетот 
за соработката и довербата.

Следниот чекор на нашето здруже-
ние беше да се создадат иницијативи 
кои ќе произлезат објективно и субјек-
тивно од потребите на нашите членови 
по кое што „Мобилност Скопје“ јавно 
објави пост на својата фејсбук-страни-
ца со можност секој член да даде свој 
предлог во коментар.

Запазувајќи го рокот за доставување 
на документот со сублимираните ин-
цијативи до град Скопје, нашето здру-
жение навремено го достави истото за 
кое што доби повратен одговор за него-

вата достава, односно негово процесу-
ирање и канализирање до надлежните. 
По спроведување на истите во служби-
те ни беше посочено да очекуваме да 
бидеме повикани на втор работен со-
станок за продолжување со дејствијата.

Како иницијативи до Градот, „Мобил-
ност Скопје“ ги достави следните барања;

1.Пристапност (Општествени зда-
нија, институции, здравствени установи, 
училишта, градинки, трговски центри, 
културни установи, приватни живе-
алишта, јавни површини и сл.).

2.Паркинзи (Обележани паркинг-
места на јавните паркинзи со заси-
лени контроли, обезбедување повеќе 
паркинг-места на Клинички центар и 
можност за кратко паркирање на инва-
лидизираното лице со негова потврда 
пред клиниката каде што треба да оди 
на лекување, дозволен паркинг на лица-
та со попреченост од другите градови 
од Македонија, овозможување за доби-
вање повластена електронска картичка 
за паркинг на другите скопски општи-
ни и обележување по едно до две пар-
кинг места на приватните згради-нивни 
паркинзи).

3.Просторија (Потреба од работна 
просторија која ќе биде пристапна и 
достапна и која ќе служи на здружение-
то за извршување повеќе активности во 
рамките на своите цели (едукативни и 
психолошки работилници, социолошки 
и медицински предавања, креативни 

работилници, натпревари во шах, квиз, 
бриџ и сл., дружење...)

4.Концерт (Потребата од видливост 
на лицата со попреченост и подигну-
вање на јавната свест за нив, дава им-
пакт од организирање еден до два кон-
церта на отворено во Скопје и неговите 
актуелни локации (во областа на му-
зиката со негување на вредностите за 
старата народна и забавна македонска 
песна) со изведувачи на лица со попре-
ченост и естрадни уметници.

5.Инклузија на здруженијата во ак-
тивности и настани на градот (во по-
веќето организирани настани од типот 
маратон, прослави за празници, спорт-
ски и културни настани, едукативни и 
креативни работилници на отворено, 
паради и сл. лицата со попреченост да 
бидат вклучени и да партиципираат на 
нив).

6.Комбиња (потреба од поголем 
број на комбиња од ЈСП за превоз на 
лицата со попреченост)

7.Автобуси (непречено користење 
на автобускиот превоз односно функ-
ционалност на рампите за влез и излез 
од автобусите)

8.Жичница (функционална и бес-
платна корисност)

9.Слободни карти (поедноставу-
вање на постапката за добивање на 
слободната карта особено за старите 
корисници)
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10.Субвенции за помагала (со прио-
ритетна листа на лица кои се социјално 
и економски ранливи лица, лица кои 
вршат продуктивни функции во градот 
и за потребите на лицата со попрече-
ност во градот, лица кои се доедуцираат 
и сл.)

11.Кучиња (1. Отстранување на 
кучиња скитници кои прават проблем 
во движењето на лицата по улиците, 
а како 2. Разгледување на можност за 
куче асистент која можност непречено 
функционира во некои развиени земји 
низ светот).

12.Вработувања (Поголем процент 
на застапеност за вработување на лица-
та во пазарот на трудот во град Скопје)

13.Едукацијата односно школу-
вањето на децата со попреченост во ре-
довните училишта да биде со претходна 
класификација за степенот и типот на 
инвалидност поради несакани странич-
ни ефекти во процесот на школувањето 
за двете страни, односно посложени-
те случаеви на деца со психоментални 
тешкотии да добијат свои центри во 
кои ќе им се понуди соодветна стручна 
и професионална потреба за нив.

Следствено на договореното и ве-
теното, „Мобилност Скопје“ беше по-
викано на втор состанок во Општина 
Скопје од страна на кабинетот на гра-
доначалничката Данела. На состанокот 
говоревме задел од брзопотезно оства-
рените барања-иницијативи (обезбеде-
на пристапност до и во институции и 
јавни установи, обезбедување дополни-
телни комбиња за лица со попречено-
сти) како и за дел од следните започна-
ти и незапочнати потреби и барања.

Едночасовниот состанок кулминира 
со зборовите на г-ѓа Данела: „Нашата 
соработка е на почеток и ќе трае, но 
едно што можам да ветам е дека бор-
бата нема да ја откажеме и продолжува 
во иднина.“

Од активниот почеток и позитив-
ните импулси дадени со решавање на 
дел од барањата, „Мобилност Скопје“ 
е апсолутно задоволно во соработката 
со градот Скопје и првата дама, продол-
жува да биде посветено и да верува во 
понатамошното заедничко дејствување.

Христина Просковска

НАГРАДНА ИГРА

Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

Оваа година на 17 јули во Струмица се одржа 26. издание на Музичките 
средби на лицата со телесен инвалидитет, членови на „Мобилност Македо-
нија“. Кој учесникја доби првата награда на овие Музички средби?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

Ова издание на Музичките средби беше од ревијален карактер и не 
беа доделени награди за прво, второ или трето место.

Наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, 
Струмица, со платени трошоци за превоз во висина на автобуски билет, сме-
таме 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 рекордни 39 пис-
ма со точен одговор. Генералниот секретар на сојузот го извлече добитникот 
на наградата во овој број на списанието, а тоае:

МИЛАНЧО АРСОВСКИ 

член на „Мобилност Велес“

Се надеваме дека интересот за наградната игра во наредниот период ќе 
се зголеми, а ние ветуваме дека поставените прашања ќе бидат полесни. Во 
овој број очекуваме одговори на што поголем број наши членови - читатели 
на весникот.

Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Бан-
ско, Струмица. Сите информации поврзани со реализацијата на наградата до-
битникот ќе ги добие од генералниот секретар на „Мобилност Македонија“ на 
телефон бр.02 3211-280.

 Наградно прашање за овој број на весникот гласи:

Мандатот на претставниците во Собранието и Управниот одбор на „Мобилност 
Македонија“ е 4 години.

До кога им трае мандатот на сегашните членови во органите на сојузот? 

Треба да се наведе годината. 

 Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помог-
неме 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 НА-
ГРАДНАТА ИГРА, најдоцна до 30 Јуни 2022 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 наград-
ната игра. Со тоа ништо не можете да загубите, а можете да добиете можност, 
заедно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во бања-
та Банско во Струмица. 

С.Прчева
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УЧЕСТВОТО НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“ ВО ПРОЕКТИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Изминатите три години „Мобилност 
Скопје“, со помош на свои вредни чле-
нови, активно учествува на повеќе јав-
ни повици од странана Град Скопје во 
областа на труд и социјала, култура и 
спорт. Содржините за проекти во овие 
области се тесно поврзани со дејствија-
та на здружението со кое што се воведу-
ва еден поинаков пристап кон нештата 
за неговото постоење, односно се пока-

жа примамливо за членовите и неговите 
поддржувачи како практика.

