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• Меморандум за соработка
со фондот за здраство
• Нова гарсоњера на СТИЛМ
• 22-ри спортски игри на
СТИЛМ
• Прва ликовна колонија
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Збор на Содржина
уредникот

П

осле неколку години, драги читатели, јас повторно ја преземам функцијата на главен и одговорен уредник на нашето списание. Се надевам дека успешно ќе ја извршувам
својата одговорна задача но се разбира дека тоа не ќе биди возможно без соработка и со другите уредници како и без Вашата ценета
соработка. Во наредниот период особено ќе ми биди мило ако воспоставиме една добра соработка со читателите кои воедно ги повикувам доколку имаат интересни написи за нашиот весник да ги
испраќаат на мојата интернет адреса: mitkofi@hotmail.com. Јас од
моја страна ветувам дека сите Ваши написи со особено внимание
ќе ги читам и сето она што е интересно и заслужува да се објави
секако дека ќе најде свој простор во Феникс 86.
Сега на една друга тема. Во неделата на ден 24.05.2010
беше светскиот ден на лицата заболени од мултипла склероза. За
овој ден случајно дознав гледајќи ја утринската програма на ХТВ1. На таа телевизија имаше програма во живо во која на еден многу
убав начин во студиото во живо се поведе една многу интересна
дискусија за оваа болест, за начините за лекување и третманот
на лицата заболени од оваа болест. Со огледа на тоа дека лицата
заболени од мултипла склероза се и наши членови оваа тема со
големо внимание ја следев и навистина имаше што да се слушни и
да се научи.
Водителката очигледно добро се подготвила за темата и
како гости повикала две лица заболени од таа болест, социјален
работник и лекар специјалист. Според податоците од Светската
здравствена организација за жал оваа болест во последно време
страшно многу напредува и тоа кај многу млади луѓе на возраст до
35 години. Причините за се поголемиот број на пациенти со оваа
болест не се познати како што не е позната ни причината за појавата
на оваа авто имуна болест која доведува до страшни последици кај
луѓето и се разбира многу често и до тежок инвалидитет и слаба
подвижност. Лекувањето на болеста е долготраен процес и се
применуваат комбинирани методи а лекарствата се доста скапи и за
многу пациенти во светот дури и недостапни. Најдобри резултати
се добиваат со примена на традиционалната медицина и познатите
препарати признати од лекарите, бањско лекување и работа во
тимови каде се вклучени и социјални работници и психолози кои
се тука да им помогнат на пациентите заболени од болеста полесно
таа болест да ја прифатат, да научат како да се борат и како да се
соочат со последиците. Од стручните лица беше кажано и тоа
дека не се исклучуваат и методите на алтернативната медицина,
меѓутоа беше нагласено дека не смее да се запостави примањето
на лекарствата и терапиите кои ги препишал лекарот специјалист
и доколку нема штетни последици по здравјето на заболениот
алтернативната медицина може да се практикува.
Во Хрватска лицата заболени од мултипла склероза
формирале свое посебно здружение и на тој начин се обидуваат
организирано да добијат што подобар третман во општеството.
Како најголеми проблеми со кои секојдневно се судруваат се пред
се недостаток на лекарства и тешкиот пристап до современите
методи на лечење и вработувањето. Особен проблем за овие лица
е тоа што доколку биле во работен однос лесно можат да ја загубат
работата или ако не се вработени никој не е спремен да ги прими
на работа без оглед на нивната стручна подготовка а се работи за
релативно млади личности кои до пред да се манифестираат првите
симптоми на болеста биле успешни студенти или работници.
Познавајќи ги многу од нашите членови заболени од оваа
болест низ разговор со нив знаев за повеќето од проблемите со кои
Број 63, Октомври 2009

се соочуваат. Со оглед ан тоа дека од дена на ден бројката на овие
членови се зголемува неопходно е и ние самите да им посветиме
поголемо внимание и преку нашиот НСТИЛМ да покренеме акција
за запознавање на населението со оваа болест, за последиците кои
ги предизвикува, за проблемите со кои се судруваат овие лица и за
начините на лекување се со цел да се подигни свеста кај граѓаните
и од државата да се добие подобар третман на овие лица. За почеток
да се избориме барем да се спомени Светскиот дена на лицата
заболени од мултипла склероза. За жал, јас целиот ден упорно ги
посетував сите средства за јавна комуникација и редум ги следев
емисиите на сите национални телевизии и радија но никаде не
се ни спомена овој ден. Затоа е и овој мој напис со кој сакам во
уводникот на весникот да им посветам на овие наши членови
внимание кое секако го заслужуваат а во иднина се надевам дека
за овој ден и во нашата држава ќе се споменат проблемите на овие
лица и ќе се каже дека сепак нешто се работи за подобрување на
нивната положба и намалување на нивните маки.
На крај од овој мој уводник би сакал да кажам и тоа дека
сум воодушевен од третманот на лицата со инвалидност кој им се
дава на Хрватската радио и телевизија. На оваа нивна национална
и државна телевизија има редовно емисии на кои се третираат
проблемите на лицата со инвалидност и стручни лица од многу
области дискутираат на одредени теми се со цел да им се подобри
положбата на лицата со инвалидност. Јас многу одамна се заложував
токму за ова. Отсекогаш бев поборник на идејата за барем еднаш
месечно да имаме термин на државната телевизија МТВ каде ќе
ги излагаме нашите теми и проблеми на сличен начин како тоа
што го прават во Хрватска. Тоа истото можи да се применува и на
локално ниво бидејќи има многу локални телевизии и радија каде
ќе се дискутира за комуналните аспекти на проблемите со кои се
судруваме во секојдневниот живот.
До тоа едно идно поубаво време ни останува во секој
случај да се огласуваме што е можно повеќе на локално ниво во
локалните електронски и пишувани медиуми бидејќи тие како што
покажа праксата се подостапни. На овој начин сепак ќе правиме
подобро да се чувствуваат нашите членови кои најголемите
проблеми ги имаат токму во средините каде што живеат.
Митко Фидановски
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СЕДУМНАЕСЕТТА 
СЕДНИЦА НА 
ИЗВРШНИОТ ОДБОР

И

звршниот одбор на Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија
-НСТИЛМ на 5 јуни 2010 година во Охрид ја одржа својата седумнаесетта седница на која ги донесе
следните одлуки и заклучоци:
1, Едногласно е усвоен извештајот на претседателот
на НСТИЛМ за активностите помегу двете седници на
НСТИЛМ во кој Извршниот одбор е информиран за:
- остварените средби и контакти со Фондот за здравство
во врска со започнатата постапка за измени и дополнувања
на Правилникот за индикација на ортопетски помагала,
меморандумот за соработка помегу ФЗОМ НСТИЛМ
и воопшто воспоставената постојана комуникација
и соработка помегу овие два субјекта. Извршниот
одбор посебно во целост го одобри меморандумот за
соработка помегу НСТИЛМ и ФЗО. Истакнато е дека
овој вид соработка треба да биде пример и за другите
институции. Одлучено е на директорката на ФЗОМ
Маја Парнаџиева да и се упати писмо со која ке се одаде
признание за начинот на соработката со НСТИЛМ, а тоа
да се потврдува и со одлука за доделување благодарница
која ќе и се врачи во прва пригодна прилика;
- за продолжување на активностите во соработка со
Сојузот на слепите лица на Македонија за зголемување
на висината на паричниот надоместок за помош и нега
од друго лице за лицата со потежок вид на телесен
инвалидитет и слепите лица;
- за реализираното вработување на секретар на ЗТИЛ
Скопје;
- за одржаната работилница во Дебар во организација
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на ЗТИЛ Дебар и НСТИЛМ;
- за донесениот закон за спречување и заштита од
дискриминација;
- за други активности помеги двете седници на
Извршниот одбор;
2. Во целоост е прифатен извештајот за организацијата
и реализацијата на првата меѓународна лиkовна колонија
на НСТИЛМ одржана во Охрид од 20 до 26 април
2010 година. Од финансискиот дел од извештајот се
гледа дека целата организација чинела околу 174.000
денари што е значително помалку од планираното, а
се остварени околу 40 уметнички слики од кои може
да се очекува поголем приход. Поdетално за ликовната
колонија во посебниот текст што го објавуваме во овој
број од весникот. Претседателот и Генералниот секретар
до следната седница на ИО треба да приберат понуди за
закуп на изложбено-продажна галерија и за врамување
на сликите.
3. Претседателот на НСТИЛМ поднесе информација
за новините кои ги носи закон за здруженија и фондации и
обврските кои од тоа произлегуваат за НСТИЛМ, по што
беше одржана расправа и донесени следните заклучоци:
- Се утврдува потреба од усогласување на Статутот
и другите акти на НСТИЛМ согласно новиот закон
за здруженија на граѓани и фондации и законот за
инвалидските организации;
- Се формира работна група во состав Миодраг
Игњатовиќ, Фидановски Митко и Бранимир Јовановски
, да изврши анализа и оценка на потребните измени
и дополнувања на Статутот на НСТИЛМ или пак на
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потребата од донесување на нов статут на НСТИЛМ
заради усогласување со новиот Закон за здруженија и
фондации и Законот за инвалидските организации , да
подготви работен текст на измени и дополнувања на
статутот или на нов статут и да го достави до Извршниот
одбор најдоцна до 1 септември 2010 година;
- Извештајот за работа и финансискиот извештај на
НСТИЛМ да се објави на Веб страната на НСТИЛМ и
достави до надлежниот орган на државната управа;
- Се прифаќа предложениот текст за барање мислење
од Министерството за правда, во врска со примената на
членот 50 став 4 од Законот за здруженија на граѓани и
фоиндации;
- Се задолжуваат здруженијата следствено на одлуките
на НСТИЛМ да донесат и свои одлуки за усогласување
на статутите со новиот закон за здруженија на грагани и
фондации и законот за инвалидски организации;
- Се задолжуваат здруженијата да ја исполнат својата
обврска од 32 од Законот за инвалидски организации.
4. Разгледани се понудите за набавка на нова
гаресонера на НСТИЛМ наменета за одмор и рекреација
на членовите, посебно понудата од фирмата Евридургут како најповолна (во присуство на претставник на
понудувачот ) по што едногласно е одлучено да се набави
уште една гарсонера за одмор и опоравок на членовите
во населбата Охридати во Охрид.

5. Здруженијата кои стопанисуваат со деловниот
простор на НСТИЛМ во нивните градвои (ЗТИЛ Скопје,
МСТИЛ Битола и ЗТИЛ Прилеп) се задолжени до следната
седница на Извршниот одбор да достават детали извештаи
како стопанисуваат со објектите заедно со целокупната
документација за истите.
6. Едногласно е донесена одлука да се доделат средства
за тековна работа на здруженијата;
7. Прифатенио е барањето на ЗТИЛ Тетово да му се
довери организацијата на првиот натпревар на лицата со
телесен инвалидитет во табла. Одлучено е да се игра до
постигнати пет поени од три различни игри табла (табла,
капа и џилбар) Ќе се игра по систем на елиминација зависно
од бројот на учесницитге. Турнирот ќе се одржи на 19 јуни во
Тетово. Истовремено ќе биде предадена во употреба и новата
клупска просторија на ова здружение.
8. Донесени се одлуки со кои се намалени висината
на надоместоците присуство и работа во органите на
управување, патните трошоци, авторски хонорари за весникот
“ФЕНИКС 86“ и надоместоци за возачот на комбето. Цел на
овие одлуки е да се остварат одредени заштеди во текот на
оваа година за да може, со ограничените средства во услови
на зголемени цени по многу ставки, да се остварат па дури и
надминат планираните програмски активности.
9.Донесени се одлуки по некои тековни прашања.
М.И.

Донесен законот за

заштита од
дискриминација
С
обранието на Република Макредонија на
седницата од 8 април 2010 година го донесе законот за спречување и заштита од
дискриминација.
Ние за содржината на предлогот на овој закон
информиравме во предходниот број од весникот,
а сега ќе ве запознаеме со конечните одредби во
усвоениот текст на законот кои посебно се однесуваат
на недискриминација на лицата со инвалидност. При
тоа треба да се има предвид дека и сите други одредби
на законот се однесуваат и на лицата со инвалидност
еднакво како и на сите други граѓани.
Според законот се забранува секоја директна
или индиректна дискриминација, повикување и
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поттикнување на дискриминација и помагање
во дискриминаторско постапување врз основа
на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на
маргинализирана група, етничка припадност,
јазик, државјанство, социјално потекло, религија
или верско уверување,други видови уверувања,
образование, политичка припадност, личен или
општествен статус, ментална и телесна попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус,
здравствена состојба или која било друга основа
која е предвидена со закон или со ратификуван
меѓународен договор (дискриминаторска основа).
Законот утврдува дека под дискриминација
на лица со ментална ио телесна попреченост се
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подразбира оневозможување или отежнат пристап
до здравствена заштита, односно ускратување на
правата на здравствена заштита, редовен медецински
третман и лекови , рехабилитациони средства и мерки
во согласност со нивните потреби, ускратување
на право на брак и создавање на семејство и други
права во областа на бракот и семејните односи,
ускратување на право на образование , на работа и
правата од работниот однос.
Дискриминација на лицата со ментална и телесна
попреченост постои и тогаш кога нема да се преземат
мерки за отстранување или.ограничувањата . односно
прилагодување на инфраструктурата на просторот,
користење на јавно достапни ресурси, или учество
во јавниот ни општествениот живот.
Законот утврдува дека нема да се смета за
дикскриминација:
- различниот третман на лицата со инвалидитет во
остварувањето на обука и добивањето образование
со цел за задоволување на посебните образовни
потреби заради изедначување на шансите;
- посебна заштита, предвидена со закон, на деца
без родители, малолетници,самохрани родители и
лица со инвалидитет;
Комисијата за заштита од дискриминација е
самостоен и независен орган кој работи во согласност
со надлежностите утврдени со овој закон.
Комисијата има својство на правно лице со седиште
во Скопје.
Комисијата е составена од седум члена кои ги
именува Собранието на Република Македонија , врз
основа на јавен конкурс, со мандат од пет години, со
право на еден повторен избор. Од редот на членовите
Комисијата избира претседател со мандат од една
година.
Лицето кое смета дека поради дискриминација му
е повредено некое право може да поднесе тужба пред
надлежен суд. Тужба можат да поднесат и Здруженија
и фондации, установи или други организации од
граѓанското
општество, кои имаат оправдан интерес за заштита
на колективните интереси на одредена група или во
рамките на својата дејност се занимаваат со заштита
на правата на еднакво постапување.
Според едно од последните истражувања (Евробарометар - В., Петровска Бешка, М., Најчевска,
Барометар на еднакви можности, МЦМС, Скопје,
2009 година) перцепцијата на граѓаните е дека
продолжувањето на процесот на намалување на
грижата за лицата со посебни потреби (намалување
на заштитните мерки и финансиската поддршка во
споредба со претходниот систем), во комбинација
со недостаток на развој на нов пристап преку кој
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гласно ќе го препознаат своето право да не бидат
дискриминирани врз основа на инвалидитет,
доведува до зголемување на бројот на лицата
со инвалидитет кои не можат да егзистираат без
нивните семејства (зголемување на зависноста на
тие луѓе). Затоа, од големо значење е запирањето
на таквиот негативен тренд и, наспроти тоа, развој
на сеопфатна законска анти-дискриминациона
стратегија. 45% од интервјуираните во “Барометар за
еднакви можности” мислат дека дискриминацијата
врз основа на инвалидитет е честа појава.
Истражувањето направено со проектот на НСТИЛМ
“положбата на лицата со телесен инвалидитет
на пазарот на трудот покажа дека има појави на
дискриминација на работно место кои се искажуваат
прeку оневозможувањето на остварувањето на сите
права и придобивки кои произлегуваат од работата и
работното место. Работодавачот е должен да обезбеди
ниту еден работник, а посебно работник инвалидно
лице да не биде дискриминиран или вознемируван.
Се забележува дека една четвртина
од вработените лица со телесен инвалидитет
се
почувствувале
потполно
или
делумно
дискриминирани на работното место, односно 25,9%
при што во однос на половата структура незначително
е поголем е бројот на мажите (26.9%) во однос на
жените (24.6%).
Дискриминацијата на работното место на
лицата со телесен инвалидитет беше посматрана
низ четири начини на дискриминација: помала
плата, (не)можност за напредување, работни услови
и навреди и вознемирување на работното место.
Од оние кои сметаат дека биле дискриминирани на
работно место, истата најчесто ја чувствуваат низ
помала плата 48,3%, а потоа следуваат навредите и
вознемирувањето на работното место 27.6%.
Половина од мажите кои се почувствувале
дискриминирани, истата ја почувствувале низ
помала плата, додека кај жените тој процент
е нешто помал и изнесува 45.5%. Навредите и
вознемирувањето на работното место се поизразени
како начин за дискриминација врз жените во 36,4%,
додека за мажите тој изнесува 27,6%. Неможноста за
напредување е видот кој е повеќе застапен кај жените.
Мажите покрај овие три вида во одреден процент ги
споменуваат и работните слови.
Нивото на познавање на правата за
заштита од дискриминација по друга основа е
уште пониско од познавањето на правата за заштита
од дискриминација врз основа на инвалидитет. Само
29.9% сметаат дека ги познаваат правата за заштита
од дискриминација по друга основа.
М.И.