Преку проектите во областа на труд 
и социјала, односно преку групните и 
лични предавања со психологот и мо-
тиватор-едукаторот какои креативнате 
работилници за рачни изработки, се 
доближивме до внатрешниот свет на 
лицето со телесен инвалидитет за кое 
што голем број двигатели говорат но 
потешко го остваруваат. Преку рабо-
тилниците и предавањата се поставија 
нови постулати за подигнување на лич-
ниот раст и развој, односно лицата се 
почувствуваа дека не се осамени, дека 
имаат вредности, цели, мотив за про-

должување со животната борба, дека 
се личности корисни за околината и 
спремни за многу предизвици со кои 
иднината ги повикува. Овие придобив-
ки ја интензивираат нивната видливост 
во јавноста, ги изедначуваат нивните 
можности и помагаат побрзо да се ин-
тегрираат во општеството.

Со проектите во областа на култура-
та и спортот, нашите членови ја покажаа 
другата страна на монетата, односно 
дека лицата со телесна попреченост не 
само што имаат права и обврски туку 
тие имаат таленти и особености. Орга-
низирањето турнири, спортски натпре-
вари, концерти и јавни манифестации, 
придонесоа за подигнување на натпре-
варувачкиот дух на лицето и желбата 
тоа да напредува со своите способно-
сти и таленти. Овој тип на друштвени 
активности цели кон апсолутна рам-
ноправност по род, боја и религија на 
лицата со коешто патот за интегрирање 
во општеството станува реалност. Пар-
тиципирањето во спортоти културата за 
телесните инвалиди покажува исто така 
една од најбитните страни за неговото 
опстојување, односно рапидно подоб-
рување на неговата психосоматска со-
стојба.

Оваа година (2022 година), „Мобил-
ност Скопје“ повторно аплицираше на 
четириеквивалентни проекти, објавени 
како јавни повици на веб-страницата 
на Град Скопје, за коишто здружението 
очекува позитивен одговор од страна 
на Советот на Град Скопје, како би мо-
жело тоа да продолжи со дејствување 
во гореспоменатите насоки. Исто така 
за поефикасно остварување на целите 
од проектите, огромна важност ќе оди-
граат надворешните фактори, односно 
намалување на мерките и протоколите 
воведени како последица од пандемија-
та со што ќе се создадат можности за 
физичко присуство и личенконтакт на 
сите организирани средби, предвидени 
во рамката на активности во проектите.

Одобрените проекти а подоцна и 
практично спроведени, на „Мобилност 
Скопје“ ќе му помогнат да ја надопол-

ни редовната годишна програма на 
активности, да ја засили својата моќ 
на дејствување во социо-културниоти 
спортскиот живот на своите членови 
и да продолжи да внесува свежина и 
новитети во своето работење. Сето тоа 
ќе ја зголеми функционалноста на ра-
ботењето кое ќе резултира со брзо ка-
нализирање на своите потреби до око-
лината.

Придобивките од овој пристап на 
дејствување преку проекти, за „Мо-
билност Скопје“ досега се покажа зна-
чително ефикасенсо што оправданоста 
за нивно практицирање е апсолутна.
Поради оваа цел здружението своето 
дејствување кон ваквиот пристапна ра-
бота ќе го спроведува како практика за 
сите идни јавни повици од страна на до-
натори на средства со цели приспособе-
ни за нас, односно „Мобилност Скопје“ 
ќе продолжи да се стреми кон поголеми 
успеси во иднина.

Христина Просковска
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ОСМОМАРТОВСКА ПРОСЛАВА ЗА ЧЛЕНКИТЕ  
ВО ДХО „ДАРЕ ЏАМБАЗ“

РЕАЛИЗИРАНА  
ЕДНОДНЕВНА  
ЕКСКУРЗИЈА  
НА ЧЛЕНОВИТЕ  
НА „МОБИЛНОСТ  
ГЕВГЕЛИЈА“

По пауза од две години за одржу-
вање настани и прослави -наложени од 
мерките и протоколите поради светска-
та пандемија предизвикана од вирусот 
ковид-19, Мобилност Скопје се охраб-
ри и одлучи на овој 8 Март, за своите 
членки, да приреди една скромна прос-
лава во просториите на хуманитарниот 
дом „Даре Џамбаз“.

Традицијата на прославување од 
страна на „Мобилност Скопје“ изми-
натите децении се состоеше од одржу-
вање големи средби во ресторан, орга-
низирање базари, посетување театарски 
претстави и слично, но традицијата овој 
пат се минимизира, односно одговор-
ните лица со претходна консултација 
со своите ограноци одлучија таа да се 
одржи во сала бр. 5, во домот, според 
ситуациите од периодот. На средбата 
со почеток во 17 часот, беа поканети 
сите членки кои можат и сметаат дека 
е време да присуствуваат и да се дру-
жат на нив. За наша среќа се одважија 
да дојдат повеќе од 20-тина членки кои 
секако се придржуваа кон протоколите 
за средби во затворен простор. На заба-
вата беше приреден кетеринг со пријат-
на музика и атмосфера, а на секоја од 
дамите, членовите на Управниот одбор 
им подарија по една роза како внима-

ние. На вечерната средба и на нашата 
фејсбук-страница им соопштивме дека 
со МНТ договоривме продолжување на 
соработката и дека очекуваме во март 
или на почетокот на април да добиеме 
термин за некоја од нивните интересни 
претстави, која ќе се одржува во голе-
мата сала бидејќи таа е посоодветна за 
лицата со телесен инвалидитет. Посета-
та на таа претстава ќе биде посветена за 
дамите од „Мобилност Скопје“ во чест 
на празникот на жената.

Паузата од две и повеќе години за 
средби, активности и дружења, преку 
оваа осмомартовска прослава, покажа 
колку всушност на членовите им недос-
тасуваат друштвените активности и за-
емните контакти. И покрај напорите на 
„Мобилност Скопје“, тие средби и ак-
тивности да ги изведе на алтернативен 
начин, односно на своите социјалните 
мрежи, сепак физичкиот контакт се до-
кажа дека е незаменлив.

Дамите беа пресреќни и зрачеа со 
весело-насмеани лица по коешто им се 
врати верба дека сето она што тие мо-
жат да го понудат на здружението и тоа 
за нив, во иднина ќе продолжи како што 
секогаш впрочем и било.

Христина Просковска

Во овој тежок период за сите нас, во 
кој одржувањето на групни манифеста-
ции ни беше ускратено и оневозможено 
и многу од настаните беа откажани за-
ради нецелосна имунизација на граѓа-
ните, на почетокот од ноември 2021 
година, одговорните лица на здруже-
нието на лица со телесен инвалидитет 
на Гевгелија –„Мобилност Гевгелија“ 
организираа еднодневна викенд-екс-
курзија до најблиското и најпосетувано 
туристичко место во регионот на Гевге-
лиско-Валандовската котлина, односно 
посета низ Дојран. 

На оваа екскурзија беа поканети сите 
членови на „Мобилност Гевгелија“,кои 
покрај тешкотиите со движењето, при-
суствуваа на излетот. Освен членовите 
од Гевгелија на излетот учествуваа и 
членови на „Мобилност Гевгелија“ 
од Миравци, Валандово, Богородица 
Стојаково, Богданци, Ѓавото и Дојран.
Ова туристичко место иако со мала на-
селеност и мала просторна површина, 
сепак изобилува со свои квалитети и 
убавини, но, за нас како лица со теле-
сен инвалидитет е најважно што Дојран 
како населено место изобилува и со 
многубројни лековити билки како што 
се морските алги кои во себе содржат 
лековити својства што лечат од многу 
болести и здравствени проблеми. Исто 
така, големо влијание има и свежиот и 
чист воздух и јодот кој се вдишува од 
самата езерска вода. 

На средбата во Дојран имавме ор-
ганизирано комбе од една од туристич-
ките агенции во Гевгелија, кое беше 
приспособено и пристапно за лицата 
да се чувствуваат пријатно и удобно и 
безбедно да стигнат до посакуваната 
дестинација. На средбата беше поканет 
и градоначалникот на општина Дојран, 
господинот Анго Ангов, кој нè удостои 
со своето присуство. За нас како члено-
ви, особено ни беше од големо значење 
и задоволство што тој одвои од своето 
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ  
–МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Традиционално години наназад на-
секаде во светот се одбележува 3 Де-
кември, Меѓународен ден на лицата со 
попреченост. Овогодишното одбележу-
вање, иако во услови на пандемија, чле-
новите на Здружението „Мобилност – 
Гевгелија“ го одбележаа, придржувајќи 
се на посебно утврдените протоколи 
за заштита од вирусот ковид-19.Иако 
под пандемиски услови имаше голем 
одѕив на членови, а сите со една един-
ствена цел – да покажат дека СИТЕ се 
еднакви, испраќајќи одредени пораки и 
да бидеме слушнати со цел да бидеме 
видени и да ја подигнеме јавната свест 
на јавното и граѓанското општество на 
повисоко ниво. 

Зошто?
- Затоа што „И НИЕ ПОСТОИМЕ“
Членовите на Здружението на лица 

со телесен инвалидитет на „Гевгелија 
– Мобилност“ –Гевгелија, оваа година 
учествуваа на поканатапо повод Свет-
скиот ден на лицата со попреченост, 
испратена од:

- Национална алијанса за лица со 
посебни потреби Гевгелија и

драгоцено време и беше дел од нас, нè 
сослуша и го согледа нашето секојдне-
вие. Тој беше отворен и подготвен да се 
соочи со предизвиците и потребите на 
членовите со тоа што одговори на нив-
ните поставени прашања. 

Главниот проблем кој беше про-
изнесен во дискусијата беше недоста-
токот на плажа приспособена за овие 
лица, недостатокот на јавни тоалети 
приспособени за лица корисници на ин-
валидски колички, непристапните рам-
пи и непристапните пешачки патеки, 
обележување на паркинг места за лица 
со попреченост, на што беше договоре-
на долгорочна соработка и потпишу-
вање на меморандум за соработка, со 
што предлозите на членовите ќе станат 
реалност во блиска иднина. Имено, тој 
вети дека ќе излезе во пресрет на оваа 
категорија граѓани и ќе вложи макси-
мални напори за ова лето овој проект да 
биде ставен на приоритетна листа и ќе 
биде почната неговата градба со прис-

пособување на една градска плажа со 
јавни тоалети, пристапност на плажите 
и за лицата со колички и бараки, за реа-
лизација на летен одмор на сите членови 
со цел лицата од Гевгелија своите права 
на летен одмор наместо во Охрид да ги 
користат во Дојран. Се надеваме дека 

во блиска иднина нашата цел ќе биде 
реализирана и градоначалникот ќе биде 
отворен за соработка со нас и ќе ги ис-
полни нашите барања и Дојран ќе биде 
најпосетуван не само од лица со попре-
ченост од земјата туку и пошироко.

Валерија Пеева

 -Центар „Мајка Тереза“.
Освен членовите на „Мобилност 

Гевгелија“ –учесници на поканата беа и 
членови и застапници на други граѓан-
ски здруженија.

Програмата се состоеше од повеќе 
точки на реализација и започна со:

-Марш под мотото ЧЕКОРИМЕ ЗА-
ЕДНО

Почетокот на маршот, односно по-
аѓањето, беше предвидено од зградата 
на Општина Гевгелија. На маршот учес-
твуваа сите поканети членови на здруже-
нието „Мобилност“ од Гевгелија. Сами-
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНИТЕ И БОЖИКНИТЕ ПРАЗНИЦИ

от марш беше проследен и од медиумски 
уметници. Со реализација на маршот 
јасно ги изнесовме нашите пречки, про-
блеми и тешкотии во движењето.

По одржаниот марш, членовите се 
упатија кон градскиот театар следејќи 
ја програмата која продолжи со поетско 
читање и пеење на лицата со посебни 
потреби, членови на центарот „Мајка 
Тереза“ и Дневниот центар за лица со 
посебни потреби.

Во предвидената програма, свое из-
лагање имаа претставници на центарот 
„Мајка Тереза“, отец Димитар, градона-
чалникот на општина Гевгелија господи-
нот Андон Сарамандов и претставници на 
Центарот за социјална работа Гевгелија.

По завршувањето на оваа програма, 
членовите наздружението „Мобилност 
Гевгелија“ се упатија кон просториите 
на Заедницата на инвалидски органи-
зации каде што одржаа средба со пра-

теничката Марија Костадинова, која не 
удостои со своето присуство, ги сослу-
ша потребите на членовите и беше от-
ворена за меѓусебна соработка.

На оваа средба г-ѓа Марија Коста-
динова срдечно ги награди нашите чле-
нови учесници со скромни подароци 
кој за нив се од големо значење и им 
посака уште поголеми успеси во идни-
на и многу повеќе медали.

По завршување на средбата члено-
вите на здружението „Мобилност“ беа 
поканетина изложба на уметнички дела 
иуметнички слики изработени од чле-
новите на Дневниот центар и центарот 
„Мајка Тереза“, а средствата собрани 
од изложбата беа наменети за хумани-
тарни цели.

Исто така по повод одбележувањето 
на овој значаен ден, членовите се поче-
стија со скромна закуска реализирана 
во ресторан „Елени“, Гевгелија.

Валерија Пеева

Здружението на лица со телесен ин-
валидитет на Гевгелија – „Мобилност 
Гевгелија“ по повод новогодишните и 
божикните празницина своите возрас-
ни членови им подари пакет производи 
спонзорирани од познатата фабрика за 
конзервирани производи „Вори Гевге-
лија“, кои изобилува со широк асор-
тиман на производи кои се познати на 
секаде низ светот.

Исто така, обезбедивме новогодиш-
ни подароци и за најмладите членови 
на Здружението, кои беа спонзорира-
ни од Супермаркет „Миџо“ Стојаково 
и Транспортното претпријатие „Пан-
Стоп Стојаково“, кои ни овозможија да 
го реализираме овој хуман гест.

Валерија Пеева
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УО НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“
На 5 ноември 2021 година, УО на 

„Мобилност Битола“ одржа седница на 
која се заокружија активностите во пе-
риодот од претходната седница досега, 
како и плановите за наредниот период. 
Секако дека централното место го има-
ше тековниот проект „Алтер трип“ и ди-
намиката на неговата реализација. Пора-
ди доцнењето на потврдата од ресорното 
министерство (за локална самоуправа) 
практично е закочен целиот процес, но 
подготвителните активности за тендери-
те се одвиваат непречено. Се надеваме 
дека надлежните наскоро ќе ни дадат 
одговор и ќе успееме сите задачи да ги 
извршиме во предвидениот рок.