7

актуелности
Содржина

КОНВЕНЦИЈАТА СЕУШТЕ

НЕРАТИФИКУВАНА
И

ако поминаа повеќе од три ипол години од
донесувањето Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност; Република
Македонија сеуште не ја ратификува.
Истовремено во светот наголемо се работи на
имплементацијата на Конвенцијата, која до крајот на
месец јуни 2010 година ја потпишаа 145 држави, од кои
87 и ја ратификуваа. Факултативниот протокол го потпишаа 89 држави, а го ратификуваа 54 држави.
Советот на човековите права при ОН усвои
резолуција 13/11 насловена “Човековите права на лицата со инвалидност: национална имплементација,
следење и воведување како тема за 2011: улогата на
меѓународната соработка за подршка на националните
напори за остварување на правата на лицата со инвалидитет“. Во резолуцијата се повикуваат државите членки на Конвенцијата за воспоставување и зајакнување
на домашните механизми и рамки за имплементација
и следење на Конвенцијата , како и вклучување на
граѓанското општество во процесот на следење на
Конвенцијата.
Во светот се организираат и тркалезни маси на
кои со учество на претставници од граѓанското општество се дискутира за новите добри практики во
имплерментацијата на Конвенцијата. Во таа смисла
на 6-7 мај во канцеларијата на Светска Банка во Вашингтонг се одржа петтиот состанок на Интеграциските групи на кои претставници од граѓанското општество ја презентираа својата работа и можностите за
меѓuнародна соработка за подршка на имплементаџција
на Конвенцијата.
Оде 9 до 11 јуни исто така Светската банка организираше состанок на Експертската група за пристапност на која се разгледаа стандардите и практиките за
пристапност на животната средина за лицата со инвалидност како и пристапноста на информатичките и комуникациските технологии, се со цел да се создаде инклузивно општество. Во таа насока особено се потенцира од потребата за примена на разумна адаптација на
физичката средина и информатичките и комуникациски
технологии.
ОХЦХР објави алатка под наслов “Мониторинг на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп“: Упатство за монитори за човекови права. Целта
на оваа публикација е да обезбеди повеќе информации
во врска со Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, нејзините одредби и механизми за мониторинг.
Алатката дава преглед на прашањата кои се однесува8

ат на следењето на активностите на имплементацијата
на Конвенцијата, вклучувањето на лицата со инвалидност во следењето на тие активности. Алатката пред се
наменета на лицата кои се вклучени во мониторинг на
остварувањето на човековите права.
Од 1 до 4 јуни 2010 годин а во Хонг Хонг се одржа
12-та Меѓународна конференција за транспорт на стари и инвалидни лица, (TRANSED 2010) на која главна тема беше “Одржлив транспорт и патување за сите “
Од 1 до 3 септеври 2010 година во Њујорк ќе се
одржи третата конференција на државите кој ја ртатификуваа Конвенцијата, на тема: “Имплементација на
Конвенцијата преку унапредување на вклученоста на
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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лицата со инвалидитет“ На конференцијата ќе се изврши избор на нови 12 членови на Комитетот за правата на лицата со инвалидност,. кој со тоа од сегашните
6 членови ќе го достигне предвидениот број од 18 членови.
Во оваа година се одржаа или ќе се одржат уште
многу други меѓународни конференции , работилници
и друг вид активности поврзани со имплементацијата
на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалид-

ност и воопшто со остварувањето на тие права. Ние наведовме само неколку кои се потврда дека во светот се
поголемо внимание се посветува на тие прашања.
Како што знаеме Република Македонија сеуште
не ја ратификува Конвенцијата иако во еден период од
почетокот на оваа година имаше сериозни најави дека
тоа ќе се случи. Сега повторно завладеа некое затишје
и ние немаме јасна информација какви се плановите на надлежните органи во поглед на ратификацијата
на Конвенцијата. За жал и невладиниот сектор, особено оној чија целна група се лицата со инвалидност
не е доволно гласен по тоа прашање. Добро е што во
меѓувреме се донесе законот за спречување и заштиБрој 63, Октомври 2009

та од дискриминација. Но мораме да констатираме дека не забележуваме дека забрзано се работи и
на усогласувањето на другите закони со одредбите на
Конвенцијата што често се наведува како предуслов за
нејзина ратификација. При тоа особено мислиме на законот за социјална заштита кој сметаме дека треба да
претрпи подлабока ревизија во деловите кои се однесуваат на социјалната заштита и социјалните услуги за
лицата со инвалидност.
Во мегувреме непосредно
пред предавањето на овој текст
на печатење добивме охрабрувачка информација дека Министерството за труд и социјална
политика доставило до Владата
информација за Конвенцијата,
подготвена
по
предходна
координација со другите министерства. Во информацијата
се предлага ратификација на
Конвенцијата во најскоро време, а потоа да следи и нејзина
постепена имплементација. Информациите зборуваат дека постои позитивен став да се започне со процесот на ратификација
и тој да зе заврши во скоро време.
Добро
е
што
Канцеларијата на Европската унија во Скопје финансира
проект на МЗТИЛ Битола кој се
однесува токму на прашањата
на
имплементацијата
на
Конвенцијата. Секако дека активностите од тој проект ќе значат придонес кон подигање на
јавната свест за потребата од
ратификација и имплементација
на Конвенцијата. Тоа истовремено ќе биде потврда на фактот дека токму НСТИЛМ и неговите здруженија во изминатгиот период презедоа најголем
број на активности во правец на
лобирање за имплерментација на Конвенцијата.
Веројатно има читатели коии се скептични и ќе речат дека работите нема многу да се изменат и по ратификацијата на Конвенцијата. Да, работите нема веднаш да се изменат ,но во секој случај ќе
добијат еден нов тек. Тоа од проста причина што ние
во Конвенцијата ќе имаме еден нов правен инструмент за заштита на правата на лицата со инвалидитет.
Тоа ќе значи укинување на закони, обичаи и практики кои ги дискриминираат лицата со инвалидност и
обезбедување на нивно активнои учество во политичкиот, економскиот, социјалниот и културен живот.
М.И.
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МЕМОРАНДУМ
ЗА СОРАБОТКА 
СО ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВО

Н

а 30 јуни 2010 година, во Домот “Даре Џамбаз“ во Скопје ,
во присуство на претставници
од Фондот и Националните инвалидски организации на Македонија, беше
потпишан меморандум за соработка помеѓу Фондот за здравство на Република Македонија и Националните
сојузи на телесно инвалидизираните,
слепите и глувите лица на Македонија.
Во името на Фондот меморандумот го потпиша Директорот на Фондот
г-га Маја Парнарџиева-Змејкова, а во
името на Сојузите претседателите.
Во
обраќањето
на
г-га
Парнаrџиева-Змејкова беше истакнатао дека Фондот сака да воспостави поблиска соработка со Националните сојузи на лицата со инвалидитет
со цел да се обезбеди преку размена
на информации и искуства средствата
за помагала на овие лица да бидат искористени најрационално односно помагалата со соодветен стандард да се
обезбедат за оние лица кои имаат вистинска потреба, а да се спречат сите
појави на неоправдано препишување
на помагала и со тоа нерационално
трошење на средствата од фондот со
што се нанесува штета на сите .
И претсавниците на организациите се согласија со ставот на Директорката.
Инаку со меморандумот се предвидува, меѓу другото, дека Фондот и
Сојузите ќе соработуваат преку: мегусебна размена на искуства и информации непосредно, елкектронски, преку
печатени материјали и на друг начин,
со учество на трибини, работилници
и слични манифестации организирани од двете страни, давање меѓусебна
стручна и техничка помош и други видови на соработка.
Сметаме дека ова е добар пример
кој треба да го следат и другите институции во Република Македонија.
М.И.
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ЗАКОН ЗА 
ЗДРУЖЕНИЈА И
ФОНДАЦИИ

С

обранието на Република Македонија на 12 април 2010 г. донесе
нов Закон за здруженија и фондации, со кој се внесуваат
значајни новини во оваа регулатива. Накратко ќе ве запознаеме
со основните одредби на законот.
Законот го утврдува правото на слободно здружување на граѓаните
заради остварување на нивните цели, дејности и заштита на права,
интереси и уверување во согласност со Уставот и законот. Основен облик
на здружување се здруженијата кој можат да се здружат во сојуз. Основни
начела на здружувањето се неазависност, јавност и транспарентност,
непрофитност, непартиско дејствување, и иницијативи во јавниот
живот одсносно можност на организациите слободно да ги искажуваат и
промовираат своите ставови и мислења за прашања од јавен интерес, да
поведуваат иницијативи и да учествуваат во градење на јавното мислење
и креирање на политиките.
Здружение можат да основаат најмалку 5 основачи (физички
или правни лкица) од кои тројца основачи мораат да имаат живеалиште
или престојувалишпте односно седиште на територијата на Република
Македонија. Осанивањето се врши на оснивачко собрание на кое
се донесува акт за основање, програма, статут и се избираат органи
на здружениоето. Со законот е утврдено дека највисок орган на
здружението е собранието, а со статутот се утврдуваат другите органи.
Законот утврдува и што треба да содржи статутот како и кои се основните
надлежности на собранието.
Законот посебно го уредува стекнувањето и користењето на
стедствата на организацијата како и одговорноста за нив но закониото
и наменско користење . Утврдена е обврска да се врши надзор на
користењето на тие средства. Организациите се должни на својата
веб страница да ги објавуваат годишните извештаи за работењето и
финансиските извештаи.
Законот предвидува критериуми според кој една организација
може да се стекне со статус на организација од јавен интерес, при
што утврдува дека, помеѓу другите, дејност од јавен интерес е и
помош и заштита на лица со физички или ментален хендикеп, лица со
попреченост во развојот и лица со посебни потреби. По барањето за
добивање на ваков статус одлучува Владата на РМ по предлог Комисија
за организации со статус од јавен интерес, составен од претседател и 10
членови формирана од Владата.
Организациите се должни во рок од една годин а од денот на
влегувањето ви сила на овој закон да ги усогласат актите со овој закон и
да извршат пререгистрација во регистарот.
М.И.
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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Активности на МЗТИЛ
и ПРОКОН
В

ообичаените активности во изминатиов период се разбрануваа со
заминувањето на првата група на одмор. Но во вторник и
петок, секогаш ќе се најдеше
т.н. критична маса за проширени активности. Во текот на
мај, спортистите ги засилија
своите напори за претстојните
спортски игри на кои вообичаено оние од минатата година кои имаа изборено пласман повторно го повторија
успехот. Во мај исто се случи и првата тематска работилница која се одржа во Дебар и на која МЗТИЛ традиционално учествува. Учеството на работилницата не беше
само учество, туку и активен пристап кон проблематиката. Во меѓувреме активно
се работеше на изнајдување
и евидентирање на нови членови, така што пријавивме
нови дваесет членови. Добар податок е тоа дека некои
од нив се и млади и надежни.
После спортските игри беше одржана и втората
тематска работилница во Кратово каде што и МЗТИЛ
беа присутни со неколку членови и на која исто активно
придонесе за дадената проблематика.
Во врска со ПРОКОН, во текот на изминатите
три месеци Одборот за управување со проекти покажа
посебен интерес, особено во изнајдување на можности
за договарање и решавање за практично трите семинари
кои ќе се одржуваат во текот на месец август и почетокот
на септември. Истите редоследно ќе се одржуваат прво
во Струмица на 14-15 август, во Дебар на 21-22 август
и во Кавадарци на 4-5 септември. Исто така во текот
на овој период беа организирани два состаноци на кои
беше разгледана севкупната проблематика поврзана со
ПРОКОН. Во овој период на 16.04.2010 членовите на
Одборот учествуваа на тренинг семинарот кој се одржа
во просториите на Делегацијата на Европската Унија
во Скопје. Исто така на 18.06.2010 се учествуваше на
консултативниот состанок за приоритетите на повикот
на ЕУ Делегацијата. Од состаноците се збогати
искуството во комуникацијата. Во завршна фаза и
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пред печатење се летокот, плакатот, прирачникот и
материјалот за семинарите кои се обработени од
експертскиот тим и е добиено позитивно мислење од
Делегацијата. Се очекува до втората половина на јули да
бидат отпечатени и дистрибуирани до сите здруженија.
Пишувачот на овие редови не може а да не го спомене
посебното залагање на сите членови на Одборот: Фанче
Ѓеорѓиевска, Нада Тановска и Сашо Кочанковски.
Посебно членот на Одборот, член на експертскиот тим,
изготвувач на прирачникот и секретар на МЗТИЛ Битола,
Демир Хисар и Ресен, Митко Фидановски. Исто така и
членот на експертскиот тим и изготвувач на акциониот
план, претседателот на НСТИЛМ, Миодраг Игњатовиќ.
И двајцата се изготвувачи и тренери на трите семинари.
Секако, посебна благодарност за нашиот координатор
и стратешки партнер, Проф. Д-р Игор Неделковски, кој
во мозаикот на многу активности, работни и на проекти,
наоѓа време и простор многу стручно и професионално
да ги координира и договори сите активности со
Одборот со управување. Секојдневната комуникација за
сите активности на ПРОКОН се остварува преку проект
администраторот Софија Јанкова. За вклучувањето на
сите други експерти и лица во следниот напис.
Прим. Д-р Нико Јанков
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ационалнииот сојуз на телесно инвалидизираните лица а М акедонија (НСТИЛМ) од 20-ти до 26ти април 2010 година, во Охрид, ја организираше
својата Прва меѓународна ликовна колонија.
На колонијата зедоа учество вкупно 13 ликовни уметници-сликари од кои единаесет од Република
Македонија и двајца од Србија. Единаесет од нив беа акедемски сликари, а двајца сликари членови на НСТИЛМ.
Учествуваа:
Роза Мојсовска , Томо Димовски и Кики Афердита членови на НСТИЛМ, Давор Јовановски, Марија Шијаковска,
Александра Сандева, Гроздан Крстевски, Ивана Младеновска ,Ивана Миленковска. Денис Стенов и професорот Ангел
Гавровски сите екадемски сликари од Македонија, Клара
Касаш Томиќ и Брацо Азариќ екадемски сликари од Србија.
Цел на ликовната колонија беше да се промовира
подршката што НСТИЛМ постојано ја дава за негување и
развивање на различните видови на уметничко творештво воопшто и на своите членови посебно. Тоа е трајна програмска активност на НСТИЛМ која во минатото е потврдена преку организирање на разни манифестации од културно
забавна, едукативна и уметничка природа, но и преку разни
видови на подршка на членовите за нивното творештво во
поезијата, прозата, музиката, ликовната и други видови на
уметност. Втората цел на колонијата е да се создадат вред12

ни слики кои подоцна ќе се продадат,а прибраните средства
искористат за остварување на програмските активности на
НСТИЛМ.
Сите показатели потврдуваат дека со организирањетго
на ликовната колонија се остварени наведените цели.
Учесниците на колонијата, сликарите, организаторите и другите, беа сместени во апартманите на НСТИЛМ во
Охрид, а исхраната беше организирана во блискиот ресторант. НСТИЛМ обезбеди потребни сликарски материјали и
превоз на учесниците до Охрид, освен на оние од странство
кои самите си обезбедија превоз.
Во текот на петте работни денови, колку што траеше колонијата, уметниците создадоа околу 40 слики од кои
најголемиот број во маслена техника на платно. Освен тоа
сликарката од Србија Клара ни подари уште две свои слики,
од кои една икона на богородица направена во специјална
техника на свила, со прекрасна рамка. Уште една слика ни
подари сликарката , исто така од Србија, Даница Гверо која
од објективни причини, во последен момент, мораше да го
откаже своето учество на колонијата. Се на се во сопственост на НСТИЛМ останаа голем број слики во разни техники, разни правци на изразување и разни теми. Сите ние кои
имавме прилика да ги разгледаме не можевме да го скриеме
своето воодушевување на нивната убавина. Токму затоа можеме да очекуваме дека ќе има што да покажеме на изложГласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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бата на тие слики која ќе ја организираме во догледно време и дека од приодажбата на сликите ќе оствариме солиден
приход.
Генералната оценка е дека иако прва, оваа ликовна изложба целосно ги исполни па дури и надмина очекувањата
во секој поглед, Во прилог на тоа зборуваат и изјавите на
учесниците искажани во книгата за впечатоци, од кои ви цитираме дел од напишаното:
Маријана Шијакова: “Добро дружење, доста
инспирација од Охрид, супер колонија, само напред, ми
беше чест што бев дел од уметниците на колонијата, браво
за организацијата“
Александра Сандева “Ја поздравувам иницијативата
и големиот придонес за организацијата на оваа прва
меѓународна ликовна колонија, сметам дека со реализацијата
и учеството на вакви колонии во Македонија се проширува
познанството и пред се голема комуникација и размена на
искуства“
Гроздан Крстевски: “Колонија со посебен интерес и
важност. Место каде се судираат творечката и духовната
енергија која му дава на светот почит кон животот и љубов
кон човекот“
Ивана Младеновска: “ Благодарност до организаторите на оваа ликовна колонија, чест ми е што сум дел од неа“
Брацо Азариќ: “ Драго ми е што учествував на оваа прва
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меѓународна ликовна колонија во Охрид, во организација
на Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица
на Македонија. Сликарската колонија во потполност успеа
и благодарам на организаторите, пред се на Миодраг и Софче“.
Касаќ Клара: “Гостопримството на домаќините направи ние сликарите да се чуствуваме прекрасно во така убавиот град. Нашето “малку“ се надевам дека ќе биде “многу“.
Ивана Миленковска: “ Оваа ликовна колонија ми остави голем впечаток поради хуманитарната намена на нашите
дела, односно ни овозможи да бидеме дел од хуманитарната акција. Исто така ни овозможи да се дружиме, запознаеме
и размениме искуства. Би сакала секоја наредна година оваа
колонија да добива во квалитет...”
Со потполно право можеме да веруваме дека оваа
манифестација на НСТИЛМ во иднина ќе стане традиционална и со тоа нашата програма, во делот на културно забавни активности, надополнета со уште една мошне успешна манифестација.
Инаку во текот на колонијата, со помош на Градоначалникот на Охрид, беше организирано разгледување
на историските и културно уметнички богаства на градот
Охрид. Сите а, особено гостите од странство , кои за прв пат
беа во Охрид, беа воодушевени од она што го видоа.
М.И.
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ационалниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија и Здруженито
на телесно инвалидизираните лица од Дебар на 8 мај 2010 година во Дебар организираа работилница на теми:
1.Положбата на лицата со телесен инвалидитет
на пазарот на трудот
2.Ортопетските помагала како услов за
социјална интеграција
Всушност и двете теми имаа една заедничка
нишка, а тоа е социјалната интеграција на лицата со
телесен инвалидитет.
Домаќинот на работилницата ЗТИЛ Дебар се
погрижи да обезбеди одлични услови за одржување
на работилницата во Дебарската бања во Косоврасти, за што имаше сесрдна помош и разбирање од
сопственикот на Дебарските бањи господинот Цапа,
кои ги даде на располагање салата, озвучувањето и
другата потребна помош. Поред финансиската подршка од НСТИЛМ, кој беше главен финансиер на работилницата, ЗТИЛ Дебар си обезбеди финaнсиска
помош и од донаторите: ГП “Кораб“ и ХЕЦ Шпилје.
На работилницата учествуваа претставници од
поголемиот број од здруженијата на НСТИЛМ, гости од Сојузот на инвалидите од Албанија, од локалната самоуправа, медиуми и други. Присутните ги
поздрави претседателот на ЗТИЛ Дебар Буран Бала.
Излагач по првата
тема беше Миодраг
Игњатовиќ кои накратко ги запозна присутните со
законската регулатива и податоците до кој е дојдено
за положбата на лицата со телесен инвалидитет
на пазарот на трудот од истражувањето спроведено преку проектот на НСТИЛМ, а финансиран од
УНИФЕМ, фондација на Обединетите нации. Потоа низ панел дискусија Миодраг одговори на поголем број прашања од присутните кои се однесуваа на правата на лицата со телесен инвалидитет за
вработување и работење. Тоа беше се со цел да се
информираат и едуцираат членовите,а и пошироката јавност, за положбата на лицата со телесен инвалидитет на пазарот на трудот, потребите и проблемите со кој се соочуваат и мерките што треба да се
преземат за унапредување на таа положба.
По втората тема излагач беше Борче Стојков
од центарот за ортотика и протетика “Славеј“ во
Скопје кои ги запозна присутните со можностите за
користење на ортопетски помагала и придобивките
од нив за подобро извршување на секојдневните жи14

вотни фиункции, а со тоа и подигање на можностите
за социјализација на лицата со телесен инвалидитет.
Во однос на двете теми беше искажан голем
интерес од присутните, беа поставени голем број на
прашања и укажано на пречките со кои се соочуваат
лицата со телесен инвачлидитет . Како резултат на
тоа се дојде до сознанија за мерките кои треба да се
преземат за унапредување на состојбите во интерес
на лицата со телесен инвалидитет.
За работилниците известија повеќе локални и
национални медиуми, а поширок напис објави и
весникот “Дневник“ кои ги пренесе поголемиот дел
од констатациите на работилницата , и во однос на
позитивните придобивки од Законот за вработување
на инвалидните лица и подзаконските акти, и во и
однос на злоупотребите кои се појавуваат во пракса изразени преки нередовна исплата на плата, неадекватна плата, непочитување на работното време
и правата на отсуства, распоредување на несоодветни работни мести и слични кршења на правата на
лицата со телесен инвалидитет од работодавачите.
На работилницата беше заклучено дека на сите тие
појави лицата со телесен инвалидитет треба веднаш и енергично да реагираат со известување на инспекциските и други надлежни органи и да бараат
заштита на своите права. Тоа треба да го чинат без
никаков страв од било какви последици затоа што
праксата покажува дека со молчење не се постигнува ништо туку само се дозволува подолгорочно да
трае неправдата кон вработеното лице , а крајниот
резултат секогаш е неповолен за него. Беше истакнато дека има и позитивни примери кога работодавачите ги почитуваат правата на лицата со телесен инвалидитет. При тоа треба да се разбере дека
и лицата со телесен инвалидитет треба да ги исполнуваат своите обврски од работниот однос, еднакво како и другите, а во рамките на нивните утврдени работни способности од надлежната комисија за
утврдување на работната способност.
За помагалата беа истакнати одредени проблеми со кои се соочуваат лицата со телесесен инвалидитет во однос на квалитетот на истите, роковите за
добивање , одржувањето и друго.
Се на се, општ беше впечатокот дека тоа беше
мошне успешно организирана работилница, со важни теми по кои се добија многу корисни и значајни
информации и сознанија.
М.И.
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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Тематска работилница
во Кратово
Меѓуопштинското здружение на телесно инвалидизираните лица на Куманово, Кратово и Крива Паланка на
ден 12.06.2010 година во хотелот Кратис во Кратово одржа тематска работилница на тема:

„Животот на лицата со телесна инвалидност
во малите локални самоуправи“
Под теми:
- Архитектонски и инфраструктурни бариери;
- Образование и можности за вработување;
- Остварување на права;
Цел: Подобрување на пристапност, достапност и
остварување на права
Мото:
„Да се живее во помалубројна средина,
не значи да се има и помало право.“

Н

а средбата беа поканети да учествуваат по три
претставници од сите здруженија на телесни
инвалиди, членки на НСТИЛМ, (ЗТИЛ на град
Скопје со 6 претставници) градоначалниците на Кратово, Куманово и Крива Паланка, и претставници од локалната самоуправа, од јавните институции и од граѓанскиот
сектор од Кратово, Куманово и Крива Паланка.
Меѓутоа, на средбата присуствуваа претставници
околу 80 претставници од 10 здруженија, градоначалникот на Кратово, г-дин Мите Андоновски, пратеникот од
Кратово, Марјан Колевски, претседателот на СО КратоБрој 63, Октомври 2009

во, Мите Шатев, претставник од локалната самоуправа
на Крива Паланка, и секако претседателот на НСТИЛМ,
Миодраг Игњатовиќ и генералниот секретар, Софче
Прчева.
Колку сме, толку сме токму сме – во песната „Нашинска“ напиша големиот македонски поет, преведувач,
есеист, академик Гане Тодоровски.
А дека бевме и толку и токму и дека темата е провокативна и од голем интерес потврдува фактот дека едночасовното воведно излагање од Бранимир Јовановски
пропратено со видео бим презентација беше трпеливо
следено од присутните на тематската работилница, а по
завршување на излагањето за збор се јавија петнаесетина дискутанти и уште еден час се дискутираше на темата
иако во просторијата беше мошне жешко и имаше можеби 40 степени целзиусови.
На почетокот на презентацијата, Бранимир
Јовановски истакна дека темата: „Животот на лицата со
телесна инвалидност во малите локални самоуправи” по
негово лично убедување, многу не се разликува од фактот дали лицата со телесна инвалидност живеат во мали
или во големи локални самоуправи. Многу повеќе се разликува по тоа колку градоначалниците –популарно наречени градски татковци и комплетната локална власт имаат слух и разборање за потребите на оваа категорија на
нивни граѓани, колку со своите активности и адаптации
успеале да им го направат движењето, мобилноста, пристапноста, што е можно полесна и поедноставна, или со
еден збор да им го прилагодат опкружувањето без архитектонски бариери.
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актуелности
Содржина
А токму од нив и започнуваат поголемиот дел на проблемите на лицата со телесна инвалидност, бидејќи откако ќе се
констатира и дијагностицира нивната инвалидност, токму архитектонските бариери имаат пресудно влијание до кој степен
тие ќе се едуцираат, социјализираат, вработат, колкаво ќе биде нивното учество во
културно-забавни, спортски и други манифестации, едноставно кажано колку нормално и самостојно ќе го живеат својот
живот.
Во преамбулата на Конвенцијата за
правата на лицата со инвалидност донесена од страна на Обединетите Нации на 13
декември 2006 година е наведено дека „инвалидноста произлегува од интеракцијата
на лицата со оштетувања со бариерите во
околината и бариерите кои се одразуваат
во ставовите на заедницата, а го отежнуваат полното и ефективното учество на лицата со инвалидност во општеството врз основа на еднаквост со другите членови на општеството.”
Во натамошниот тек од излагањето беа анализирани одредени одредби од Правилникот за начин на
обезбедување на непречен пристап, движење, престој и
работа на лицата со инвалидност до и во градбите, со посебен акцент на: рампите, тоалетите, пешачки премини и
паркиралишните места.
По завршување на излагањето паднаа многу предлози во однос на прилагодување на околината за непречено движење на лицата со телесна инвалидност, а градоначалникот на Кратово даде предлог во иднина ваквите тематски работилници да се организираат пред широк
аудиториум на граѓани, а не само во присуство на телесните инвалиди, членови на НСТИЛМ. Така сите граѓани
изворно ќе бидат информирани и запознаени со проблемите на нивните роднини, сограѓани, пријатели и со бариерите што околината им ги наметнува, а со самото тоа
ќе имаат директен удел и задол`ение да делуваат заеднички во обидот да им го прилагодат опкружувањето без
архитектонски бариери.
На крај, како порака од тематската работилница беа
усвоени следните заклучоци:
1. Здруженијата на телесните инвалиди, членки на Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија (НСТИЛМ) да иницираат средби
со нивните градоначалници, а НСТИЛМ во соработка со
НСИОМ да иницира средба со претставници на ЗЕЛС,
со цел да се објасни потребата на лицата со телесна инвалидност од инфраструктурни промени и адаптации на
јавниот простор заради отстранување на архитектонските бариери во нивното опкружување и да се побара децидно спроведување Законот за градење и на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап,
движење, престој и работа на лицата со инвалидност до
и во градбите.
2. Обука за стандардите за пристапност на сите
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чинители кои учествуваат во изградба и уредување на
опкружувањето, архитекти, инжинери, предузимачи, урбанисти, градители, локални власти.
3. Подигнување на нивото на јавната свест на
јавноста и локалните авторитети за значењето на
опкружувањето без бариери за активно учество на лицата со телесна инвалидност во заедницата во која живеат.
4. Оформување на Буџет за планирање и уредување
на опкружување без бариери и поставување на разумни
рокови за имплементација.
За жал, организаторите на тематската работилница МЗТИЛ на Куманово, Кратово и Крива Паланка не
успеаја да ја реализираат една предвидена активност, а
тоа е посета на локалитетот Куклица кој се наоѓа 8 км
северозападно од Кратово. Заради невремето кое неколку недели претходно беснееше во тој крај, мостот кој е
единствен премин преку Крива Река до локалитетот Куклица беше срушен. Остана долгот во некоја друга прилика да се разгледаат „Камените сватови“, „Невестата и
Младоженецот“ (популарни ерозивни форми наречени
земјени пирамиди или камени кукли). Во оваа прилика
ќе ја раскажеме легендата за камените кукли:
„Многу одамна во селото Куклица се случила голема трагедија. Момчето, во кое една девојка била
бескрајно вљубена, се оженило со друга, поради што разочараната девојка ги проколнала младенците. Кога дошол свадбениот ден, навидум се било во ред: се собрале сватовите, стасале и другите гости, веселбата почнала. Во моментот кога младенците се бакнале, клетвата се остварила и сите свадбари се скамениле. Скаменетите свадбари и денес сведочат за гневот и за болката на несреќната девојка. Селаните го викаат местото “Весела свадба” зашто сватовите останале насмеани, а младенците се скамениле во нежна прегратка. Поради овие скаменети “кукли”, и местото го добило своето име - Куклица.
Б.Јовановски
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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ПРВО МЕСТО ЗА ЕКИПАТА НА 
ЗТИЛ СКОПЈЕ
ЗТИЛ-Скопје-огранокот
на параплегичарите од 13 до
16 мај 2010 година учествуваше на манифестацијата “Златно котле“ во Зрењанин, што
традиционално ја порганизира Регионалното здружението на параплегичарите на
Северен Банат од ЗрењанинСрбија. Нашата екипа беше во
состав Миодраг Игњатовиќ,
Елена Ѓурчиновска , Пеце Петковски и Зиков Калчо нашиот возач. На манифестацијата
учествуваа петнаесет екипи
од Србија, Македонија, Република Српска и Унгарија . Половината од нив се натпреваруваа во приготвување на чорба од риба, а другата половина во подготвување на грав. Нетпреварувањето се одржа на отворен простор во излетничкото место “Шумице“ во Зрењанин.
Утрото на 15 мај во 10 часот сите екипи, едни покрај
други, на тревникот во Шумице, ги поставија своите
котлчиња и започнаа со приготвување на грав или чорба. Нашата екипа традидионално подготвува грав, што е
разбирливо бидејки може со полно право да се каже дека
тоа е наше национално јадење. За таа цел ние од Скопје
си понесовме гравче, свински ребра, сите потребни мирудии, па дури и вода, затоа што водата во Зрењанин не
е со квалитет како нашата. Главен готвач беше Елена а
сите ние помагавме согласно нејзините упатства. За сето
време додека работевме на гравчето врнеше силен дожд,
но тоа воопшто не влијаеше на одличното расположение
на сите учесници.Ние гравчетго го сваривме пред 13 часот кога беше крајниот рок одреден од жири комисијата.
Сите ние од екипата и другите кои го пробаа гравчето рекоа дека е многу вкусно и дека е мала веројатноста дека
некои има подготвено повкусно гравче. Тогаш сите влеговме во големиот шатор во кој имаше поставено маси и
столици за сите гости, а жирито пристапи кон дегустација
на приготвеното од сите котлиња. Со нетрпение ја очекувавме одлуката од жирито и се надевавме на победа. По
половина час жири комисија соопштои дека победник во
подготвување на гравче е екипата од Македонија односно
ЗТИЛ Скопје-огранок на параплегичари. Тоа кај нас предизвика радост и славење, а присутните не поздравија со
силен аплаус. Добивме победнички пехар, благодарница
и медал за капитенот Елена.
Број 63, Октомври 2009

Редоследот на екупите беше следен:
За приготвување грав:
Прво место екипата на ЗТИЛ Скопје-огранок на
параплегичари-Македонија
Второ место екипата на Здружението на параплегичари од Шабац -Србија
Трето место екипата на Здружението на параплегичари од Белград-Србија
За приготвување на чорба од риба
Прво место екипата на лицата со телесен инвалидитет од Унгарија
Второ место екипата на Здружението на параплегичари од Сомбор-Србија
Трето место екипата на Сојузот на параплегичарите
од Република Српска
Потврда за квалитетот на нашето гравче беше и тоа
што целото котле од дваесетина килограми се изеде до
крај. Од сите страни доаѓааа луѓе со чинии да им ставиме од нашето гравче и сите потврдуваа дека е многу вкусно и дека сосема заслужено го освоивме првото место.
Инаку нашата екипа беше срдечно пречекана од
Здружението на параплегичарите од Северен Банат со седиште во Зрењанин со кое ЗТИЛ Скопје, преку огранокот
на параплегичарите е збратимено и како резултат на тоа
имаме постојана и успешна соработка. Ни беше обезбедено добро сместување во местото Лукичево оддалечено
околу 10 километри од Зрењанин, во една куќа со двор.
Тука се чуствувавме во убава домашна атмосвера, Зе дружевме со домакините и другите гости, остваривме нови
познанства и разменивме искуства.
М.И.
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интервју
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СОНОТ СТАНА ЈАВЕ

Мускулна
дистрофија
- специјални
вежби

В

Н

ашиот член Пеце Ангелевски, драги читатели Ви го претставив во рубриката „Ви претставуваме наши членови“. Насловот на интервјуто што го направив со овој наш член заболен од церебрална парализа беше „Упорност“.
За тие што го прочитаа ова интервју само да ги потсетам дека овој наш член и покрај
тешката инвалидност од церебралната парализа со голема упорност самиот заработува за живот продавајќи средства за хигиена, салфетки , сунѓерчиња и тоалет хартија.
За да можи полесно да се движи низ градот до своите муштерии а истовремено
да ја носи својата стока тој самиот конструира и опреми еден велосипед кој со време
стана подвижно рекламно пано.За оригиналниот дизајн на овој велосипед тој доби и
парична награда од 100 евра на конкурс распишан во градот. Меѓутоа, неговиот дом
е на еден од највисоките делови од градот и враќањето назад до неговата куќа претставуваше за него и неговото парализирано тело преголем напор.
Поради тоа тој сонуваше , како што кажа во интервјуто, да добие електричен велосипед како тој самиот го нарече а тоа е всушност германски производ на велосипед
на три тркала кој има електро – мотор на батерија која се полни додека се вртат педалите а се употребува за да се совлада нагорнина каде тој не е моќен да се придвижува. Самиот тој го пронашол ова возило на интернет и кога сознал дека има такво нешто во него се роди огромна желба да го набави. Проблем за тоа беа финансиите кои
за него секогаш се проблем со оглед на неговата скромна заработувачка.
Пеце стана со време препознатлив лик во Битола особено по кафетериите и
дико клубовите и баровите каде сите го препознаваат и сите од него купуваат затоа што сакаат да му направат промет токму нему како на нивни сограѓанин кој го
почитуваат и со кого се дружат. За кратко време стана и медиумска личност и за
него се направени и неколку ТВ емисии во локалните телевизии. Знаејќи ја неговата желба и сонот да набави ваков велосипед еден стопанственик од Битола сопственик на фирмата „Симпекс“ вети дека ќе му го набави и ќе му го поклони овој
„хибриден“ велосипед.
Конечно пред неколку недели велосипедот пристигна и од страна на претставниците на фирмата му беше свечено предаден на овој наш упорен член. На неговата среќа нема крај. Благодарноста спрема добрите луѓе Пеце ја искажа на многу начини а особено на Фејсбук каде од страна на сите негови пријатели му беше
искажана и желба долго да го употребува а истовремено и радост што сонот му се
оствари.
На крај, драги читатели сакам да истакнам дека сите ние имаме свои соништа
и желби. Сонот може да стане јаве што можи да се види и од овој убав пример но
само под услов доволно долго и силно да сонуваме и да сакаме тоа да се оствари.
Упорноста на овој наш член и за мене е инспирација и посакувам дел од таа упорност сите ние да ја имаме бидејќи на овој начин сите можеме да постигнеме многу повеќе.
Митко Фидановски
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о последно време немавме среќа
да имаме така добар материјал за мускулната дистрофија, а камоли за
некој специфичен пристап,
односно, специјални вежби.
Физиотерапевтот вработен
во службата за ортопедска
хирургија и трауматологија
при Клиничката болница во Битола, г-ѓа Весна
Софронијевска токму на
оваа тема имаше еден прекрасен труд во кој на многу детален разбирлив, а
пред се високо професионален начин ги прикажа работите онака како што би сакале да ги видиме. Моето
мислење е дека во страниците на Феникс86 ќе биде правиот погодок и таму нашите многубројни членови, не
само од дијагнозата мускулна дистрофија, туку и сите
други телесни инвалиди
ќе си најдат право место за
размислување и воведување
на некои вежби со кои ќе ја
зголемат својата кондиција.
Во тој контекст како уредник за медицина го препорачувам овој труд и се надевам дека ќе предизвика внимание и добар прием кај нашите читатели.
Прим. Д-р Нико
Јанков

Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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Интервју со

Весна Софронијевска

Е

дна од најголемите ентузијасти со нескротлива
заинтересираност да постигне што повеќе и
подели со другите. Нејзините драгоцени искуства,
како во струката, така и во тешкотиите со видот, се
непресушен извор на корисни информации. На повеќе
наврати соработува со МЗТИЛ особено со пишувачот на
овие редови.
Па која сте вие г-ѓо Софронијевска? – Јас
сум едноставна личност на која судбината и подари
слабовидност. Тоа воопшто не ми пречи да постигнам
многу повеќе и научам во животот и за животот од многу
други кои го немаат мојот „проблем“.
Кој беше пресуден момент? – Мислам дека тоа
беше со моето одење во средна школа за физиотерапевти
во Белград. Специјализирана школа за виден хендикеп со
прекрасен кадар и добро другарување. Мислам дека таму
створив навика да истражувам и во работата да тежам
кон подобро.
На ортопедија сте скоро дваесет години. – Да,
од овде ги започнав моите професионални ангажмани.
Тука имав и можност да сретнам многу лица со телесна
инвалидност и други кои подоцна станаа телесни
инвалиди. Постојано размислував на кој и каков начин
да помогнам на малку поинаков – индивидуален пристап
во работењето.
Напредувањето во струката беше неминовно.
Дали тоа се должи на вашиот темперамент? – Тоа
беше повеќе од јасно дека јас морам да ја заокружам
мојата наобразба со висока школа – факултет. На тој
начин мислам најдобар можев да ја етаблирам мојата
професионалност и инвентивност.
Вашите семинарски трудови се импресивни.
– Секако дека мој принцип е дека кога ќе се нафатам
да работа, тоа го правам темелно, целно, разбирливо и
професионално. Никогаш не се залажувам со нешто –
тоа е добро. Сакам да биде добро и издржано од сите
аспекти. Некои ќе се прашуваат „Што прави Весна?“
Семинарска работа од 40 страни, слики итн. Но тоа е
неминовно ако сакате да имате успех и не само тоа, туку
и лична сатисфакција.
Вашата последна семинарска за специјалните
вежби за мускулната дистрофија е полн погодок. –
Оваа семинарска ја работев со посебен ентузијазам,
практично заедно со мојата дипломска работа. Мислам
дека најдов прашања и одговори кои не се поставени на
таков начин. Вашата заинтересираност да објавите во
Феникс86 ми причинува задоволство, а мислам дека има
што да се види.
Дипломската е практично на прагот. Беше ли
тешко и имавте ли поддршка? – Во животот научив
дека и најтешките предизвици се решливи. Но сепак
Број 63, Октомври 2009