Во однос на другите активности 
што беа планирани за изминативе не-
колку месеци, за жал, за некои од нив 
немаше услови да се реализираат од 
објективни причини. Меѓу нив е и тра-
диционалното „Дефиле“ на Широк со-
как со работилница, како и традицио-
налниот излет што се одржува во сеп-
тември. Но, времето е такво какво што 
е, а ние продолжуваме понатаму.

На седницата се донесе и одлука да 
ја искористиме можноста за учество на 
тендер на друг прекуграничен проект 
што го спроведува ЈЗУ Специјализи-
рана болница за превенција, лекување 
и рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболувања – „Свети Стефан“од Охрид. 
Станува збор за изработка на Прирач-
ник за здравствени и социјални работ-

ници, со насоки и препораки за однос и 
услуги на лица со попреченост. 

Иако се чини дека условите со пан-
демијата нема многу да се подобрат во 
зимскиот период, сепак беа донесени 

одлуки за одржување на традиционални-
те настани во овој дел од годината, како 
што се Денот на лицата со инвалидност 
и новогодишните и божикните празници. 

Прим. д-р Нико Јанков

ДОНАЦИЈА ОД „ГАУС ИНСТИТУТ“ ЗА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“
По повод 34 од основањето на „Мобилност Битола“, 

на 7 декември 2021 година, Фондацијата за нови техно-
логии, иновации и трансфер на знаење „Гаус институт“ 
донираше два лаптоп-компјутери за нашето здружение. 
Донацијата ја предаде проф. д-р Игор Неделковски, наш 
долгогодишен пријател и стратешки партнер, а ја примија 
секретарот Митко Фидановски и членката на УО Лидија 
Велјановска. Претседателот прим. д-р Нико Јанков по-
ради здравствени причини беше физички отсутен, но се 
вклучи онлајн за да се заблагодари за донацијата.

Ја користиме пригодата уште еднаш да му се заблагода-
риме на проф. д-р Неделковски и „Гаус институт“ и се на-
деваме дека успешната соработка ќе продолжи и понатаму. 
Настанот се одржа во просториите на „Мобилност Бито-
ла“, со почитување на протоколите за заштита од ковид-19. 

Прим. д-р Нико Јанков
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МЕЃУНАРОДЕН ВЕБИНАР ЗА ПРИСТАПНОСТ  
НА БАЛКАНСКА МУЗЕЈСКА МРЕЖА

По повод Меѓународниот ден на 
лицата со инвалидност, на 3 Декември, 
се одржа меѓународен вебинар на тема 
пристапност на културните наследства, 
каде што претставници од повеќе му-
зеи низ Балканот говореа за најдобри-
те практики за зголемена и подобрена 
пристапност на културни институции и 
локалитети. Вебинарот беше организи-
ран на иницијатива на д-р Ирена Ружин 
од НУ Завод и музеј – Битола, а со под-
дршка од Министерството за култура 
на Република С Македонија. 

Модераторка на вебинарот беше 
Аида Вежиќ од БиХ, а говореа Аида Ша-
бац (БиХ) на тема „Уметничка музејска 
програма за деца со аутизам“, Милена 
Милошевиќ Мициќ (Србија) зборува-
ше за дигиталните алатки и апликации 
што ја олеснуваат пристапноста во му-
зеите и локалитетите, Ирена Ружин и 
Јове Парговски ја претставија нивната 
„Пристапна градска тура“ и „Битола без 
бариери“, а Жељка Сушиќ (Хрватска) се 
осврна на важноста за вклучување во 
културниот живот и за повозрасните 
граѓани, кои често се занемарени. 

Пристапноста до културното на-
следство беше разгледана од повеќе ас-
пекти, вклучувајќи ги очигледните фи-

зички бариери, како ставот и односот 
на вработените во културните институ-
ции кон лицата со попреченост, па зак-
лучокот на сите беше токму реченицата 
што ја сподели д-р Ружин, дека „Луѓето 
не се попречени, попречен е нивниот 
град“, што одлично ја сумираше целта и 
смислата на ваквите проекти и заложби 
за што поголема пристапност и вклуче-
ност на сите граѓани во културата, без 
дискриминација. Д-р Ружин се осврна 
и на најновите стандарди, прописи и 
стратегии на светските и меѓународни-
те организации, како што се СЗО, ОН 
и ЕУ, чии цели се до 2030 година тури-
змот да биде пристапен за секого. 

Особено интересна и со многу пофал-
би беше презентацијата на Јове Парговски 
за „Пристапна градска тура“, која ги ко-
ристи најновите технологии и дигитални 
алатки за самоводечки тури кои посети-
телите можат да ги осмислат според соп-
ствените потреби и можности. Пример за 
тоа е проектот „Рурална авантура“ (https://
ruraladventure.mk/mk/dobredojdovte-vo-
mariovo/), каде што се опфатени туристич-
ките атракции во Мариово и телефонот 
на посетителот го претвора во сопствен 
аудиоводич со нарација на македонски, 
англиски, француски и на германски јазик, 
интерактивна тура од 360°, како и видеа 
на знаковен јазик за домашни посетите-
ли. Уште еден пример е и „Кинокултура“ 
-интерактивна и виртуелна презентација 
на културното наследство и кино (https://
cineculture.online/), направен во соработ-
ка со нашите долгогодишни пријатели од 
„Гаус институт“.

На вебинарот присуствуваа претста-
вници на културни институции и хума-
нитарни организации од Балканот и од 
други европски земји, којшто се одвива-
ше на англиски јазик, а како претстав-
ничка на „Мобилност Битола“ учеству-
ваше Ивона Јанкова, менаџерка на наши-
от проект „Алтер трип“, чија цел е токму 
алтернативното туристичко искуство. 
Се надеваме дека ваквите проекти и 
заложби на сите институции ќе ги има 
во што поголем број и ќе ги надополнат 
нашите активности во остварувањето на 
целите на „Мобилност Битола“.

Прим. д-р Нико Јанков

Живееше скромно и влезе во неза-
боравот. Малку се зборови со кои може 
да се искаже тагата и добрите спомени 
за оваа исклучителна личност што ја 
задолжи „Мобилност Битола“. Нашиот 
член од Ресен, Кочо Настевски, ја на-
пушти животната патека, но неговиот 
огромен придонес во нашето здружение 
од 1998 година досега ќе се памети за-
секогаш. 

Со својата трудољубивост и способ-
ности активно придонесуваше во орга-
ните и телата на „Мобилност Битола“, 
а најмногу во проекти. Додека беше во 
можност, активно учествуваше во сите 
капитални проекти со свои забелешки 
и сугестии. Дури и на нашиот последен 
контакт се интересираше за нашиот 
најголем проект досега - Алтер трип. 

Радо ќе се сеќаваме на твојот светол 
лик и нека ти е вечна слава.