моите родители цело време ме поддржуваа. Но, мислам
дека најповеќе помош и бодрење имав од мојот сопруг
Зоран. Тоа не може да се оскаже со неколку зборови или
реченици. Тоа е незапирлив процес.
На крајот, дали ќе продолжите на магистериум?
– Ништо не се знае. Како што знаете јас работам со едно
темпо и сите идеи сакам да ги оживотворам, но којзнае?!
Нешто за соработката со телесните инвалиди. –
Јас како што гледате сум отворена и спремна за соработка
на сите полиња. Сакам и во Сојузот на слепите да има
една креативна живост за создавање на нови услови и
предизвици. Па зарем животот не го носи тоа?
Прим. Д-р Нико Јанков
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МАСАЖАТА – ГОЛЕМА ПОМОШ
ЗА ТЕЛЕСНИТЕ ИНВАЛИДИ

Т

елесните инвалиди во своето секојдневие се изложени постојано на разни телесни и психички притисоци и предизвици кои треба да се издржат и да
се поднесат и во овој суров и деструктивен свет треба да
се опстани. Напорите кои секој од нас телесните инвалиди треба да ги направи поради телесната ограниченост
за да се совладаат секојдневните препреки и да се совлада просторот, често резултираат со разни последици
по телото и психата на инвалидот изразени со вкочанетост или болки на секаде во телото. За тоа придонесува и
лошото држење на телото не само поради навиките туку
често пати и поради инвалидноста која го натерала човекот да има неприродни движења или неприродни положби на телото користејќи ги помагалата а често пати тоа е
и единствен начин да се совладаат препреките.
Поради ваквиот начин на живот многу од нас телесните инвалиди имаат потреба од релаксација и од
користење на разни телесни вежби заради одржување на
и онака кревкото тело и телесната виталност и кондиција.
Еден од најдобрите начини за отпуштање и намалување
на напнатоста и ублажување на мускулните болки е масажата како еден од древните начини за помош во вакви
ситуации. Можеби токму затоа телесните инвалиди при
бањско климатското лекување најчесто ја користат масажата како средство за намалување на напнатоста и болките по телото.
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Масажата е еден од најстарите методи на лечење кој
се применува со илјадници години и во текот на годините се надополнува со се понови и понови методи инспирирани од потребите и стекнатото искуство. Уште од
најстарите времиња правени се најразлични класификации и теории за дејството на масажата. Но, пред се поради непотполното познавање на човечката физиологија и
анатомија, сите тие теории и класификации останаа непотполни, бидејќи повеќето од нив не се засноваа на наука туку беа производ на мистични и верски заблуди. Дури
во текот на последната четвртина на осумнаесеттиот век
почнува научната обработка на физиолошкото дејство на
масажата на човековиот организам.
Во човековиот организам ништо не е самостојно и
одделено само за себе бидејќи се е поврзано помеѓу себе.
Реакциите кои се јавуваат на еден негов дел, на различни начини се пренесуваат и на сите останати делови. Таа
поврзаност ја создава сложената градба на човечкиот организам. Токму тие врски овозможуваат со масирање на
кожата да дејствуваме и на сите делови од организмот.
Човечкиот организам е многу сложен систем составен од разни елементи кои со помош на нервниот систем
се поврзани во функционална целина. Централниот нервен систем постојано прима бројни дразби во вид на
нервни возбудувања кои потекнуваат од надвор но и од
внатрешните органи. Овие дразби доаѓаат до кората на
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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големиот мозок која има моќ да врши анализа и синтеза
и така пречистени да ги враќа на периферијата.
Поранешните теории кои настанале кога не беше
познато рефлексното дејство на масажата тврдеа дека
масажата има само механичко дејство. Овие теории не
можеа да дадат права слика за физиолошкото дејство
на масажата. Денес е познато дека во текот на масажата се дразнат рецепторите ( елементи кои ги примаат дразбите ) во кожата , тетивите мускулите и зглобовите. Така се создаваат импулси кои се спојуваат во снопови на импулси чие движење е насочено кон централниот
нервен систем – мозокот. Од таму импулсите се враќаат
кон периферијата односно до оние места каде треба да
се манифестира ефектот на дејствувањето кој претставува одговор на дразбата. На местото на ефектот настануваат следните појави: проширување на крвните садови, подобрување на клеточната исхрана, отстранување на
штетните материи од клетките и намалување на болката.
Често со дразба на кожата се добиваат и реакции во внатрешните органи и тоа по така наречените Хедови зони.
Физиолошкото дејство на масажата врз
кожата.
Сите видови на масажа се изведуваат на кожата.
Сложената градба и повеќекратната функција на кожата
при одредени зафати предизвикуваат различни и многу
сложени реакции во целиот организам. Со различни механички дразби на кожата се врши дејствување на: нервниот систем, циркулацијата на крвта, лачењето на различни жлезди, на тонусот на мускулите, на внатрешните органи итн. Тоа значи дека дејството на масажата на
кожата е двоструко: механичко кое е доста ограничено и
рефлексно кое е доста богато и со многу облици.
Механичкото дејствување се манифестира во
чистење на површинскиот слој на кожа од изумрените
клетки, насобраниот масен секрет , прашина, пот и сл.
Кога ќе се отстранат овие штетни материи се отвораат
порите за потта и отворите на масните жлезди. Со тоа
се овозможува подобро излачување и целокупен подобар
изглед на кожата. Со механичкото дејствување врз кожата исто така се подобрува протокот во венскиот и лимфниот систем.
Дејствувањето на разновидните рецептори на кожата ги активира различитите рефлексни механизми на
дејството на масажата. Во вој случај, нервните импулси
патуваат како што објаснив претходно од периферијата
до мозокот. Ова состојба создава многубројни промени
во физиологијата на кожата. Со ширењето на крвните капилари и лимфните садови доаѓа до подобра исхрана на
местото на масирањето. Како резултат на механичкото
триење, се зголемува температурата на кожата за околу
3 степени целзиусови. Со други зборови со масажата се
освежува кожата и на поткожното ткиво, а истовремено
доаѓа и до нејзина регенерација и подобрување на ензимските и биохемиските реакции. Крајниот ефект на масажата е следниот: кожата добива свежина, поголема еластичност и подобра исхрана и крајно исчезнуваат брчките, бојата на кожата станува розова, и нејзината темпераБрој 63, Октомври 2009

тура се зголемува. Се постигнуваат два главни ефекти:
1.козметичко освежување на самата кожа и 2.со рефлексното дејство подобра исхрана и отстранување на болката. Од друга страна со примената на рефлексната масажа
постигнуваме и ефект на лечење на внатрешните органи.
Дејството на масажата врз кардиоваскуларниот систем.
Познато е дека со масирањето се постигнува
забрзување на циркулацијата во крвниот и лимфниот
систем. Механичкото дејство на масажата е ограничено
најпрво на кожните капилари и на лимфните канали кои
се наоѓаат под кожата. Според современите сознанија во
ѕидовите на крвните садови се наоѓаат повеќе рецептори: барорецептори,терморецептори, хеморецептори и др.
Со надразнувањето на капиларите се доаѓа до промени
на целиот крвен систем..Дејствувајќи со разни видови на
масажа се постигнува засилена активност на сложени,
силни и активни биолошки материи кои делуваат на волуменот на крвните садови а исто така се создаваат промени и на самите ѕидови на крвните садови. Со масажата се создаваат и нови капилари а пропустливоста на постоечките се зголемува. Така се доаѓа до подобрување на
размената на материите. Благодарение на ширењето на
голем број на капилари како и подобрувањето на тонусот на ѕидовите на крвните садови се намалува отпорот
на артерискиот притисок и на тој начин се олеснува систолната акција на срцето – левата комора и преткомора
се растеретуваат од притисокот на артериите и срцето ра-
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боти под помал притисок . Со огледа на тоа дека со масажата се врши и механичко придвижување на крвта во
венскиот и лимфниот систем со тоа се растеретува и десната страна на срцето. Со други зборови со масажата значително му се помага на работата на срцето со тоа што се
заштедува многу енергија потребна за негова работа. Експериментално е докажано дека со масажата се постигнува за 7 до 8 пати поголемо забрзување на циркулацијата
во однос на нормалата и тоа се постигнува без да се оптоварува срцето односно без негово забрзано работење. Затоа масажата се применува во случај кога се јавува потреба од забрзување на циркулацијата и подобрување
на размената на материите во самите клетки. Ваквата
масажа најмногу се препорачува кај професионалните
заболувања кај циркулацијата на крвта (најчесто кај работни места сврзани со долготрајно стоење), потоа кај
спортските повреди, кај разни облици на излив на крв
(хемипареза) ,повреди и други трауми. Масажата од овие
причини особено е препорачлива кај телесните инвалиди кои поради инвалидноста имаат значително намалена циркулација на крвта и вкочанетост на делови од телото или после долготрајни лекувања и операции кога организмот не бил активен и долго време бил неподвижен.
Дејството на масажата кај скелетната
мускулатура и зглобовите.
Како што постојат рецептори во кожата и крвните
садови, така постојат рецептори и во мускулите и зглобовите а тие се викаат проприорецептори а постои истата онаа повратна спрега на пренос на импулсите од
периферијата до мозокот и назад.
При работата на мускулите се троши енергија добиена од разлагањето на јаглено - хидратите и мастите. Растот и регенерацијата на мускулите го овозможуваат белковините. Овие материи, неопходни за структурата на мускулите , доаѓаат до нив преку крвта. Со масажата се зголемува и зголемување и збогатување на
нивниот дотур до ткивото и клетките кои го сочинуваат мускулот. Со тоа се постигнува побрза регенерација
на мускулите. Постои тесна спрега на мускулното ткиво и крвните садови и токму поради таа спрега со масажата се добива побрзо враќање на функцијата на мускулот и зглобот особено после физичка исцрпеност или
подолготрајна имобилизација. Долготрајните имобилизации се чести при лекувањето на многу телесни инвалиди заради воспоставување на функцијата на некој дел
од телото или корекција на некои движења. Исцрпеноста
кај мускулите и зглобовите се јавува кај тешките физички напори поради работа или спортување. Во сите овие
случаи препорачлива е масажата која во значителна мерка ја враќа функцијата на мускулот и зглобовите.
Физиолошкото дејство на масажата врз
нервниот систем.
Веќе споменав во претходно кажаното дека има
безброј рецептори кои примаат дразби и ги пренесуваат до мозокот и ги враќаат назад до периферијата. Сите
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тие рецептори можеме да ги дразниме на најразлични начини и на тој начин да предизвикуваме придвижување на
дразбите во повратната спрега. Треба да се знае дека доколку има некој прекин во овој рефлексен лак, масажата
го губи својот рефлексен ефект и нејзиното дејствување
е само механичко.
Резиме.
Со оглед на бројните позитивни придобивки од масажата кај секој човек а особено кај телесната инвалидност со овој краток приказ на масажата како метод за
релаксација и лечење на некои состојби, сакам да им препорачам на моите читатели што почесто да ги користат
сите видови на масажа и на тој начин да си ги олеснат
болките и побрзо да ги совладаат болните состојби.
Јас со масажата се занимавам подолго време и ги
проучувам бројните методи користејќи го природниот
талент но и секојдневно се надградувам читајќи стручна литература па често им помагам на моите пријатели и
роднини и знам што се можи да се постигни со масажата.
Заради тоа се одлучив читателите да ги запознаат малку
подетално со физиологијата на масажата и да ги поттикнам што повеќе да ја практикуваат во иднина.
Фидановски Митко
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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POL I MORAL
Prof. d-r Mile D. Mi}unovi}

M

oralot e edna od najstarite formi
na op{testvenoto soznanie. Osnovna
funkcija mu e da go regulira op{testvenoto
povedenie i odnesuvawe. Kako reprodukcijata na
~ovekot, taka i negovata proizvodstvena dejnost
bara postoewe na kolektiv, a toa nalaga postoewe
na normi i ocenki {to gi odreduvaat me|usebnite
odnosi na ~lenovite na kolektivot. Standardnata
proizvostveno-determinirana
programa
na
povedenieto
se
zamenuva
so
op{testvena
proizvodstveno-determinirana
programa
na
povedenieto. Taka moralnite normi postanuvaat
biolo{ko motivirano povedenie vo soglasnost
so socijalnite potrebi. Osloboduvaj}i se od
biolo{kata zavisnost, ~ovekot vedna{ potpa|a pod
vlasta na socijalnata zavisnost. Odnosot individua
– vid se zamenuva so odnosot individua – op{testvo.
Moralot e istoriska pojava. Moralnoto
soznanie se javuva kako odraz na opredelena potreba
na op{testvenoto bitie. Pritoa op{testveniot
interes sekoga{ ja pot~inuva individualnata,
li~nata. Moralnite normi se istoriski kategorii
– tie ne se ve~ni, tuku se menuvaat i se razvivaat
so istoriskiot razvoj na op{testvoto, sekoga{
odrazuvaj}i opredeleni ekonomski i socijalni
potrebi.
Sekoja istoriska epoha sozdava svoj moral i
obi~ai. Tie gi utvrduvaat onie dejstvija i postapki
{to vo iskustvoto na pokolenijata se poka`uvaat
korisni za za~uvuvaweto na op{testvoto kako
celina. Moralnite normi odrazuvaat adekvatno
opredelena etapa vo razvojot na op{testvenite
odnosi, opstojuvaj}i vo momentot na nivnoto
sozdavawe. Promenite na materijalnite uslovi
na `ivotot na op{testvoto mu gi menuva, i
moralot, i obi~aite. Od pojavata na ~ovekot i
vremeto na raniot paleolit do raspa|aweto na
prvobitnoto-rodovsko ureduvawe i po~etokot na
robovladatelskoto ureduvawe pominale okolu
800 000 godini (a mo`ebi i pove}e), od toa vreme
do pa|aweto na Rim pod varvarite pominale 4500
godini, ottoga{ do Golemata francuska revolucija
– pomalku od 1400 godini, a od poslednata do
kosmi~kata era – 200 godini. Prirodno, moralot i
obi~aite, {to bile kultivirani so iljadi godini,
ne mo`at da se sovladaat za nekolku desetici ili
duri stotici godini. Poradi toa, mnogu ~esto lu|eto
se pot~inuvaat na besmisleni i nenu`ni obi~ai
i veruvawa {to odamna gi iz`ivealo vremeto,
koga bile sozdadeni i korisni. Taka, nekoga{nite
neophodni moralni normi postepeno se pretvoraat
vo od`iveani, zaostanati {to pove}e ne odgovaraat
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na potrebite na op{testvoto i pre~at za negovo
normalno progresivno razvivawe.
Polovite moralni normi u{te se istoriski
kategorii {to niknuvaat vo opredelena epoha,
vo opredeleno op{testvo za da reguliraat
opredeleni negovi niknati potrebi. Poloviot
moral go regulira polovoto povedenie na lu|eto,
zaemnite odnosi pri ostvaruvaweto na polovata
dejnost. Pritoa prvenstvo imaat ne li~nite, tuku
op{testvenite interesi. Ete za{to poloviot
moral regulira polova dejnost vo zavisnost od
potrebata na nejzinata prokreativna funkcija i vo
golem stepen gi negira i gi pot~inuva potrebite na
rekreativnata funkcija.
Vrskata me|u proizvodstvoto na ~ovek i
materijalnoto proizvodstvo e jasna i edna od
glavnite pri~ini {to ja obuslovuvaat pojavata
na polovite moralni normi. Karakteristi~en
primer za toa kako uslovite na `ivot vlijaat vo
formiraweto na moralnite principi se nao|a pri
sporeduvawe na poloviot moral vo starogr~koto i
staroevrejskoto op{testvo – dve op{testva od edna
ista epoha, no `iveat vo razli~ni uslovi.
Vo stara Grcija uslovite za `ivot bile
te{ki. Malata plodna zemja so maka go ishranuvalo
zgolemuvaweto na naselenieto, koe bilo prinudeno
da migrira. Zatoa porastot na ra|aweto ne bil
po`elen i sekoja polova vrska {to go zgolemuvala
porodot se smetala za razvratna i nepo`elna za
op{testvoto.

Sl. 1. Lukas Kranah, „Lot i negovite }erki“,
1528, Muzej vo Viena
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Vo isto vreme, vo stara Judeja se razvile drugi
obi~ai. Vo plodnite i bogatite zemji malubrojnite
evrejski plemiwa trebalo da se branat od
mnogubrojni i silni neprijateli. Poradi toa
zgolemuvaweto brojot na naselenieto bilo `ivotna
neophodnost za Evreite, pra{awe za opstanok. Ete
za{to site polovi vrski {to ne vodele do sozdavawe
na pokolenie se smetale za te`ok grev pred Boga.
Za niv bile registrirani te{ki kazni. Zatoa Bog
go ubiva nesre}niot Onan, koj, za da go spre~i
zabremenuvaweto, izvr{uva praznewe na semeto
nadvor – isfrluvaj}i go semeto nazemi za da ne
dade potomstvo i gi uni{ti so ogan i `e{tina
gradovite Sodom i Gomor za nivniot homoseksualen
grev, no gi zatvora o~ite pred javnoto krvome{awe
na Lot so sopstvenite }erki za{to trebalo da se
sozdade potomstvo.
Za sovremeniot tradicionalen polov moral
od re{ava~ko zna~ewe e toa {to se rodi od narodi
koi se nao|ale pod vlijanie na hristjanstvoto. Vo
313 g. klasno-patrijarhalnite i asketski pogledi
na hristjanstvoto bile podignati od imperatorot
Konstantin Veliki vo dr`avna religija i pravna
doktrina, koja se so~uvuva i aktivno dejstvuva ne samo
vo celata feudalna i bur`oaska epoha, tuku vo golem
stepen go opredeluva polovoto moralno soznanie
duri i vo sovremenoto op{testvo, kade za tie
moralni normi ne se ostvareni nikakvi objektivni
op{testveno-istoriski uslovi i potrebi.
So iljadnici godini so red e nalo`uvana
moralnost, spored koja poloviot `ivot e gre{en
i sramen, delo na |avolot, i mo`e da se odobri
samo kako sredstvo za sozdavawe na pokolenie, no
ne i kako izvor na ~ove~ki radosti i sre}a, moral
za koj seksualnosta treba da e li{ena od sekakvo
emocionalno u`ivawe.
Hristjanstvoto nalaga monogamen brak, no toa
se odnesuva pove}e na `enata otkolku na ma`ot.
I sega toj „dvoen moral“ se smeta za potpolno
priroden i moralen. Do brakot devojkata treba
da vnimava na svojata nevinost, t.e. na svojata
„~istota“ i „nerasipanost“, od {to proizleguva
deka poloviot odnos e ne{to ne~isto, nemoralno.
Zagubata na nevinosta pred brak e najgolem sram, ne
samo za li~nosta, tuku i za semejstvoto i rodot. Pri
prviot polov odnos `enata ja gubi nevinosta, ja gubi
~esta, defloracijata (latinski: pa|awe na cvetot)
e „obes~estvuvawe“, dodeka za ma`ot sno{ajot e
postignuvawe, uspeh, gordost.
Istite moralni pri~ini se prosleduvale i vo
site vonbra~ni vrski, i toa pak, pred sé, na `enata,
koja{to u{te vo starite zakoni na Hamurabi vo
Vavilon (1750 g. pr. n. e.) pri prequba bila strogo
kaznuvana. Za istoto ma`ot ne snosuval ili dobival
sosema lesni kazni. Vonbra~noto dete i sega, soglasno
so mnogute bur`oaski zakoni, e „nezakonsko“ i ne
gi koristi pravata i privilegiite na „zakonskite“
bra}a i sestri.
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Spored klasno-patrijarhalnite i hristijanskoasketskite moralni normi, poloviot `ivot e
vozmo`en samo vo brakot. Brakot e religiozen sojuz
sklu~en pred Boga i ne mo`e da se razdeli. Denes se
poddr`uva od katoli~kata crkva.
U{te vo Biblijata Bog mu zabranuva na
Mojsej da ja otkriva golotijata na teloto – toa e
„bezzakonie“. I taa „bo`ja zapoved“ hristijanite ja
za~uvale dosega. Koga Mikelanxelo vo Sekstinskata
kapela nacrtal „Stra{en sud“ so goli svetci i
svetici, izbuvnal skandal i papata naredil na
„sramnite oblasti“ da se postavat draperi. Duri
vo sovremenata anatomska nomenklatura polovata
regija i polovite organi se „pudendus“, t.e. sramni.
Pi{uvaweto i pretstavuvaweto vo umetni~ki
sliki na goli tela i posebno na polovo op{tewe od
mnogumina se ocenuvalo kako „pornografija“. Takva
ocenka dobivale mnogu golem broj literaturni,
umetni~ki, teatarski i filmski dela ~ie {irewe
bilo zabranuvano.
Sepak, postoi razlika vo pojavata na
hristijanskoto neprijatelstvo kon seksualnosta i
erotikata vo zemjite na isto~nata i na zapadnata
hristijanska crkva. Verojatno borbata me|u
paganskata tradicija (mnogubo`e~ki) {to nosi
slobodni, prirodni i neograni~eni od religiozni
dogmi seksualni obi~ai i povedenija, i asketskoto
i neprijatelskoto na seksualnosta i erotikata
hristijanstvoto formira, na razli~en na~in,
seksualno povedenie i razbirawe na zapadnite
hristijani – katolici i na isto~nite hristijani –
pravoslavni, vo Vizantija i vo isto~nite slovenski
zemji.
Kako rezultat od nalo`enata hristijanska
ideologija i burnoto i te{ko istorisko minato,
na{iot narod formira skromno, srame`livo,
neiskusno i pasivno polovo povedenie, pod koe se
krie `e{ko pagansko srce. Po Prvata svetska vojna,
nekoi na{i pisateli si dozvolile malku pogolema
eroti~na sloboda, a kritikata ne gi odobruvala,
velejki deka se toa pogledi od zapadnoevropejcite.
Takvoto mislewe prodol`ilo i po 1944 godina,
koga zapo~nuva masovna migracija na naselenieto
od selata kon gradovite i od malite kon golemite
gradovi. Povtorno se vseluvaat konzervativnite
tradicionalni sfa}awa za seksualnosta i poloviot
moral {to go noselo toa naselenie, u{te pove}e
{to toa be{e mnogu zgodno za totalitarnata vlast.
Mol~eweto za seksualnite pra{awa prodol`i
do krajot na pedesettite godini. Posle toa, tivko i
strame`livo, zapo~na da se zboruva i da se pi{uva za
polovite pra{awa, no so strav da ne se ka`e ne{to
pove}e za da ne se naru{at op{testvenata u~tivost
i partiskite dogmi i doktrini. Po 1989 godina se
do`ivuva buren, duri i mo{ne zadocnet „seksualen
bran“ {to go zadovoluva qubopitstvoto na odredeni
krugovi. Sé u{te otsustvuva op{toprifatlivo
gledi{te za ulogata i zna~eweto na polot i polovite
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zaemni odnesuvawa, kako za oddelni li~nosti, taka
i za op{testvoto kako celina, za nivnoto mesto vo
na{iot socijalen, kulturen, prosvetno-vospiten,
trudovo-proizvodstven i op{testveno-politi~ki
`ivot. Sé u{te mo{ne borbeno se za{tituva
nekakva magliva na{a „tradicionalna“ moralnost,
{to se pretstavuva kako „moderna“, a vsu{nost e
obremeneta so odamna od`iveani moralni pogledi
i principi. Nesomneno, seto toa }e bide sovladano.
Na{ite mladi pokolenija }e se nau~at kon mnogu
neprinudeni, slobodni, otvoreni i prirodni,
no zaedno so toa i porazumni, ubavi i odgovorni
polovi odnesuvawa i povedenie. Me|utoa, jasno e
deka pogledite i navikite nasloeni niz vekovite ne
mo`at da se zaboravaat za nekolku godini.
Ona {to se slu~uva kaj nas e del od globalnata
promena vo moralnite pogledi na moderniot ~ovek.
Osnovnite preobrazuvawa vo celiot `ivot na
lu|eto prirodno vodat do promeni vo polovite
zaemni odnesuvawa i poloviot moral. Sovremenite
pokolenija brzo i nepovratno se osloboduvaat
od predrasudi. Tie sé pove}e primaat edno novo,
moderno, racionalno, otvoreno i soodvetno so
prirodnite i socijalnite potrebi na ~ovekot
razbirawe za polovoto povedenie. Ne seksualnite

Sl. 2. Erotska keramika na starata civilizacija
na Peru. Nacionalen Antropo-lo{ki muzej vo
Lima.
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Sl. 3. Crveno oboena {olja od Briseis Painter,
500–475 g. pr. n. e. (Oksford, Asmolen)
ekscesi („seksualen bran“) na nekoi sredini, nitu
„seksualnata revolucija“ na zapadnite teoreti~ari
od {eesetite godini, tuku novata promena vo odnosot
kon poloviot `ivot i polovite zaemni odnesuvawa
e smislata i sodr`inata na sovremenata seksualna
revolucija. Taa e del od pogledite kon svetot,
ideolo{ka revolucija na na{ata epoha.
Od druga strana, davaweto na polna polova
sloboda, za neograni~uvawe od ni{to, pot~ineti
edinstveno na instinktite i otfrluvaweto na
sekakvi moralni i pravni op{testveni regulirawa
na polovoto povedenie vo princip e nevozmo`no.
Toa protivre~i na najdlabokata su{tina na polovoto
op{tewe, {to nikako ne e samo individualna dejnost,
tuku vo nego u~estvuvaat dvajca, polovata dvojka
kako celina, poradi {to individualnata sloboda
na edniot e ograni~ena od slobodata i pravoto na
drugata, se rasprostranuva do tamu od kade {to
zapo~nuva slobodata na drugiot. So toa treba da se
soo~ime. A koga }e se sozdade pokolenie, slobodata
na dvojkata se ograni~uva od slobodata i pravoto na
toa pokolenie, ~ija za{tita ja prezema op{testvoto.
Se razbira, „op{testvenata represija“ treba da bide
humana, racionalna i nau~no osnovana, produktivna
od realnite potrebi, a ne plod na subjektivisti~ki
i voluntaristi~ki intuicii i }ef na religiozni i
klasni predrasudi.
Sovremenata seksualna revolucija ne e
pojavena i razviena vo na{iot vek. Promenite vo
pogledite vo poloviot `ivot, vo poloviot moral
i sprotivstavuvaweto na religioznite dogmi
zapo~nuva u{te vo epohata na Renesansata so
socijal-utopistite: Tomas Mor, Tomazo Kampanela,
[ar Furie. Sovremenata seksualna revolucija
ne e slu~ajna i nenadejna, tuku prirodna pojava,
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rezultat od progresivniot razvoj na ~ove~kata
kultura i moral. Zatoa kaj sovremenata nauka,
kulturata i moralot ne e vozmo`no pove}e da se
za{tituvaat tradiciite od minatoto. Dodeka pred
50 ili 100 godini toga{niot religiozen u~itel
ili lekar uspe{no i ubeditelno vospituval za
polovo vozdr`uvawe so zapla{uvawe so grev na
polovata vrska, potpiraj}i se na avtoritetot na
op{toprifatlivata religiozna doktrina, so pravo
vo koe sam bil ubeden, kako i so nepotpolnosta na
nau~noto soznanie, toa sega e nevozmo`no.
Te{ko e da se pravat prognozi za idniot razvoj
na tolku slo`ena biolo{ka, psihi~ka i socijalna
pojava kako {to e poloviot `ivot i polovite zaemni
odnosi, no, verojatno, }e se postigne.
1. Preovladuvawe na soznanieto i izgraduvawe
na eden moderen odnos kon poloviot `ivot, kade
{to pove}e nema da se sprotivstavuva duhovnoto
na telesnoto, qubovta na seksualnosta, a tie }
e se sfatat kako edinstveni i nedelivi delovi na
~ovekot i ~ovekovoto bitie. Za{to nema i ne mo`e
da ima ~ove~ka polova qubov bez erotika (o~ove~ena
seksualnost) i bez qubov.
2. Vospostavuvawe na polna i apsolutna
ramnopravsnost me|u dvata pola (ekvijarhat)
so za~uvuvawe i na ponatamo{en razvoj na
specifi~nite razliki me|u ma`ot i `enata kako
nivni su{tinski karakteristiki. Ramnopravnosta
}e bide pravna osnova na brakot, a liderstvoto
vo nego – vo zavisnost od li~nite sposobnosti i
talentot na sopru`nicite.
3. Osnovnite izvori na zadovolstvata,
zadovoluvaweto na ~ovekot, izvorite na radosta
i sre}ata vo negoviot `ivot }e se baraat i }
e se nao|aat, pred sé, vo dvete ~ove~ki dejnosti:
tvore{tvoto vo trudot i qubovta vo polovite
zaemni odnosi, bez ednoto da se potcenuva za smetka
na drugoto. Pritoa polovoto op{tewe }e e tolku
po`elno i zadovolitelno kolku {to }e e poiskreno,
silno i motivirano so dlaboki ~uvstva.
4. Postepenoto osloboduvawe na semejstvoto
od negovite nespecifi~ni funkcii i pretvorawe
vo institucija za telesna i duhovna reprodukcija

na ~ovekot. Brakot kako administrativen akt,
verojatno, }e opadne, a moralnata osnova na
semejstvoto }e bide beskorisna qubov, oslobodena
od site sopstveni~ki ~uvstva i streme` za
nadomestok.
5. Osloboduvawe na poloviot `ivot od
fatalnosta na reproduktivnata negova funkcija,
{to }e bide svesno ispolzuvana i sigurno regulirana
preku sredstvata za semejno planirawe, koga
ra|aweto na decata }e bide soobrazno so `elbite
i mo`nostite na roditelite i na potrebite na
op{testvoto. Tuka od zna~ewe }e bide koperiraweto
na op{testvoto i semejstvoto za odgleduvaweto i
vospituvaweto na pokolenieto, ne samo roditelite,
tuku i op{testvoto }e bide investitor.
6. Pretvoraweto na na~inot na ostvaruvaweto
na polovoto op{tewe vo isklu~itelno li~no
pra{awe na dvojkata, koja nema da podle`i
na
op{testvena
kontrola,
pravilnici
i
sankcionirawe. Regulira~ki faktor }e bide
razbiraweto i po~ituvaweto, li~nite vkusovi i
naviki, sopstvenata svest i ~uvstvo za dol`nost
i odgovornost, za ~est i dostoinstvo, za ubavina i
blagorodstvo na dvata partnera.
Polovata dejnosot, kako sekoja druga va`na,
odgovorna i op{testveno zna~ajna dejnost,
podlegnuva na regulirawe od op{testvoto. Koga
se zboruva protiv tradicijata, toa ne zna~i deka
sosema treba da se isfrli. Vo svoeto vekovno
iskustvo ~ove{tvoto natrupalo mnogu ~ove~ki
vrednosti {to nikoga{ nema da go zagubat svoeto
zna~ewe. Tie treba da se so~uvaat i da se razvivaat.
No neva`e~kite i antihumanite zabludi treba
radikalno da se otstranat.
Op{testvenata regulacija na edna tolkava
delikatna oblast ne mo`e da se povrze preku
administrativni zabrani i pravilnici. Tuka e
osnovno visokata, masovnata, nau~no-obrazovnata
polova prosveta i bra~no-semejna kultura. Moralot
na edno op{testvo se meri so toa kolku dolgot i
odgovornosta se pretvorile od nadvore{na prinuda
vo vnatre{na ubedenost i svesni potrebi na
li~nosta.

Sl. 4. @an-Onore
Fragonar, „Ukraden
bakne`“, Gras 1732,
maslo na platno, 45 h
55 sm

26

Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија

Содржина
медицина

KAKO DA SE ODNESUVAME
VO KONFLIKTNI SITUACII?
“*Slava na Boga vo visinite, a na zemjata
† mir i me|u lu|eto dobra volja!“
Luka 2, 14.
Ako e mo`no, dokolu toa zavisi
od vas,* bidete vo mir so site lu|e.
Rim. 12, 18.

S

ekojdnevno se po~esto se soo~uvame i se
nao|ame vo najrazli~ni
po intenzitet
konfliktni situacii. Zatoa se veli deka
konfliktite ne mo`at da se izbegnat bidej}i tie
pretstavuvaat nu`en i sostaven del od na{eto
`iveewe.
Zborot konflikt doa|a od latinskiot zbor
conflictus i ozna~uva spor, sudir, `estoka
raspravija, karanica, borba, vooru`en sudir, vojna.
Poimot konflikt go povrzuvame so zborovite
koi imaat negativno zna~ewe, asociraat negativni
~uvstva i nesakani sostojbi: nedorazbirawe,
lutina, netrpelivost, omraza, neprijatelstvo,
nedoverba, stravuvawe, bolka, gnev, sudir, ucenuvawe,
navreduvawe, zakanuvawe, karanica, tepa~ka,
nasilstvo, borba, vojna i sli~no. Taka, postojat
pomali konflikti kakvi {to se nesoglasuvawata i
nedorazbirawata, pogolemi - karanicite i tepa~kite
- i najgolemi, vojnite. Me|utoa, kakov }e bide ishodot
od konfliktite zavisi dali nie na niv gledame i im
prio|ame konstruktivno ili destruktivno. Obi~no
smetame deka konfliktot sekoga{ gi poremetuva
me|u~ove~kite odnosi (destruktiven priod), no koga
na konfliktite gledame kako na mo`nost i situacija
vo koja mo`e i da ne gi vlo{ime me|usebnite odnosi,
ako mislime deka konfliktot mo`e da gi unapredi i
zacvrsti odnosite i deka mo`e me|usebno podobro da
se zapoznaeme, toga{ zboruvame za konstruktiven
priod.
Konfliktot se sostoi od tri komponenti i
obi~no se veli deka toj e rezultat na istovremeno
postoewe na 1. konfliktni interesi i 2. konfliktno
odnesuvawe pome|u 3. stranite vo konfliktot.
1. Vo konfliktot u~estvuvat najmalku
dve strani: poedinci ili grupi i razlikuvame
interpersonalni konflikti, intergrupni kon
flikti i intragrupni konflikti.
2. Konfliktno odnesuvawe opfa}a aktivnosti
so razli~en intenzitet {to gi prezema ednata
strana so namera da i se sprotivstavi na drugata
strana ili da gi osueti aktivnostite na drugata
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strana. Tuka spa|aat: pasivna indiferentnost,
nezainteresiranost,
nepodr`uvawe,
otvoreno
nesoglasuvawe,
raspravawe,
sabotirawe
i
najrazli~ni oblici na nasilstvo: navreduvawe,
udirawe, tepawe pa se do vojna.
3. Sprotivstaveni interesi mo`e da bidat
iska`ani ili neiska`ani gri`i, potrebi, `elbi
ili stravovi {to proizleguvaat od interakcijata
pome|u stranite vo konfliktot.
Vo zavisnost od toa kakov pristap imaat lu|eto
kon konfliktite se odreduva i nivniot stepen na
svesnost i nivo na civilizaciskiot razvoj.
Koi se naj~esti na~ini na reagirawe na lu|eto
vo konfliktnite situacii?

1. IZBEGNUVAWE
Ovoj na~in na reagirawe se karakterizira so
toa {to poedinecot se povlekuva, go ignorira i
odre~uva (negira) problemot. Izbegnuvaweto kako
na~in na reagirawe vo konfliktnite situacii ima
pozitivni i negativni strani. Koga izbegnuvaweto
go koristime neposredno pred konfliktot, toga{
mo`eme sopstvenata lutina da ja stavime pod
kontrola, mo`e da se za{titime od lutinata i od
nasilni~kite, agresivni reakcii na drugata strana.
Pozitivnite posledici od ovoj vid na reagirawe vo
konfliktnite situacii se privremeno ubla`uvawe
na problemot, no tie se kratkoro~ni zatoa {to
razre{uvaweto na konfliktot samo se odlo`uva.
Ako poedinecot postojano reagira so izbegnuvawe
vo konfliktnite situacii, kaj nego mo`e da se
javi razo~aruvawe, somnevawe vo sebe i stravuvawe
za idnite odnosi so sprotivnata strana. Takvite
lica stanuvaat `rtvi, nivnite odnosi so drugite
postojano stradaat, nemaat dovolno hrabrost da gi
iska`at svoite ~uvstva i stavovi i/ili stanuvaat
zapla{eni od stranata so koja se vo konflikt.
Ovie osobi naj~esto stanuvaat `rtvi na mobingot
(psihi~ko maltretirawe na rabotnoto mesto),
posebno na vertikalniot mobing.
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2. SPROTIVSTAVUVAWE
Ovoj na~in na reagirawe vo konfliktnite
situacii e karakteristi~en za poedinci koi
reagiraat so lutewe, podmituvawe, kaznuvawe so
nedavawe pari i drugi uslugi ili so nedavawe na
naklonost, zakanuvawe i agresivno odnesuvawe
kon sprotivnata strana. ^esto konfrontiranite
strani nastojuvaat da poka`at deka se tie vo pravo,
a drugata strana deka ne e.
Reagiraweto
so
sprotivstavuvawe
vo
konfliktnite situacii mnogu ~esto doveduva do
neprijatelsko, agresivno i nasilni~ko odnesuvawe
na ednata ili na dvete strani.
Sprotivstavuvaweto skoro sekoga{ ima nega
tivni posledici.
Seto ova go pi{uvame za da ja istaknime
va`nosta na komuniciraweto, tretiot vid na
odnesuvawe vo konfliktnite situacii.