Мобилност Битола

IN MEMORIAM

КОЧО НАСТЕВСКИ 
(21.6.1969 – 8.2.2022) 
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34 ГОДИНИ МОБИЛНОСТ БИТОЛА
По повод 34 години од основањето 

на „Мобилност Битола“, на 12 декем-
ври 2021 година, триесетина членови од 
нашето здружение го одбележаа роден-
денот со мала прослава и натпревар во 
пикадо. Настанот, на кој присуствуваа 
и гости од „Мобилност Скопје“, го от-
ворија секретарот Митко Фидановски и 
членката на УО Лидија Велјановска, со 
куса ретроспектива за сите досегашни 
успеси и достигнувања во изминатите 34 
години, а со минута молк се потсетивме 
и на членовите кои не се повеќе меѓу 
нас, но засекогаш ќе останат впишани во 
историјата на нашето здружение. Пора-
ди здравствени причини, претседателот 
прим. д-р Нико Јанков не можеше фи-
зички да присуствува на прославата, но 
се вклучи онлајн за да ги поздрави при-
сутните и да им го честита роденденот. 

Прославата беше збогатена и со по-
езијата на нашата членка и наградувана 
поетеса Биљана Тодоровска, која ги по-
чести присутните со неколку стихови од 
својата збирка, а потоа следеше и главни-
от дел – натпреварот во пикадо, во машка 
и женска категорија. Во машката катего-
рија се натпреваруваа 13 членови (Менде, 
Живко, Митко, Цветан, Стеван, Николче, 
Кире, Соте, Горан, Гоце, Имер, Дејан и Го-
ран С.), а во женската категорија 6 членки 
(Бети, Лидија, Наташа, Јелена, Силвана 
и Оливера). Со 78 поени, на трето место 
во машката категорија се најде Митко, 
втор беше Живко со 99 поени, а побед-
ник беше Дејан, кој освои 103 поени. 
Без поголемо изненадување, во женската 
категорија триумфираше Оливера со 85 

поени, Силвана беше втора со 63 поени, 
а на трето место се најде Бети со 56 по-
ени. За сите добитници беа обезбедени и 
парични награди, односно првопласира-
ните беа наградени со по 1.500 денари, 
второпласираните со по 1.000 денари, а 
третопласираните со по 500 денари. 

По прогласувањето на победниците, 
дружбата продолжи со ручек, разговори, 
музика и песна, а доброто расположение 
траеше до доцна попладнето и сите зами-
наа дома со позитивни впечатоци. Задо-
волството беше уште поголемо бидејќи 

ваквите настани се поретки во изминатиов 
период поради пандемијата, но со почиту-
вање на здравствените протоколи ризикот 
беше сведен на минимум. Се надеваме 
дека ситуацијата полека ќе се подобри и 
ваквите дружења повторно ќе ги има во 
поголем број и со многу повеќе учесници. 
Им го честитаме роденденот на сите чле-
нови на „Мобилност Битола“ и в година во 
уште подобри услови и со повеќе извоју-
вани битки да го прославиме јубилејот од 
35 години на нашето здружение!

Прим. д-р Нико Јанков
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„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“ НА НОВОГОДИШНА ЗАБАВА СО ДЕДО МРАЗ

Во организација на ССРИ – Битола, 
на 27 декември 2021 година, во спорт-
ската сала во Центарот за социјални 
работи, се одржа новогодишна просла-
ва за најмладите членови и дечиња чии 
родители се членови на ССРИ – Битола 
и на „Мобилност Битола“, а поканети 
беа и дечиња од здруженијата на глу-
ви и слепи од Битола. За забавата да 
биде уште поголема се погрижи и Дедо 
Мраз, кој на сите дечиња им подели 
новогодишни пакетчиња, донација од 
Општина Битола.

Забавата помина со игра и песна, 
во одлична атмосфера, што се гледаше 
и од насмевките на сите дечиња. Чес-
титки за нашите членки Лидија и Оли-
вера кои организираа ваков прекрасен 
настан и на најмладите им приредија 
забава за паметење, за убав крај на една 
тешка година што помина во знакот на 
пандемијата. Се надеваме дека наскоро 
условите ќе дозволат ваквите настани 
да бидат уште почести и попосетени во 
иднина. 

Прим. д-р Нико Јанков

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“ НА ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА  
ЗА ЗАВИСНОСТИТЕ ВО СЕКОЈДНЕВИЕТО

Во организација на Општинскиот 
совет за социјална заштита - Битола и 
Здружение за поддршка и развој „Хума-
ност“ од Скопје, на 10 декември 2021 
година се одржа онлајн едукативна ра-
ботилница на тема „Зависностите во 
секојдневието – апче против главобол-
ка или зависност – како да се препознае 
и помогне“. Работилницата беше во 
рамките на активностите „Консултант-
ски услуги за потребите на локалните 
општински совети“, финансиски под-
држани од општина Битола, а ја воде-
ше Јана Јанева, социјален работник од 
„Хуманост“. 

Целта на работилницата беше по-
дигнување на свеста за употребата на 
апчиња против главоболка, наспроти 
причините за појава на главоболка, за-

познавање со начини-
те на кои зависноста 
може да се препознае 
и начинот на справу-
вање со зависноста. 
Како претставничка 
на „Мобилност Би-
тола“ учествуваше 
нашата членка Фанче 
Георгиевска, која ги сподели сопстве-
ните и искуствата на лицата со инва-
лидност при употребата на апчиња про-
тив главоболка, нагласувајќи дека кај 
оваа група граѓани потребата од какви 
било лекарства е вистинска и ретко 
кога станува збор за зависност, односно 
дека плацебо ефектите (кога пациентот 
верува дека има подобрување по меди-
цински третман/терапија, иако наместо 
одреден лек, без да знае се напил, на 

пример, обичен витамин) се поретки. 
Учеството на нашите членови на 

вакви настани е од големо значење, 
бидејќи даваат огромен придонес во 
подигнувањето на свеста на јавноста 
за предизвиците и проблемите со кои 
секојдневно се соочуваме. 

Прим. д-р Нико Јанков
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СПОРТ

ОЛИВЕРА НАКОВСКА-БИКОВА ЕВРОПСКА ШАМПИОНКА 2022
На 16.3.2022 во Хамар, Норвешка, на-

шата параолимпијка Оливера Наковска-Би-
кова, под раководство на нејзиниот тренер 
Бранимир Јовановски, го освои златниот ме-
дал и вторпат во нејзината кариера стана ев-
ропска шампионка (првпат во Данска 2001 
година), со што, успешно го започна новиот 
параолимписки циклус за Параолимписки-
те игри во Париз 2024 година. 

Натпреварот се одржа во големата 
дворана„Викингскипет“, чиј покрив 
наликува на викингшки брод, изгра-
дена за потребите на Зимските олим-
писки игри 1992 година, во Лилехамер. 
Во прекрасен амбиент и со тесна борба 
во која редоследот на првопласираните 
четири натпреварувачки во финалето се 
менуваше од истрел до истрел, Оливера 
успеа да ја задржи концентрацијата и да 
го приведе натпреварот до крај, освоју-
вајќи го на крајот златниот медал.

Претходно, во квалификациите, Оли-
вера Наковска-Бикова, со резултат од 564 
кругови обезбеди финале како третопла-
сирана во женска конкуренција. 

Во машка конкуренција нашите стре-
лци ги завршија борбите во квалифи-
кациите. Александар Јовановски со 547 
кругови го освои 10. место, додека Ванчо 
Каранфилов со 533 кругови го освои 19. 
место. Штета за младиот Александар, му 
недостасуваше само еден круг за првпат 
да се најде во финалето на некој голем 
натпревар. Класична спортска (не)среќа.