3. KOMUNICIRAWE
Najva`no e da sakame da go re{ime konfliktot
i da sakame i ponatamu da odr`uvame dobri odnosi
so drugata strana.
Za da komunicirame so stranata so koja sme vo
konflikt, potrebno e da mislime deka konfliktite
se sostaven i normalen del od me|u~ove~kite
odnosi, a ne da se gleda na niv kako na ne{to lo{o
i negativno. Vo komuniciraweto treba sekoja
strana da nastojuva da ja razbere drugata strana so
koja e vo konflikt. Isto taka, poka`uvame vzaemno
razbirawe i po~ituvawe, a za da komunikacijata
bide efektivna potrebni ni se ve{tini na aktivno
slu{awe. Komuniciraj}i se trudime i naso~eni sme
kon iznao|awe na zaedni~ko re{enie na problemot
koe }e gi zadovoli i dvete strani, a ne kon napa|awe i
pobeduvawe na drugata strana. Poedinecot se obiduva
da razgovara za pri~inite {to ja naterale drugata
strana da go stori toa, uka`uva na ~uvstvoto na
povredenost {to kaj nego e predizvikano i predlaga
kako da se re{i problemot (konstruktiven priod).
Komuniciraweto ima pozitivni posledici
bidej}i doveduva do trajno re{enie na konfliktot.
Pozitivni posledici od komuniciraweto se:
nastanuva deeskalacija na konfliktot, postojat
podobreni odnosi (razgovarawe i podobro dru`ewe
nasproti nezboruvawe i podmetnuvawe), prijatni
~uvstva (zadovolstvo nasproti povredeni ~uvstva
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kako nevredenost, nepo~ituvawe, nalutenost),
osloboduvawe od sostojbata na stres, t.e.
od
sostojbata koja prinuduva da se bide pod pritisok i
na „{trek”.
Preporaki
za
uspe{no
re{avawe
na
konfliktite po pat na komunikacija:
Za da ne dojde do konflikt odnesuvaj se
soodvetno. Nesoodvetno e sekoe odnesuvawe {to im
pre~i na drugite, gi povreduva i {to predizvikuva
konflikti. Na sogovornikot obra}aj mu se so
negovoto ime, toa pridonesuva za pootvorena
komunikacija i poka`uva{ po~ituvawe. Koga se
odnesuva{ nesoodvetno, ne ja obvinuvaj
drugata
strana, tuku ponesi ja odgovornosta za svoite
postapki (izvini se, predlo`i
ne{to za da
ja popravi{ gre{kata, rakuvaj se i zadovolno
razotidete se).
Na konfliktot gledaj kako da e zaedni~ki
problem, a ne kako situ acija vo koja treba da bide{ vo
pravo i da pobedi{. Stranite vo konfliktot ne treba
da se obvinuvaat, tuku treba da se skoncentrirani kon
iznao|awe na re{enie na problemot. I dvete strani
treba da sorabotuvaat za da go razre{at konfliktot
na obostrano za - dovolstvo.
Konfliktite nastanuvaat i poradi nezado
voluvawe i zagrozuvawe na bazi~nite potrebi:
I. Fiziolo{ki, biolo{ki potrebi, potrebi za
pre`ivuvawe: potrebi za vozduh, voda, hrana,
obleka, `iveali{te, rabota, odmor - son, seks ... i
II. Psiholo{ki potrebi: 1. potrebi za sigurnost:
potrebi za bezbednost, za praveden tretman i za
doverba vo lu|eto, 2. potrebi za pripa|awe: potrebi
za qubov i prijatelstvo i prifa}awe od drugite lu|e,
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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3. potrebi za po~ituvawe: potreba da se ~uvstvuva
va`en, sposoben, vreden i cenet, da privlekuva
vnimanie, da dobiva priznanie i da bide po~ituvan
i 4. potreba za samoostvaruvawe (potreba da se stane
se ona {to mo`e da se stane). Za bazi~nite potrebi
treba otvoreno i jasno da se diskutira.
^uvstvata na lutina, gnev, razo~aranost,
~uvstvo na povredenost i neprijatnost treba da
se izrazat preku “jas poraki” (“Jas se ~uvstvuvam
neprijatno poradi ...”, “Bev zagri`en zatoa {to ...
”, “ Bi sakal-a da imame dobri odnosi i ponatamu”
itn.). Imaj na um deka lu|eto imaat razli~ni
vrednosti i deka mo`e da se slu~i razli~nite
vrednosti da dovedat do konflikt.
Isto taka, golem broj konflikti se
predizvikuvaat poradi razli~noto gledawe vrz
konfliktnata situacija. Zatoa, postavi se na
mestoto na drugiot, vrz konfliktnata situacija
gledaj od aspekt na drugiot i so o~ite na drugiot.
Lutinata {to ti ja predizvikal nekoj izvor,
ne ja prenesuvaj na nekoj drug ili na onoj so kogo si
vo momentalen konflikt bidej}i nepotrebno }e im
na{teti{.
Lutinata ne mora da zavr{i so neprijatelstvo.
Postojat mnogu na~ini da ja kontrolira{ i
sopstvenata lutina i bes.
Koga nekoj te napa|a zatoa {to e lut - ZASTANI
i razmisli: [to e toa {to go luti? Dali i kako ti
преземен текст.

МС

ВОДИЧ ЗА МС
Дијагностицирање

не е лесно да се дијагностицира.
Не постои одреден тест со кој би
можел недвомислено да се постави
дијагнозата, како што не постои симптом кој е
специфично карактеристичен за оваа болест, односно кој
се јавува само кај неа. Дијагностицирањето на МС мора
да започне со детално земање на историјата на болеста,
после тоа следува целосен физикален преглед, не само
невролошки, туку и на сите останати соматски системи.
Потребно е да се направат и одредени лабараториски
тестови за да се исклучат другите можни причини на
симптомите.
Дијагнозата МС може да биде поставена само врз
основа на клинички податоци и физикалниот преглед, но
обично заради брзо дијагностицирање и почнување со
терапија, се користат и други методи во дијагностиката.
Тоа се магнетната резонанса на мозокот и рбетниот мозок
и анализа на цереброспиналниот ликвор.
Магнетната резонанса денеска е нашироко
применувана метода при дијагностицирањето на МС.
На снимката при магнетната резонанса деловите со
демиелинизација на мозокот се гледаат како бели флеки.
Број 63, Октомври 2009

pridonesuva{ za negovta lutina? Kako mo`e{ da
pomogne{ vo takvata situacija?
Od na~inot na koj zboruvame i na koj se
izrazuvame zavisi kakov }e bide konfliktot, dali
}e se zgolemi i v`e{ti ili }e se smiri. Obra}aj
se so zborovi koi ne se zakanuva~ki. Izbegnuvaj go
napa|a~koto i zakanuva~ko odnesuvawe. Ne vozvra}
aj so navredlivi i zakanuva~ki gestovi, zborovi
i aktivnosti. Na napadot ne vozvra}aj so napad
i lutina, tuku nastojuvaj da go neutralizira{
napa|a~koto odnesuvawe na drugata strana so
odgovarawe na smiren i qubezen na~in. Ne napa|aj,
ne navreduvaj, ne obvinuvaj i ne karaj se. Diskutiraj
za konkretniot problem, a ne za li~nosta.
Prijatelski i miroqubivo prvo zamoli i predlo`i
{to treba da napravite za da ne se iskarate i da go
re{ite problemot. Sekoga{ treba da se razgovara
smireno i qubezno, so po~ituvawe na drugata strana
bidej}i i drugata strana ima ~uvstva. Sposobnost
da se razgovara pretstavuva znak na zrelost, a ne na
slabost! Obidete se, }e vidite deka uspeva!
Nikoga{ ne pravi mu go ona na drugiot {to ne
bi sakal tebe nekoj da ti go pravi! Ili, “Se ona {to
sakate da vi pravat lu|eto, pravete im go i vie; (...).”
Mat. 7, 12. i “Pa, kako {to sakate da postapuvaat
lu|eto so vas, taka postapuvajte i vie so niv!” Luka
6, 31.
Srbinoski Milovan, psiholog

Магнентната резонанса на пониските делови од рбетниот
мозог (торакалниот и лумбаланиот) ретко се прави поради
тоа што дава слаби резултати. Треба да напоменеме дека
дијагнозата за МС не може да се постави само врз основа
на магнетната резонанса, бидејќи резултатите многу
често упатуваат и на други болести на централниот
нервен систем.
Во случај на анализа со цереброспинална течност се
добиваат податоци за постоење на хронично воспаление
на централниот нервен систем. Цереброспиналната
течност се тестира на постоење на олигоклонални ленти
кои претставуваат имуноглобулини а кои се наоѓаат кај
90-95% заболени од МС (но и кај лица со некои други
заболувања) .
Заедно со магнетната резонанса и клиничките
податоци за присуство на олигоклонални ленти се доаѓа
до дефинитивно поставување на дијагнозата за МС.
Цереброспиналниот ликвор се добива преку лумбална
пункција, а анализата на цереброспиналната течност
помага да се исклучи постоење на некоја вирусна
инфекција и други заболувања кои предизвикуваат
невролошки симптоми слични на МС.
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Бројните истражувања покажаа дека при
лекувањето на МС успех имаат следните лекови:
интерферон бета (betaferon, rebif, avonex), глатирамерацетат (copaxone), натализумаб (tysabri), митоксантрон
(novantron) и уште некои цитостатици.
Интерферон бета е протеин кој природно е
во составот на човечкиот организам а го создаваат
ќелиите на нашиот имунолошки систем во текот
на одбранбените реакции на надворешните вируси.
Меѓутоа најважниот ефект кој овој протеин го
име е т.н. имуномодулаторниот ефект, односно
интерферон бета ги потикнува процесите кои ги
ублажуваат последиците и го успоруваат напредокот
на болеста.
Рекомбинантниот интерферон бета е синтетички
интерферон бета добиен преку генетско инжињерство
и кој по состав е идентичен или многу сличен со
природниот интерферон. Процесот за производство на
овој лек е многу комплициран и скап и затоа и цената
за овој лек е многу висока.
Интерферон бета не е лек кој може да ја
излечи МС, меѓутоа може да го намали бројот на
влошувањата на болеста за 30%, може да ја намали
тежината на влошувањата на болеста за 50%, значајно
да го продолжи периодот на мирување (ремисија) на
болеста и да го успори создавањето на процесот на
губење на мозочната маса (атрофија на мозокот).
Betaferonot се применува во доза од 8 милиони
интернационални единици(МИЕ) секој втор ден во
вид на инекции.Rebifot се применува во доза од 6 или
12 МИЕ трипати неделно исто така во вид на инекции,
а Avonex се дава еднаш неделно во доза од 6 МИЕ
интрамускуларно. Докажано е дека најдобри ефекти
имаат високите дози на Betaferon и Rebif.
Искуството од повеќе од 10 години примена на
интерферонот бета покажува дека лекот е потполно
безбеден и дека несаканите ефекти кои се јавуваат
кај поголемиот број на пациенти се во блага форма
и се минливи, но неопходно е пациентот да се
запознае со нив за да може полесно да ги совлада.
Најчести несакани последици се состојба слична на
грип (покачена температура, малаксалост, болови во
мускулите и зглобовите, студенило и грозница) кои
се јавуваат после неколку саати од примање на лекот
и можат да траат неколку саати, промена на самото
место каде се прима инекцијата (црвенило, оток,
болка), минливо влошување на невролошката состојба,
промени во лабораториските резултати (зголемен број
на ензимите, намалување на бројот на леукоцитите
и анемија), пореметување на менструалниот циклус,
изразена депресивност, алергиски реакции и осип на
кожата.
Состојбата слична на грипот обично се јавува на
почеток на примање на терапијата и за да се избегне
се препорачува лечењето да започне со помали дози
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на интефрерон бета со аналгетици 4 саати пред,
во моментот и 4 саати после земањето на лекот. Од
аналгетиците се препорачува аспирин и ibuprofen.
Локалната реакција на местото на примената на
интерферонот бета најдобро се ублажува на тој начин
што се менува местото на аплицирањето а лекот се
зема загреан на собна температура.
Лекот не смее да се примрнува за време на
бременост, кај пациенти со потешка депресија, кај
пациенти со тежок степен на оштетување на црниот
дроб, кај пациенти со епилепсија и кај пациенти кои
се преосетливи на human albumin.
Терапијата со интреферон бета е додлгогодишна
и несмее да се прекинува без консултација со лекар.

Глатирамер-ацетат (Copaxone)

Овој лек има слични ефекти и индикации како
и интерферонот бета, но со поинаков механизам на
дејствување. Се применува во доза од 20мг, секој ден
поткожно. Несаканите ефекти исто така се поинакви
и ги опфаќаат промените на кожата на местото на
давање на лекот и минливо и краткотрајно чувство на
стегање во градите пропратено со лупање на срцето и
чувство на недостаток од воздух.

Натализумаб (Tysabri)

Овој лек се применува интравенозно еднаш
во месецот. Клиничките испитувања покажаа дека
натализумабот значајно го намалува бројот на
нападите кај релапсно ремитентни форми на МС, но
кај три пациенти предизвика фатално заболување на
мозокот . После ова лекот е повлечен од пазарот, но во
2006г. пак е вратен поради своите позитивни дејства
на заболените од МС. Сега се применува под строго
контролирани услови и тоа само кај болни кои не
одговараат позитивно ни на една друга терапија.

Митоксантрон (Novantrone)

Митоксантронот е цитостатик (се користи во
хемотерапија на многу видови на малигни заболувања)
кој се употребува во мали дози кај лекувањето на
агресивните форми на релапсно-ремитентните форми
на МС и одредени облици на прогресивни форми на
МС. Се применува интравенозно, на секој три месеци.
Бидејќи митоксантронот може да предизвика озбилни
несакани ефекти после подолга примена, како што е
оштетување на срцето, не се применува подолго од
две до три години.
Некои лекари препишуваат некои други
хемотераписки лекови како што е циклофосфамид
(Cytoxan), во случај на озбилна прогресија на болеста.
Меѓутоа, овој лек сеуште не е одобрен од страна на
светската агенција за лекови за лекување на МС.
Продолжува....

С.П.
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КАКВА ТРЕБА ДА 
БИДЕ ИСХРАНАТА  
KAJ БОЛНИТЕ ОД 
МУЛТИПЛЕКС 
СКЛЕРОЗА

П

остојат бројни податоци кои укажуваат на важноста на правилната исхрана кај лицата болни од
МС. Тие во својата исхрана треба да внесат што
повеќе заситени масти кои ги наоѓаме во месните производи и во салатите. Една од поважните масни киселини,
неопходна за нервните структури е линoленската киселина која ја наоѓаме во сончогледовото масло.
Во исхраната треба да се избегнуваат месните
производи, посебно конзервираните, и да се јаде риба
најмалку два пати во неделата. Да се консумираат свежо овошје и зеленчук кои ќе помогнат во варењето на
храната и преку нив ќе ги внесеме потребните витамини и минерали во организмот. Од посебна важност е витаминот B12 кој го појачува имунитетот и ја намалува
можноста за вирусни инфекции. Потребно е да се консумираат многу течности, околу 2 литри дневно, од кои
најпрепорачлива е негазираната вода.
За создавање на енергија препорачливо е да се
зема витамин B1, додека пак примањето на витамин D
го забрзува метаболизмот на калциум кој е многу важен
за структурата на нервните ткива. Од витамините треба
да се спомнат и антиоксидансите C и E, а посебно beta
karoten.
Од минералите најпрепорачливи се антиоксидансите селен и германиум.
Од аминокиселините познати се антиоксидансите
цистеин и глутатион. Секако треба да се споменат флавонид коензимот Q10.
Човековиот имунитет најефикасно се подобрува со
правилна исхрана, што подразбира дека храната треба
да се џвака темелно, да се јаде умерено три до пет пати
дневно, да не се јаде меѓу оброците како ни во ноќните
часови, освен понекогаш овошје. Храната што е внесена
на неправилен начин главно се претвора во токсичен отпад и ја зголемува киселоста на организмот што е основа
за развој на дегенеративни заболувања.
E.Ѓ
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ПРАВАТА НА ЛИЦАТА 
СО ИНВАЛИДНОСТ

Е

ден од основните принципи на Конвенцијата
на ОН за правата на лицата со инвалидност е принципот на рамноправност и
недискриминација што значи дека:
1. Државите потписнички признаваат дека
сите лица се еднакви пред законот и без никакви
дискриминации имаат право на еднаква заштита
пред законот и користење на истите благодети од
законот;
2. Државите потписнички ќе забранат секаква дискриминација врз основа на инвалидност и ќе
им гарантираат на сите лица со инвалидност еднаква и ефективна правна заштита од дискриминација
по која било основа;
3. За да промовираат рамноправност и да ја
укинат дискриминацијата, државите потписнички
ќе ги преземат сите соодветни чекори за да осигурат дека ќе се обезбедат разумни адаптации.
4. Посебни мерки неопходни за забрзување или
постигнување на де факто еднаквост на лицата со
инвалидност нема да се смета како дискриминација
врз основа на одредбите на оваа Конвенција.
Државите признаваат:
1. Дека дискриминацијата против кое било
лице врз основа на инвалидност е кршење на вроденото достоинство и вредноста на човековото
суштество;
2. Потребата за промовирање и заштита на
човековите права на сите лица со инвалидност,
вклучувајќи ги и оние кои имаат потреба од поинтензивна поддршка,
Овие одредби од Конвенцијата најчесто се
толкуваат само во релација на лицата со инвалидност и другите граѓани. Обично се мисли и истакнува само тоа дека лицата со инвалидност треба
да бидат еднакви во правата во однос на другите
граѓани.
Меѓутоа често пати се заборава дека е можна
и се случува меѓуинвалидска дискриминација. Со
други зборови се случува при утврдување на опсегот на лицата со инвалидност кои ќе бидат корисници одредено право да биде испуштени одредена категорија лица со одреден вид на инвалидност.
Се случува и тоа лица со ист вид на инвалидност да
имаат различна висина на едно исто право само затоа што причината за настанување на инвалидноста е различна. Тоа најчесто се прави свесно, со цел
да се намали бројот на корисници и со тоа намали
обемот на трошоците за имплементација на правото. Е тоа без сомнение е дискриминација меѓу самите лица со инвалидност.
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Содржина
Причината за вакви појави најчесто е финансиска. Односно во последно време многу често се случува одлуката дали ќе се признае или
нема да се признае одредено право да се проценува според висината на потребните средаства. Тоа
е разбирливо. Имплементацијата на одредбите на
Конвенцијата си имаат своја цена и разбирливо таа
цена може да предизвика загриженост кај државите.
Конвенцијата
содржи граѓански
и политички права и економски,
социјални и културни права. Овие права не се разделени
во
Конвенцијата,
поради тоа што е
важно да се избегне
создавање на било
каква хиерархија на
правата. Исто така
е важно заради тоа
што многу од посебните членови во
Конвенцијата самите во себе ги содржат и двете категории на права.
Поентата е дека таму каде што државите треба да гарантираат граѓански и политички права
веднаш, тие можеби не се во состојба веднаш да ги
гарантираат и економските, социјалните и културните права.
Стандардот на спроведувањето на економските, социјалните и културните права е “прогресивна
реализација” до максимумот достапни ресурси на
една држава. Тоа значи дека овие права мора да бидат постепено имплементирани. Сепак, тоа не значи дека владите „ќе поминат лесно“. Постојат уште
два важни обврзувачки елементи на тие права:
• владите мора да гарантираат дека тие права се применети на недискриминирачка основа
• владите мора да преземат конкретни чекори за имплементација на тие права. Тие едноставно не можат да седат со скрстени раце и да решат
да не прават ништо. Но, тоа не значи дека владите
ќе преземат итни и големи финансиски обврски во
економско - социјалните и културните области кои
тие едноставно нема да бидат во можност да ги исполнат.
Ова значи дека кога една држава ќе одлучува дали во одреден момент ќе го спроведе одредено право тоа треба да го спроведе до крај независно од цената, еднакво за сите на кои им
припаѓа тоа право. Во никој случај не смее тоа
да се прави калкулантски според расположиви32

те средства па да се изврши некаква редукција
на корисниците според бројот или друга неоправдана причина. Подобро е воошпшто да не
се имплементира одредено право одошто да се
имплементира така што нема да бидат опфатени
сите кои имаат поптреба од тоа право, или пак
ќе се правио некакво неосновано степенување
на висината на тоа право на некаква неоправдана основа.( на пример, по основ на
причина на инвалидноста,
вид
на инвалидност и
сл.). Тоа ќе биде
нееднаков третман
на лицата со инвалидност, нееднаквост пред законот
и во крајна линија
дискриминација. ,
Замислите
како ќе се чуствува одредено лице со
инвалидност од сознанието дека друго лице со инвалидност користи некое право или го користи во поголем обем , а тоа не го користи воопшто или го
користи во помал обем од него иако тоа е во иста
или потешка положба и несомнено има поголема
потреба од тоа право. Значи од причини кои не се
поврзани со состојбата туку од некакви други причини.
Правата треба да се утвредуваат зависно од
состојбата на лицата со инвалидност и потребата од одредена услуга или подршка и да се имплементиурааат секогаш до крај, доследно, еднакво за секој во обем и висина сопоред потребата. Правата треба да се утврдуваат и степенуваат според објективни критериуми или воопшто
да не се имплементираат. Подобро е да се каже
дека поради висината на трошоците ќе се одложи
имплементацијата на некое право одошто тоа да се
имплементира на нерамноправна основа кон лицата со инвалидност.
Во одбраната на овие принципи при
утврдување на правата треба да застанат сите
лица со инвалидност, нивните организации, координативните тела, целиот граѓански сектор и
се разбира дравните инстритуции и органи. Тоа е
наша должност бидејки само така ќе можеме да
го сочуваме својот кредибилитет да зборуваме за
недискриминицација и еднаквост на лицата со инвалидност и другите.
М.И.
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија

ПИСМО
Содржина
Преземено од интернет

Неколку искрени одговори на
болните од мултипла склероза

Што повеќе се занимавате со неа, така полесно ќе ви биде
да ја разберете. Безброј прашања ќе ви се мотаат низ глава. Би
било подобро и конечно да ја дознаете правата вистина. Сега
е потребно да штедите на време и да го сочувате остатокот на
здравјето. Убаво е да се види дека и тие не паднале во очај. Ќе
си кажете себеси „Ни јас нема да паднам во очај!“ Почетниот
став го снемува и одеднаш станувате свесни дека животот
сепак продолжува. Станувате свесен за тоа дека со мултипла
склероза може да се живее среќно. Не сте сам.
Што всушност е мултипла склероза? Сопствени
воспаленија на имуниот систем. Задача на имуниот систем,
клинички симптоми, слабеење или вкочанетост на двете
нозе... првиот е од генетска природа. Што ќе биде со
мене? Што носи иднината? МС  не е смртоносна болест.
Помошните средства им даваат сигурност.
Што ја предизвикува мултипла склерозата?
Веројатноста
е дека при некоја вирусна инфекција во
младоста нешто се случило со белковините. Во нашиот случај
целта е олигодендроглијата, келија која создава миелинска
обвивка која го изолира нервното влакно. Можно е кривецот
да е вирус, за нас досега непознат или во досегашните
познати методи да не е изолиран.
Зошто долго траеше додека не ми одредија дијагноза?
Секој лекар мора до го информира пациентот за болеста. За
жал кај многу лекари и ден денес преовладува уверувањето
дека е подобро да не го запознава пациентот со болеста.
Како сепак може да се постави дијагноза? На
пример преку осетот за вид (визуелно, ВЕП), преку допир
(соматосензорно, СЕП).
Дали дијагнозата треба да му ја соопштите на
болниот? Постарите лекари на ова прашање би одговориле
категорично НЕ. А ако ги прашаме болните, од нив 80%
барале што побрзо да бидат запознаени со дијагнозата.
Нашето мислење е дека болниот треба да биде запознаен со
природата на болеста и што може од неа да се очекува.
Зошто баш јас сум се разболел? Тоа значи дека
наследството има улога во развивањето на болеста, но ја
нема апсолутната вредност, значи болеста не се наследува.
Првенствено од значење можат да имаат прележаните
заразни болести во детството или вакцината за заштита,
некоја несреќа, траума итн.
Дали мултипла склерозата е наследна, дали е
заразна? МС не е заразна и не се наследува. Доказите за
можност од наследство се и понатаму слаби.
Можам ли да имам деца? Докажано е дека во денешно
време жените заболени од МС може да имаат деца.
Дали доаѓа до демиелинизација на жариштето на
деловите каде е засилена пропустливоста на ситните
крвни садови? Што значи засилена пропустливот на
крвните садови? Заболените од МС може да заболат и
од други болести како на пр. воспаление на слепо црево,
исчашување на скочниот зглоб, скршување на коски итн.
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Кои се причините што можат да му ја влошат
состојбата на болниот? Многу почувствувале дека после
капење во када со топла вода сосема ослабеле. Дали е
тоа влошување? Не е. Долгото сончање остава двојно
лош впечаток врз болните. Како прво ја подига телесната
температура.
Лечење на вкочанетост на мускулите? Најдобрите
резултати се постигнуваат во комбинација со физикална
терапија и вежби.
Слабост на мускулите. Гимнастички вежби наменети
за болните од МС. За тоа да го избегнете правете редовно
вежби, ама внимателно. Таму каде што е оштетено нервното
влакно, намалено е производството на надразнување или
можеби спречено од оштетување. Тогаш вежбите треба
истрајно и редовно да се прават се додека движењето не се
поправи.
Треперењето, пореметување на рамнотежата. За да
го намалите пореметувањето на рамнотежата, правете вежби
со голема топка.
Дали редовно правите гимнастички вежби?
Движењето е живот.
Дали специјалната диета помага во болеста? Секако
препорачуваме исхрана што содржи многу растителни
влакна, овошје и зеленчук.
Рехабилитацијата и нејзиното значење. Болниот
со незадоволство се присетува на тие денови и наместо
рехабилитацијата да ја запознае и засака, тој и се плаши.
Дали користите некое помошно средство? Ама тоа
е само во првите моменти, а веќе после неколку минути се
навикнува и поради радост за изборот на користење на помагало.
Немојте да се плашите од користење на помошните средства.
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КОМЕНТАР
Содржина
Можам ли да добијам заштитна вакцина? Не.
Синдром на претерана грижа. Што тогаш треба да се
направи? Најдобро е мирно да поразговарате за проблемот со
членовите од семејството. Знаете што би сакале и што можете
да направите.
Нон-стоп ми е лошо. Важно е да научите да се
релаксирате. Со помош на релаксација можно е за кратко
време да се одморите.
Можам ли да пијам алкохол? Треба да внимавате. Ако
човек се навикне, опасноста е голема и ако редовно се пие
алкохол можете да направите повеќе штета од самата болест.
Како да живее човек заболен од МС? Важно е да е
психички и телесно урамнотежен. Избегувајте состојби кои
ја поттикнуваат имуноста на одбранбениот систем. Земањето
на витамин Ц е на прво место. Секој ден правете гимнастички
вежби.

Дали болниот од МС  може да работи? Важно е за
болниот дека состојбата тоа му го дозволува да работи во
својата струка.
Што се случува на полето на истражувањето? Прво е
да го откриеш кривецот за нејзината појава и на основа на тоа
да изработиш превенција, а друга е да пронајдеш адекватно
лечење се додека не се пронајде крајно решение.
Со кои нови можности за лечење располагаме?
Интерферонот во првото испитување се покажа како
делотворен. Фреквенцијата на субот намалена а со МР е
покажан бројот на жариштата. Единствен проблем беше
како да го набавиш беше лимитиран. Постојат големи
компликации во неговото производство, а цената му е голема.
Вежби за заболени од мултипла склероза. Корисни
совети. Со музичка поддршка вежбите се полесни.
Митре Димитровски, Кичево 2010

ПРАВА И ОБВРСКИ
или како ги користиме нашите права?

Н

ационалниот сојуз на телесно инвалидизираните
лица на Македонија со свои иницијативи, кои
упорно ги брани со аргументи, издејствува да се
остварат поголем број права на лицата со инвалидност.
Се изборивме да се укине партиципацијата за помагалата,
да добиваме поквалитетн помагала, да добиваме средства
за инконтиненција, се изборивме за права во областа на
вработувањето, образованието,ослободување од плаќање
патарина и т.н. Се е тоа резултата на нашата активност.
При разгледување на сите иницијативи за
постварување на правата на лицата со телесен инвалидитет
од страна на НСИОМ и надлежните органи секогаш се
настојува да се обезбеди механизам со кој ќе се осигура
правото да го користат оние за кои е наменето,на кои им е
потребно и да се спречат и санкционираат сите евентуални
злоупотреби. НСТИЛМ секогаш принципиелно се залагал
да се санкционираат сите злоупотреби, затоа што знаеме
дцека злоупотребите од поединци нанесуваат штета на
целата организација односно на сите на кои правото им е
потребно.
За предното постојат и конкретни примери, а најдобар
пример е правото на набавка на патничкло возило за
сопствени потрреби без плаќање на давачки. Многумина
го злоупотребија правото така што за одреден надомест им
овозможија на други лица кои не се инвалиди , во нивно
име ,противправо да набават патничко возило.Како резултат
на тоа дојде до укинување на правото и сега ние години
наназад се бориме да го повратиме и секогаш наидуваме
на одговоре дека самите сме виновни што го изгубивме
правото. Јас лично не се согласувам, дека сега поради
неодговорност на поединци, кои патем речено остнаа и
несанкционирани за незаконски добиениот надомест , не
треба да си го повратиме правото. Но овој случај е опомена
како не треба да се однесуваме.
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Слушам пред извесно време на телевизија дека од
контролите кои ги извршил Фондот за здравство е утврдено
дека некои ги препродаваат и средствата за инконтиненција
и количките. Имало и случаи, што е навистина
најзастрашувачко, истите фирми кои им ги испорачале
количките да ги откупуваат од истите лица за половина цена.
Ова не е ништо друго туку работење на сопствена штета и
на штета на сите други на кои им се потребни средства за
инконтиненција и колички и кои совесно за свои потреби и за
вистинските намени ги користат ови средства.
НСТИЛМ остро ги осудува ваквите појави и ќе ги
подржи сите мерки што ќе се преземат да се спречаст истите.
Треба остро да се санкциониреаат и фирмите и поединците
кои учествуваат во вакви недозволени работи и кои се
закануваат да го доведат во прашање користење на правото и
од другите совесни граѓани.
Да заклучиме. Рееакција на вакви појави е преземање
остри санкции против секого кои го слоупоитребил правото.
Во никој слуај да не се случи она што се случи со патничките
возила да бидат казнети сите, наместо оние кои вршеле
злоупотреби, кој во крајна линија останаа наградени со парите
ги примиле за слоупотреба на правото. Треба да функционира
правната држава со своите механизми за конторола и
санкционирање. Но санкционирање на виновните, а не на
сите кои имаат потреба од помагалото.
НСТИЛМ бара лицата со инвалидност да бидат
еднакви во правата со другите граѓани. Тоа истовремено
значи дека ние прифаќаме дека треба да бидеме еднакви и во
одговорностите и да одговараме за своите кршења на законот
еднакво како и другите. Никој не треба да помислува дека
затоа што е лице со инвалидност ќе остане несанкциониран
поради евентуалната злоупотреба на правата,. Така треба да
биде во интерес на сите нас кои си ги бараме своите права и
истите ги користиме согласно законот.
М.И.
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Odr`ani 22-ri
republi~ki
sportski igri
na telesni invalidi
na Makedonija
НОВА ГАРСОНЕРА ЗА 
ОДМОР И РКРЕАЦИЈА 
НА ЧЛЕНОВИТЕ

Е

дна од поважните програмски задачи на
Националниот сојус на телесно инвалидизираните
лица на Македонија (НСТИЛМ) е обезбедување
на услови за одмор и рекреација на членовите. Оваа
активност НСТИЛМ ја споведува со сопствени средства и
капацитети. За таа цел од 1996 година наваму НСТИЛМ од
сопствени средства започна да создава една мала колонија
во Охрид , составена од приземни гарсонери , достапни
и прилагодени за одмор и рекреација на членовите со
секој, па и најтежок вид на телесен инвалидитет. Во тие
гарсонери во изминатите години летуваа повеќе илјади
членови не НСТИЛМ. Со тоа НСТИЛМ е веројатно
најуспешна граѓанска организација во пружањето на
овој тип на услуги на членовите. Се работи за конкретна
социјална услуга, директно насочена кон потребите на
членовите. Колку е тоа специфично и кориsно покажува и
фактот што поголем број сродни одрганизации од земјава
и странство , кога ги видоа објектите беа мошне пријатно
изненадени и му оддаваа признание на НСТИЛМ за
оваа услуга. Доказ за тоа е и фактот што повеќе лица со
телесен инвалидитет од други земји, особено од Србија,
откако ја добиле информацијата за овие наши објекти ,
ни пра’аат меил пораки и се интересираат дали може и
тиа да ги користат истите.
НСТИЛМ деновите купи уште една гарсенара за
одмор и опоравок на членовите, со што сега бројот на
гарсонерите изнесува 12 . Новата гарсонера се нао]а во
близина на постојните . И таа се разбира ќе биде целосно
пристапна за лицата со телесен инвалидитет. Престој
опремување на оваа гарсонера по што ќе биде предадена
на употреба на членовите на НСТИЛМ. Набавката на
гарсонерата НСТИЛМ ја изврши од сопствени средсти,
кои се заштедени благодарение на домаќинското
работење и намалување на разни видови непродуктивни
трошења.
М.И.
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D

vaeset i vtorite Republi~ki sportski
igri na telesnite invalidi na Makedonija
od 03-06.06.2010 godina vo organizacija na
Nacionalniot sojuz na telesno invalidiziranite
lica na Makedonija i soorganizacija na
Nacionalnata federacija za sport i rekreacija
na invalidite na Makedonija – Makedonski
paraolimpiski komitet so uspeh vo fer i sportska
atmosfera se odr`aa na sportskite tereni vo Struga
i Ohrid. Ovaa godina sportistite bea smesteni vo
hotel “Galeb” vo Struga, dodeka natprevarite se
odr`aa: strela{tvoto na streli{teto vo Ohrid,
atletikata na stadionot na FK “Karaorman” vo
Struga i ping pongot vo pingpongarskata sala vo
Struga. Ova e ubava prilika da im izrazime golema
blagodarnost na sportskite rabotnici od Struga
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koi dozvolija besplatno koristewe na stadionot i
pingpongarskata sala za odr`uvawe na natprevarite.
Na 22-te Republi~ki sportski igri na
telesni invalidi na Makedonija u~estvuvaa 72
natprevaruva~i od 15 op{tinski i me|uop{tinski
zdru`enija na telesni invalidi od dr`avata. ZTIL
Sveti Nikole i ZTIL Ki~evo ne podnesoa prijavi
vo opredeleno vreme i od rakovodstvata na istite
e pobarano da objasnat zo{to ne gi po~ituvaat
odlukite na NSTILM osobeno zaradi faktot
deka site tro{oci se na teret na organizatorot.
Sve~enoto otvorawe na igrite se slu~i vo
ve~ernite ~asovi na denot na pristignuvaweto na
u~esnicite na igrite vo golemata sala na hotelot
“Galeb” vo Struga. So pozdravni zborovi vo koi go
opi{a zna~eweto na sportot i telesnata ve`ba na
licata so invalidnost, pretsedatelot na NSTILM,
Miodrag Igwatovi} gi proglasi igrite za otvoreni.
Vo prodol`enie na ve~erta, Branimir Jovanovski
ima{e edno~asovna prezentacija na tema “Sportot
na licata so invalidnost” vo koja bea proektirani
video klipovi na koi mo`e{e vo osnovni crti da
se vidi na~inot na klasifikacija i praktikuvawe
na sportot na licata so telesna invalidnost vo
strela{tvo, atletika i ping pong, no i klipovi
na vrvni sportski dostreli na sportistite so
invalidnost. Seto toa be{e proprateno so stru~en
komentar od Branimir Jovanovski i so iscrpni
informacii od komparativen karakter vo koi
ramki se dvi`i sportot na licata so invalidnost
vo svetot i vo Republika Makedonija. Vo tek na
prezentacijata bea afirmirani i visokite sportski
postignuvawa i 4-te osvoeni medali na na{ite
paraolimpijci-strelci na Svetskite kupovi koi
vo vtorata polovina na mesec maj se odr`aa vo
Germanija i Francija.
Stru~nata komisija donese odluka pri
kategorizacijata i ponatamu da bide koristena
klasifikacijata {to pred nekolku godini ja napravi
me|unarodniot klasifikator vo atletika, g-din
Geto{ od Hrvatska i klasifikatorkata vo ping pong,
g-|a Romana Romanov od Srbija, a novoprijavenite
sportisti bea klasificirani od strana na Dr.
Niko Jankov i Branimir Jovanovski, po urnekot
od g-din Geto{. Isto taka, sportistite od op{ta
kategorija i vo ma{ka i vo `enska konkurencija vo
atletika se natprevaruvaa vo redovna konkurencija,
so toa {to tie frlaa so te`ina na rekviziti za
atleti~ari bez invalidnost, a koeficient za
presmetka na bodovi se zema{e od kategorijata F46.
Ostanatite sportisti se natprevaruvaa so te`ina
na rekviziti propi{ana za nivnata invalidnost od
strana na atletskata sekcija pri paraolimpiskiot
komitet. Komisijata za `albi i prigovori vo
sostav: Branimir Jovanovski, Dragan Doj~inoski,
Miodrag Igwatovi} i Sof~e Pr~eva blagodarenie
na korektnosta na natprevaruva~ite nema{e nitu
intervencija nitu predmet za re{avawe.
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Prviot natprevaruva~ki den, vo 16 ~asot na
streli{teto “Bejbunar” se odr`aa natprevarite vo
strela{tvo vo kategoriite: vozdu{en pi{tol (miks)
60 istreli, vozdu{na pu{ka (SH1-`eni) 40 istreli,
vozdu{na pu{ka (SH1-ma`i) 40 istreli, vozdu{na
pu{ka (SH2-miks) 40 istreli. Pod rakovodstvo
na glavniot sudija, Valentina Goxoska od Ohrid,
natprevarite pominaa vo isklu~itelno fer i
korektna atmosfera. Me|utoa mora da potencirame
deka nekolku sportisti ne gi ispolnija minimum
propi{anite normi i toa: Mara O{avkovska od
Debar, @ivka Micova od Ko~ani, Ilija Stojanovski
od Prilep i Liljana Micovska od Ko~ani. Ova e
plod na neredovno trenirawe, a vo nekoi slu~ai
in a neodr`uvawe na op{tinski, kvalifikaciski
natprevari i napamet prijavuvawe na rezultati (
za ova imame izjava od nekoi natprevaruva~i) {to
NSTILM edna{ }e mora da go sankcionira soglasno
svoite propozicii koi transparentno se objaveni
nekolku meseci pred odr`uvawe na igrite.
Na natprevarot bea postignati slednite
rezultati i plasmani:
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Vozdu{na pu{ka `eni – SH1
Plasman Име и Презиме
Vergita Suli
1
Elizabeta Todorovska
2
Olga Ristovska
3
Nurije Farizi
4
5
Mara O{avkovska
6
@ivka Micova