Честитки до европската шампион-
ка не изостанаа ниту од организатори-
те, ниту од судиите, ниту од колегите 
спортисти и тренери, а меѓу првите й 
честита претседателот на РСМ, Стево 
Пендаровски. Како тим бевме исклу-
чително горди во тие моменти, а секако 
најмногу Оливера, која е најзаслужна за 
постигнатиот резултат и пласман. Про-
должуваме понатаму, нè очекува настап 
на Светскиот куп во Шатеро, Франција, 
на почетокот на јуни, а дотогаш многу 
денови и часови напорни тренинзи.

Параолимпискиот комитет на Север-
на Македонија средствата за учество на 
нашата екипа, на овој престижен спорт-
ски натпревар ги обезбеди од спортскиот 
ваучер, доделен од Агенцијата за млади и 
спорт на Северна Македонија.

Б.Јовановски
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ПРИЕМ НА ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РСМ, 
СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ 

Претседателот на РСМ, Н.Е. Стево Пендаровски на 
21.3.2022 година, во својата резиденција на Водно, го 
прими македонскиот стрелачки тим, предводен од европ-
ската шампионка Оливера Наковска-Бикова, која учест-
вуваше на штотуку завршеното Европско првенство во 
воздушно оружје,што се одржа во Хамар, Норвешка, од 
13 до 20.3.2022 година.

Претседателот й изрази срдечни честитки на Оли-
вера Наковска-Бикова за освоениот златен медал на 
Европското првенство во стрелаштво во Хамар, Нор-
вешка, но и на другите членови на тимот, на Ванчо 
Каранфилов за освоениот бронзен медал во микс ти-
мот заедно со Оливера Наковска-Бикова, на младиот 
Александар Јовановски, кого само еден круг го деле-
ше од финалето, како и на тренерот Бранимир Јова-
новски, тренерот на репрезентативците.

„Особено радува фактот што таа го повтори својот 
успех, 21 година по освојувањето на златниот медал 
на Европското првенство во Данска, во 2001 година,па 
ја надополни импресивната листа на своите спортски 
достигнувања на државно и на меѓународно ниво, меѓу 
кои е и освоениот златен медал на Параолимписките 
игри 2012 година во Лондон. Успесите на Наковска-Би-
кова се инспирација за целата нација. Златниот медал 
на Европското првенство во Норвешка на нашата најус-
пешна параолимпијка е огромен успех и инспирација за 
младите луѓе и идни спортисти во нашата татковина“-
истакна претседателот Стево Пендаровски.

Б.Јовановски
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ПРИЕМ НА ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНКА  
ОД ДИРЕКТОРОТ НАУМЧЕ МОЈСОВСКИ

На 21.3.2022 година, директорот на 
Агенцијата за млади и спорт, Наумче 
Мојсовски, ја пречека во куќата на спор-
тот македонската параолимпијка Оливе-
ра Наковска-Бикова, која го освои злат-
ниот медал на Европското првенство во 
стрелаштво во Хамар, Норвешка, заедно 
со Александар Јовановски кој во машка 
конкуренција го освои десеттото место и 
Ванчо Каранфилов со освоено 19. место.

„Успесите на нашите спортисти се 
од големо значење, посебно што Оливе-
ра Наковска-Бикова го повтори својот 
успех 21 година по освојувањето на 
златниот медал на Европското првен-
ство во Данска, во 2001 година. Успе-
хот на македонските параолимпијците, 
уште поголем заради фактот што во 
микс тимот ни донесоа уште еден ме-
дал, бронза, на што сме навистина гор-
ди. Поддршката од Агенција за млади и 
спорт е од пресудно значење за подго-
товка и учество на меѓународни наста-
ни на спортистите и уште поинтензивно 
ќе продолжиме да ги подржуваме маке-
донските параолимпијци. Им посакува-
ме уште многу победи и освоени меда-
ли од сите нивоа на натпреварување“-
истакна директорот Мојсовски.

На крајот од приемот, директорот Мој-
совски им додели плакети на спортистите 
освојувачи на медали од Европското пр-
венство, како и на тренерот Јовановски.

Б.Јовановски
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ТРЕНЕРСКИ УСПЕХ - НЕВИДЛИВАТА СТРАНА НА МЕДАЛОТ
Кога ќе се спушти завесата на го-

лемите спортски настани, ние тренери-
те започнуваме со анализи, дали беше 
доволно добро, дали можеше да биде 
подобро, каде и во што се состои евен-
туалниот пропуст, што треба да дора-
ботат спортистите во иднина за да ги 
подобрат своите перформанси, доброто 
да го направат уште подобро итн. Тогаш 
некако природно доаѓа искрено да се 
израдуваат на успехот на своите спор-
тисти, на миг да ги допрат трофеите и 
медалите кои ги освоиле тие, свесни 
дека во нив е вткаен и нивниот труд, да 
уживаат во магијата на успехот и да ја 
почувствуваат „тежината“ на успехот.

За успехот на својата спортистка На-
ковска Бикова вели: „Континуитетот на 
освојување медали од големите спорт-
ски настани, секако, најмногу се должи 
на исклучителниот спортски квалитет 
на Оливера Наковска-Бикова и посве-
теноста на тренажниот процес. Уште од 
почетокот на својата спортска кариера, 
Оливера ги почитуваше и применуваше 
советите за усвојување правилна техни-
ка, а подоцна и за тактика на спортската 
стрелба, тренираше вредно и неуморно 
низ годината, а имаше и поддршка од 
нас како искусни стрелци во тоа време, 
кои на свои плеќи го преземавме това-
рот за освојување на медали. Но тој пе-
риод траеше кратко, таа веќе во својата 
втора година на меѓународна сцена ја 
освои европската титула во 2001 година 

и го најави својот потенцијал. Поминав-
ме многу тренажни денови, натпревари 
на кои таа го „калеше“ својот стил на 
стрелба, јакнејќи ја притоа и својата 
ментална страна во обидите да се из-
бори со психолошкиот притисок на кој 
се подложени сите спортисти од кои се 
очекува врвен настап и освојување ме-
дал. Но спортистите не се роботи, тие 
се суштества со емоции, па таа борба 
и справување со психолошкиот товар 
е помалку или повеќе успешна. Низ 
годините, Оливера успешно се бореше 
и освои грст медали, впишувајќи се и 
неколкупати на листата на светски и 
параолимписки рекордерки“.

Судејќи по медалите, успехот на мои-
те спортисти на Европското првенство во 
стрелаштво во Хамар, Норвешка, беше 
навистина „тежок“. Врвни резултати не 
сепостигнуваат без врвни тренинзи и без 
многу потрошено време и труд од спорти-
стите, но и на нивните тренери, едуцирани 
спортски професионалци и педагози, кои 
будно ги следат сите фази на развојот на 
спортистите, од усвојување на техниката, 
преку изградба на соодветна тактика за 
секој настап, па сё до последните совети 
во текот на натпреварот за постигнување 
врвен резултат и пласман.

Б.Јовановски

НАСТАН - СПОРТСКА ДИПЛОМАТИЈА
На 15.2.2022 година, во амфитеатарот 

на Министерството за надворешни рабо-
ти, но и преку Зум онлајн конекција, во 
организација на Министерството за на-
дворешни работи на Република Северна 
Македонија, во соработка со Владата на 
Република Северна Македонија и Амба-
садата на Република Франција во Скопје, 
беше одржан меѓународен наслов наре-
чен: Спортска дипломатија- Спортот како 
алатка за унапредување на национални 
интереси и надворешно-политичкиприо-
ритети.

Параолимпискиот комитет на Север-
на Македонија беше присутен на наста-

нот преку претседателот Бранимир Јова-
новски (онлајн) и генералниот секретар 
Драган Дојчиноски (физичко присуство).

Спортската дипломатија е нов тер-
мин кој опишува стара практика: уни-
катната моќ на спортот да ги зближи 
луѓето, заедниците и нациите преку 
физичка активност и спорт. Спортската 
дипломатија може да се дефинира како 
свесна, стратешка и редовна употреба 
на спортот, спортистите и спортските 
настани од страна на министерствата за 
надворешни работи и нивниот дипло-
матски персонал за да се создаде долго-
рочно и заемно корисно партнерство со 

цел унапредување на релациите и мож-
ностите за развојни, културни, трговски, 
образовни и туристички можности и ин-
вестиции. Спортската дипломатија има 
капацитет да го користи спортот за да 
ги унапреди националните интереси на 
една земјакако и да го зајакне дипломат-
ското влијание и глобалната репутација. 
Спортот, исто така, може да генерира 
значителeн економски развој и да при-
влече значителни инвестиции за земјите.

Северна Македонија е успешно 
етаблирана во полето на спортската 
дипломатија. Во регионот на Западен 
Балкан, Северна Македонија е една од 
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првите земји кои ја практикува спорт-
ската дипломатија на национално и на 
меѓународно ниво. Во 2021 година, пр-
виот спортско-дипломатски настан за 
Северна Македонија беше организиран 
во Букурешт, Романија, на маргините 
на ЕУРО 2020. Фокусот на настанот 
беа трговијата и инвестициите, како и 
создавање одржливи партнерства меѓу 
Северна Македонија и Романија.

Франција е една од водечките земји во 
светот со развиена стратегија за спортска 
дипломатија и прва држава која во редо-
вите на Министерството за надворешни 
работи ја има ангажирано г-ѓа Лоренс 
Фишер во улога на амбасадорка за спорт-
ска дипломатија. Нејзиниот фокус на 
работа е афирмација на Франција на ин-
тернационална сцена, привлекување на 
инвестиции и одржување на мега-спорт-
ски настани во Франција.

Теми на дискусија беа:
· Спортот како алатка за дипломат-

ски цели и постигнување на надвореш-
но-политички приоритети

· Спортот како алатка за економски 
развој и привлекување на инвестиции

· Спортот како платформа за афир-
мација на вредности и креирање на одр-
жливи партнерства

Воведни обраќања имаа:
-Бујар Османи, министер за надво-

решни работи на Република Северна 
Македонија 

-Сирил Баумгартнер, амбасадор на 
Франција во Република Северна Македонија

Потоа следуваа презентации и диску-
сии поделени во три панел-групи и тоа:

ПАНЕЛ I. Спортот како алатка за 
дипломатски цели и постигнување на 
надворешно-политички приоритети

-Керол Гомез, виш научен соработ-
ник во ИРИС за меѓународни спортски 
прашања

-Силвија Митевска, советничка на пре-
миерот на Северна Македонија за спорт

-Лоренс Фишер, француска амбаса-
дорка за спортска дипломатија

ПАНЕЛ II. Спортот како алатка 
за економски развој и привлекување 
наинвестиции

-Иван Анастасовски, професор на Фа-
култетот за физичко образование, спорт и 
здравје

-Александар Донев, основач и претсе-
дател на Mustseedonia

-Тања Георѓиевска, Програма за зго-
лемување на пазарна вработливост.

ПАНЕЛ III. Спортот како плат-
форма за афирмација на вредности и 
партнерства на грасрут ниво

-Силвија Митевска, советничка на пре-
миерот на Северна Македонија за спорт

-Илина Дишовска, планинарка
-Пулексенија Јованоска, каратистка

Б.Јовановски

ОБЈАВЕНИ КВАЛИФИКАЦИСКИ НОРМИ ЗА УЧЕСТВО НА ПОИ  
ВО ПАРИЗ 2024

Започна остварувањето на MQS по 
дисциплини, а поделбата на директните 
квоти за учество на Параолимписките 
игри во Франција, кои ќе се одржат од 
28.8 до 8.9.2024 година, стартува од 
Светскиот куп во Шатеро, Франција, од 
3 до 13.6.2022 година,каде штоќе бидат 
поделени четири квоти во пиштолски 
дисциплини, само за првопласирани-

те, додека на Светското првенство во 
Ал Аин, ОАЕ, во ноември годинава, ќе 
бидат поделени 12 квоти во пиштолски 
дисциплини и тука ја гледаме можноста 
Оливера Наковска-Бикова да освои ди-
ректна квота за учество. Оваа можност 
ќе ја имаат уште Александар Јованов-
ски и Ванчо Каранфилов, кои исто така 
ги исполнуваат условите за учество на 

овие натпревари.
MQS (минимум квалификациски 

скор) ќе може да се постигне на кој 
било верифициран натпревар од WSPS, 
во период од 1.1.2022 до15.7.2024 годи-
на, додека директните квоти ќе се доде-
лат на 5 санкционирани натпревари во 
следните две години, од кои две светски 
првенства и три светски купа. Во однос 

на претходните ква-
лификации, една од 
измените е што се до-
зволува максимално 
два учесника од држа-
ва во една дисциплина 
(порано беа три). Една 
држава ќе може да 
освои максимално 12 
квоти (максимум 8 во 
ист пол).

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

Број 99, Март 2022

41

▶

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Европската шампионка, битолчан-
ката Оливера Наковска-Бикова, утрово 
пристигна од Норвешка, каде што на 
Европското првенство во стрелање со 
воздушен пиштол, освои златен медал. 

На Меѓународниот аеродром во 
Скопје ја пречекаа претставниците од 
Општина Битола, Гордана Цветков-
ска-Бошевска и советникот Зоран Пе-
тковски, претседател на Комисијата за 
спорт, кои й посакаа топло добредојде, 
честитајќи й за постигнатиот успех и 
заблагодарувајќи й се за нејзината несе-
бична посветеност, со која преку мно-
губројни спортски успеси ги промови-
ра Битола и Македонија во европски и 
светски рамки. 

Општинските претставници й пре-
несоа на Наковска-Бикова отворена 
покана за средба со градоначалникот 
Тони Коњановски, кој го иницираше 
денешниот пречек. Општина Битола 
продолжува да биде поддржувач на та-
лентираните и докажани спортисти кои 
претставуваат и голем поттик за млади-
те луѓе од општината.

Б.Јовановски

ТОПЛО ДОБРЕДОЈДЕ ЗА ОЛИВЕРА НАКОВСКА-БИКОВА  
ОД ОПШТИНА БИТОЛА

БРОНЗЕН МЕДАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
НА ЕП ВО СТРЕЛАШТВО ВО ХАМАР, НОРВЕШКА

На 18.3.2022 година, на затворањето на Европското првен-
ство во стрелаштво со воздушно оружје, уште еден медал за 
спортистите од Северна Македонија, овојпат бронзен.

Имено, во дисциплината Микс тим 10 метри воздушен пиш-
тол, во која настапуваат двајца спортисти како тим (по едена 
стрелачка и еден стрелец), настапија Оливера Наковска-Бико-
ва и Ванчо Каранфилов. Беа пријавени само четири тима и во 
старт се знаеше дека нашите натпреварувачи сигурно ќе влезат 
во борбата за медали, само беше прашањето дали ќе пукаат во 
финалето за златен или сребрен медал, или, пак, во малото фи-
нале за освојување на бронзениот медал.

Низ текот на целиот меч, нашиот тим стрелаше задоволи-
телно и се менуваше на табелата на првото и второто место со 
тимот на Турција 1, меѓутоа пред самиот крај на натпреварот 
од 20 истрели, еден слаб погодок од нашиот стрелец ги спушти 
на третото место и влегоа во борбата за бронзениот медал.

Во тоа, таканаречено мало финале, се сретнаа со екипата 
на Норвешка. Нашите стрелци се објективно и поквалитетни 
и поискусни спортисти и успеаја победат со 16:8 и го освоија 
бронзениот медал, а Оливера последниот истрел го испука 
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Македонските пингпонгари со инва-
лидност: Небојша Ташиќ, Зоран Трајанов-
ски, Рубинчо Ристески и Томи Јаневски, на 
6-7.11.2021 година настапија на 5. Меѓуна-
роден турнир на пријателство „НАИСУС 
ОПЕН“ што се одржува во Ниш.

Небојша Ташиќ и Зоран Трајановски 
настапија во класа 10 во поединечна и 
во екипна конкуренција и трошоците за 
нивниот настап ги покри ССРИ Кумано-
во од средствата од спортски ваучер.

Рубинчо Ристески и Томи Јаневски 
настапија екипно во класа 8, додека по-
единечно Рубинчо во класа 8, а Томи во 
класа 7. Трошоците за нивниот настап се 
на товар на Параолимпискиот комитет на 
Северна Македонија.

На турнирот учествуваа натпревару-
вачи од Црна Гора, Бугарија, Романија и 
домаќинот Србија, а нашите спортисти не 
забележаа позначаен успех, завршувајќи 
ги борбите и во поединечна и во екипна 
конкуренција во групната фаза.

Б.Јовановски

маестрално и максимално 10,9.
Честитки за Оливера и Ванчо за ос-

воените медали, но и за младиот Алек-
сандар, спортисти кои успешно и достој-
но ги бранеа боите на нашата држава.

По нашето заминување првенството, 
во Хамар од 18 до 28.3.2022 година, ќе се 
одржи Европското првенство во стрелаш-
тво во организација на Европската стре-
лачка конфедерација, на кое ќе учествува-
ат и нашите колеги од МССФ. Македон-
скиот параолимписки тим им посакува 
многу среќа и успех на шампионатот.

Б.Јовановски

5. МЕЃУНАРОДЕН ТУРНИР НА ПРИЈАТЕЛСТВО „НАИСУС ОПЕН 2021“
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На 11 и 12 декември 2021 година, во 
Тајпеј, се одржа Генералното изборно 
собрание на Меѓународниот параолим-
писки комитет (ИПЦ). Заради ковид-
пандемијата, на почетокот наноември 
се донесе одлука ова Собрание да се 
одржи онлајн, од студиото во Дизел-
дорф, па тоа беше и можност нашиот 
комитет (заради недоволно средства) 
првпат од 1994 година, кога стана пол-
ноправна членка на ИПЦ, да учествува 
и да гласа.

Параолимпискиот комитет на Север-
на Македонија на Собранието го претста-

Македонските шахисти со инва-
лидност: Јанчо Ѓорѓевски, Тоде Зафи-
ровски (со телесен инвалидитет), Жар-
ко Селковски и Зоран Костадиновски 
(слепи и слабовидни), од 4 до 14.11.2021 
година учествуваа на 4. ФИДЕ Светско 
првенство за лица со инвалидност, кое 
годинава поради корона кризата се одр-
жа онлајн. 

На првенството учествуваа 249 ша-
хисти од 44 држави. Се играа 9 кола, 
Швајцарски систем со темпо на игра 45 
+ 30 секунди по потег. Среден рејтинг 
на турнирот беше 1505 поени, а нашите 
натпреварувачи натпреварите ги играа 
во малата сала на ДХО „Даре Џамбаз“ 
во Скопје, и во првото коло сите наши 
натпреварувачи извојуваа победи. 

По одигрување на деветте кола, од 
нашите шахисти најголем успех по-
стигна Тоде Зафировски, кој со освоени 
7 поени (од можни 9) го освои 12. место, 
Јанчо Ѓорѓевски со освоени 5 поени го 
освои 94. место, од вкупно 215 шахисти 
кои го завршија натпреварувањето.

Жарко Селковски беше дисква-
лификуван по 8. коло по извршената 
фер-плеј контрола од страна на органи-
заторот, а Зоран Костадиновски беше 
дисквалификуван по 6. одиграно коло.

Б.Јовановски

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАРАОЛИМПИСКИ  
КОМИТЕТ, ANDREW PARSONS, РЕИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ

вуваа Бранимир Јовановски (со право на 
глас) и Тони Пајдаков.

Како што се очекуваше, досегаш-
ниот претседател Ендрју Парсонс 
(Andrew Parsons), со 156 гласа „за“ и 
3 гласа „против“, ја доби довербата да 
го предводи ИПЦ уште еден мандат, а 
Дуан Кеил со 155 гласа „за“ и 5 гласа 
„против“, беше избран за потпретседа-
тел на ИПЦ. На крајот, по спроведено 
гласање во 3 изборни круга, беа избра-
ни 10 членови на Управниот одбор на 
ИПЦ за следните четири години.

Б.Јовановски

ЧЕТВРТ ОНЛАЈН ФИДЕ СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ
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Меѓународниот ден на лицата со инвалид-
ност – 3 Декември и годинава беше одбележан 
со повеќе манифестации, меѓу кои и Шаховскиот 
турнир во организација на ССРИ Битола, што се 
одржа на 5 декември во просториите на Шахов-
скиот клуб „Шах-Шех“. На турнирот учествуваа 
15 натпреварувачи од 5 инвалидски здруженија: 
Инвалиди на трудот, Цивилни инвалиди, Здруже-
ние на глуви, Здружение на слепи и „Мобилност 
Битола“. Натпреварот се играше во поединечна и 
во екипна конкуренција, екипно се играше по бу-
холц систем, а поединечно по швајцарски систем.

Од „Мобилност Битола“ се натпреваруваа 
Живко Петровски, Кире Ангелковски и Живко 
Стрезовски. Сите учесници покажаа солидни 
резултати, а нашите членови постигнаа најголем 
успех во екипната конкуренција, освојувајќи го 
второто место со 9 поени. 

Турнирот го водеше тимот на Шаховскиот 
клуб со главниот шаховски судија Лазар Рајчов-
ски, а меѓу најзаслужните за организацијата од 
ССРИ Битола се и Лидија Велјановска и Оливера 
Наковска-Бикова, активни членки и во „Мобил-
ност Битола“. И на учесниците и на организато-
рите им честитаме за одлично одржаниот турнир 
и постигнатите резултати, па се надеваме дека 
следната година бројот на натпреварувачи ќе биде 
уште поголем. 

Прим. д-р Нико Јанков

ШАХОВСКИ ТУРНИР ПО ПОВОД 3 ДЕКЕМВРИ
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