Град
Bitola
Kumanovo
Skopje
Strumica
Debar
Ko~ani

1
79
69
54
58
42
13

2
82
70
68
67
55
27

3
75
82
63
38
37
16

4
68
79
76
57
36
16

Поени
304
300
261
220
170
072

Vozdu{na pu{ka ma`i – SH1
Plasman Име и Презиме
Nov~a Todorovski
1
Branimir Jovanovski
2
Vasko Stefanovski
3
Nikol~e Stanojovski
4
5
Zoran Jovanovski
6
Imer Seferi
7
Tiho To{ev
8
Toni Mitrovski
9
Buran Bala
10
Marjan~o Iliev
11
Mitko \ozov
12
Il~o Kangov
13
Ilija Stojanovski

Град
Kumanovo
Kumanovo
Bitola
Bitola
Strumica
Skopje
Strumica
Skopje
Debar
Ko~ani
Radovi{
Gevgelija
Prilep

1
85
83
82
82
74
77
67
64
58
57
58
65
41

2
88
82
78
75
74
68
59
64
62
59
64
48
57

3
81
81
86
77
75
62
64
68
62
58
64
55
56

4
87
84
82
72
73
69
66
59
66
60
35
52
61

Поени
341
330
328
306
296
276
256
255
248
234
221
220
215

Град
Ohrid
Bitola
Gevgelija
Bitola
Ko~ani

1
88
90
81
71
32

2
88
86
84
68
26

3
90
88
84
66
40

4
88
87
83
76
46

Поени
354
351
332
281
144

2
93
89
89
93
82
87

3
91
92
89
88
84
77

4
98
91
89
89
82
89

5
94
87
92
93
84
82

6
96
94
92
81
86
84

Vozdu{na pu{ka miks – SH2
Plasman
1
2
3
4
5

Име и Презиме
Dejan Taneski
Olivera Nakovska-Bikova
Aleksandar Taleski
Nikola \urovski
Liljana Micovska

Vozdu{en pi{tol miks – SH1
Plasman
Ime i prezime
Olivera N. Bikova
1
Van~o Karanfilov
2
Branimir Jovanovski
3
Toni Mitrovski
4
5
Zlatko Bikov
6
Mitko Fidanovski

Grad
Bitola
Skopje
Kumanovo
Skopje
Bitola
Bitola

Vtoriot natprevaruva~ki den vo 09 ~asot na
pomo{niot teren na stadionot na FK “Karaorman”
vo Struga se odr`aa natprevarite vo atletski pove}
eboj vo frla~ki disciplini za site kategorii.
Borbite se odvivaa ednovremeno na dve borili{ta:
kopje, |ule i disk. Vremeto ovaa godina za sre}a
im be{e blagonakloneto na sportistite, narodski
ka`ano “dodr`a”, bidej}i obilnite do`dovi
zapo~naa vedna{ po zavr{uvawe na natprevarite.
Moram da istaknam deka i ovaa godina site
Број 63, Октомври 2009

1
94
90
88
86
82
81

Поени
566
543
539
530
500
500

rezultati bez isklu~ok se isklu~itelno niski
vo odnos na “B” minimum normite za u~estvo na
Svetskoto prvenstvo vo Nov Zeland vo januari 2011
godina ( za “A” normite i da ne zboruvame). Tokmu
toa i be{e poentata na prezentacijata, da im se
uka`e na sportistite i na nivnite rakovodstva da
gi treniraat svoite sportisti preku celata godina,
a ne incidentno od nastan, do nastan.
Natprevari vo trka~ki discipline ne bea
odr`ani bidej}i nema{e uslovi za odr`uvawe na
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trki, a na stadionot vo Ohrid {totuku e postavena
atletska tartan pateka koja se u{ten e be{e
sve~eno otvorena. Iskreno se nadevame deka idnata
godina na{ite atleti~ari – trka~i }e mo`at da gi
prezentiraat svoite ve{tini na novata pateka vo
Ohrid.
Kako i vo strela{tvoto i vo atletikata
nekoi sportisti vo nekoi discipline ne uspeaja
da postignat rezultati nad propi{anite minimum
normi, a nekoi i vo pove}e od edna disciplina i
toa: Hakija Meki}, Liljana Dimitrievska, Mara
O{avkovska, Zoran \or|ievski, Ala Belkija,
Marko Lazarov, Buran Bala, Ilija Stojanovski i
Il~e Jonoski.
Vo natprevarite vo atletika bea postignati
slednite rezultati i plasmani:
Ma`i koli~ki
Ime i prezime
Zoran Jovanovski
Mu{teba Ameti
Spase Kocev
Sa{o Todorovski
Marjan~o Iliev
Avni Hismani
Hakija Meki}

Klasa
F55
F55
F55
F57
F57
F56
F54

Grad
Strumica
Ohrid
Radovi{
Skopje
Ko~ani
Tetovo
Skopje

\ule
4,82
4,49
4,19
5,02
4,59
4,01
2,41

Disk
12,6
12,2
11,2
11,7
13,0
10,0
7,09

Kopje
10,52
11,34
9,73
10,78
9,40
7,08
5,59

Poeni
1078
1061
961
902
863
800
718

1
2
3
4

@eni koli~ki
Ime i prezime
Vergita Suli
Elizabeta Todorovska
@ivka Micova
Nurie Farizi

Klasa
F55
F55
F56
F58

Grad
Bitola
Kumanovo
Ko~ani
Strumica

\ule
3,83
3,35
2,75
2,76

Disk
7,47
6,74
6,41
6,36

Kopje
7,20
6,28
5,66
6,77

Poeni
1150
1013
859
716

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

@eni
Ime i prezime
Nada Cvetkovska
Liljana Micovska
Nada Ilioska
Lidija Usprcova
Merita Arslani
Olga Ristovska
Julijana Dimitrieva
Ivanka Koleva
Quqeta Ala
Liljana Dimitrievska
Mara O{avkoska

Klasa
F46
F46
op{ta
F42
F42
op{ta
F44
op{ta
F44
F42
op{ta

1
2
3
4
5
6
7
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Grad
Kumanovo
Ko~ani
Ki~evo
[tip
Struga
Skopje
[tip
Veles
[tip
Tetovo
Debar

\ule
7,21
7,08
6,65
4,63
4,22
4,82
4,09
4,66
4,47
3,42
4,27

Disk
16,88
16,91
16,62
12,92
9,82
13,06
12,00
10,50
9,90
7,56
9,78

Kopje
16,40
15,40
11,90
9,54
9,02
13,10
10,60
10,90
8,29
6,70
7,52

Poeni
1441
1405
1265
1245
1082
1063
944
930
856
843
788
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ma`i
Ime i prezime
Aleksandar Taleski
Mitko Ordanov
Dejan Zafirov
Nikol~o Peev
Dim~e Aleksovski
Goran Traj~ev
Savre Bojkovi}
Imer Seferi
Sa{o Ristov
Tiho To{ev
Sa{o Dimov
Mitko \ozev
Zoran \or|ievski
Zlatko Bikov
Aleksandar Dimoski
Ala Belkija
Drage Markovski
Marko Lazarov
Buran Bala
Ilija Stojanoski
Il~e Jonoski
Pan~e Atanasovski

Klasa
F46
F44
F42
F37
F46
F46
F44
F44
op{ta
F42
op{ta
op{ta
F42
F37
F44
F44
F44
F42
F42
op{ta
F42
F46

Tretiot natprevaruva~ki den bea sprovedeni
natprevarite vo ping pong vo site kategorii.
Bo pingpongarskata sala vo Struga za plasman
razigruvaa natprevaruva~ite: vo koli~ki – ma`i
klasa 3-5, ma`i 6-8, ma`i 9-10 i `eni 6-10.
Natprevarite vo site sportovi pominaa vo
isklu~itelno fer i korektna borba i bea postignati
slednite rezultati:
@eni klasi 6-10:
1. Olga Ristovska
Skopje
2. Liljana Micovska
Ko~ani
3. Magdalena Delova
Kavadarci
4. Mara O{avkoska
Debar
5. Nada Ilioska Ki~evo
Ma`i klasi 1-5:
1. Miodrag Igwatovi} Skopje
2. Risto Fotevski		
Skopje
3. Nurie Farizi		
Strumica
4. Mu{teba Ameti		
Ohrid
5. Il~o Kangov		
Gevgelija
6. Hakija Meki}		
Skopje
7. Zoran Jovanovski		
Strumica
Ma`i klasi 6-8:
1. Rubin~o Risteski		
2. Toni Mitrovski		
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Prilep
Skopje

Grad
Gevgelija
Kavadarci
[tip
Gevgelija
[tip
Kumanovo
Kumanovo
Skopje
Radovi{
Strumica
[tip
Radovi{
Kumanovo
Bitola
Prilep
Struga
Tetovo
Gevgelija
Debar
Prilep
Ohrid
Veles
3.
4.
5.
6.
7.

\ule
10,50
9,10
7,32
7,97
9,32
9,10
8,21
8,30
7,07
6,57
6,99
7,34
6,07
6,38
6,00
5,59
6,84
4,54
4,72
4,71
5,83
7,05

Disk
27,37
26,18
21,83
23,11
21,79
19,11
22,54
21,50
21,18
17,24
19,60
18,01
16,06
16,10
16,74
18,33
16,48
11,16
12,12
13,63
15,10
17,32

Kopje
37,81
24,89
22,08
22,30
25,20
25,48
20,71
21,12
24,30
16,39
23,94
20,43
13,34
15,24
19,41
17,87
13,21
12,36
9,74
15,96
0
0

Poeni
1772
1509
1474
1442
1390
1331
1309
1303
1224
1202
1184
1120
1077
1053
1040
1016
974
834
816
803
768
760

Tomi Janevski		
Skopje
Marjan Zafirovski Skopje
Nikol~o Delov		
Kavadarci
Vasko Stefanovski
Bitola
Marjan~o Iliev		
Ko~ani

Ma`i klasi 9-10:
1. Stra{ko Kocevski		
Kumanovo
2. Neboj{a Ta{i}		
Kumanovo
3. Dejan Aleksovski		
Skopje
4. Dejan \or|ievski		
Skopje
5. Aleksandar Dimoski Prilep
6. Dragi Markovski		
Tetovo
7. Musa Vaid			
Ohrid
Sportistite vo site sportovi koi direktno se
kvalifikuvani za slednite dvaeset i treti sportski
igri vo tabelite se obele`eni so boldirani
(zatemneti) bukvi.
Zavr{nata ve~er ispolneta so vedro
raspolo`enie dodeluvawe na medali za postignatite
uspesi od strana na pretsedatelite na NSTILM i
FSRIM-MPK.
I po makedonski obi~aj koga nekoja rabota
uspe{no }e se zavr{i, pesna i igra do ranite
utrinski ~asovi.
B. Jovanovski
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Svetski kup vo strela{tvo za invalidi

“France 2010” 25-29.05.2010

N

eposredno po zavr{uvaweto na Svetskiot
Kup vo Germanija, vo Volmeran` le Min,
Francija od 25-29.05.2010 godina se odr`a
Svetski kup na Francija vo strela{tvo za invalidi.
Na{ite paraolimpijci i na ovoj golem sportski
nastan imaa trijumfalen nastap so osvojuvawe na 3
medali od koi 1 poedine~en i 2 ekipni.
Vo Volmeran` le Min nastapija preku
200 natprevaruva~i od 30 dr`avi, a Republika
Makedonija ja pretstavuva{e reprezentacijata vo
sostav: Branimir Jovanovski - selektor, trener
i strelec, Van~o Karanfilov – strelec, Olivera
Nakovska-Bikova – strelec, Lidija Krsteska –
strelec, Dalibor Jovanovski - asistent i Dragan
Doj~inoski – generalen sekretar na NFSRIM-MPK.
Uspehot e izvonreden i vredi da se napi{e
hronolo{ki.
Vo disciplinata vozdu{en pi{tol - `eni,
Olivera Nakovska-Bikova vo konkurencija na 19
natprevaruva~ki so istrelani 462,7 (370) krugovi
go osvoi ~etvrtoto mesto. Lidija Krsteska
strela{e 344 krugovi {to be{e dovolno za
osvojuvawe na 15-to mesto. Vo ovaa disciplina
samo Olivera ja potvrdi minimum olimpiskata
norma. Vo istata disciplina kaj ma`ite vo
konkurencija na 49 sportisti, Van~o Karanfilov
so rezultat od 550 krugovi se plasira na 20-to
mesto, Branimir Jovanovski so rezultat od 533
krugovi be{e 40-ti. Vo ovaa disciplina Van~o
postigna rezultat nad minimum olimpiska
norma.
Vo disciplinata sport pi{tol so rezultat od
558 krugovi vo konkurencija na 35 natprevaruva~i
Van~o Karanfilov go osvoi 7-to mesto. Vo ovaa
disciplina Olivera Nakovska-Bikova i Branimr
Jovanovski, so identi~en rezultat od 548 krugovi
se plasira na 13-to odnosno 14-to mesto. Vo ova
disciplina site na{i sportisti strelaa nad
minimum olimpiskata norma.
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Ekipno vo disciplinata Sport pi{tol so
vkupno 1654 krugovi reprezentacijata na Makedonija
vo sostav Van~o Karanfilov, Olivera NakovskaBikova i Branimir Jovanovski go osvoi vtoroto
mesto, zad reprezentacijata na Rusija koja postigna
1700 krugovi, a pred reprezentaciite na Germanija
koja postigna 1635 krugovi.
Vo disciplinata malokalibarski pi{tol sloboden
izbor vo konkurencija na 47 natprevaruva~i Van~o
Karanfilov so rezultat od 622,7 (531) krugovi go osvoi
prvoto mesto i zlatniot medal, Branimir Jovanovski
so rezultat od 516 krugovi go osvoi 9-to mesto, dodeka
Olivera Nakovska-Bikova koja so 513 krugovi go osvoi
13-to mesto. Site na{i strelci strelaa nad minimum
olimpiskata norma vo ova disciplina.
Vo ekipna konkurencija vo disciplinata
Malokalibarski pi{tol sloboden izbor ima{e
prijaveno 9 reprezentacii, a na{ata reprezentacija
vo sostav: Van~o Karanfilov, Olivera NakovskaBikova i Branimir Jovanovski go osvoi prvoto mesto
so 1560 krugovi, vtora be{e reprezentacijata na
Rusija so 1542 krugovi, dodeka tretoto mesto go osvoi
reprezentacijata na Azerbejxan so 1541 krugovi.
Pomina u{te eden natprevar na koj
paraolimpijcite pridonesoa vo afirmacija na
Republika Makedonija vo svetot. Uspesite na
na{ite sportisti, nivnata prepoznatlivost
i osobeno ~etirite medali i 15 rezultati nad
minimum olimpiskata norma za 7 dena od dve
me|unarodni prvenstva, pridonesoa i pokraj site
te{kotii i op{tata besparica, vo ekipata da
se zadr`i pobedni~kiot duh pred najgolemiot
nastan vo strela{tvo vo ovaa godina, Svetskoto
prvenstvo vo Zagreb, od koe prvoplasiranite dvajca
natprevaruva~i vo sekoja disciplina se steknuvaat
so pravo na direktno u~estvo na Paraolimpiskite
igri vo London 2012 godina.
Strelci, vi posakuvam mirna raka i bistro oko.
B. Jovanovski
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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Svetski Kup “Hessenpokal 2010”

M

akedonskite paraolimpijci - strelci,
uspe{no gi zapo~naa kvalifikaciite
za u~estvo na Svetskoto prvenstvo vo
strela{tvo Zagreb i za Paraolimpiskite igri vo
London 2012. Na Svetskiot kup vo strela{tvo vo
Bad Orb, Germanija koj se odr`a od 19-24.05.2010
godina na{ite doka`ani paraolimpijci go zapo~naa
noviot ciklus so osvojuvawe na eden medal i osum
rezultati nad minimum olimpiska norma.
Vo Bad Orb bea prisutni preku 200
natprevaruva~i od 27 dr`avi, a Republika
Makedonija ja pretstavuvaa: Branimir Jovanovski
- selektor, trener i strelec, Van~o Karanfilov
– strelec, Olivera Nakovska-Bikova - strelec,
Lidija Krsteska – strelec, Dalibor Jovanovski asistent i Dragan Doj~inoski - Generalen sekretar
na Makedonskiot paraolimpiski komitet.
Za `al, iako be{e uredno prijaven, strelecot
Toni Mitrovski ne u~estvuva{e na Svetskiot kup,
bidej}i negoviot rabotodava~ ne go oslobodi od
rabota zaradi zgolemen obem na rabota i so samoto
toa Toni ja izgubi mo`nosta da se natprevaruva i da
postigne norma za u~estvo na Svetskoto prvenstvo.
Navistina {teta za ovoj na{ perspektiven strelec
koj vredno trenira i trpelivo ja ~eka svojata {ansa.
Edinstveniot medal i voedno najvreden rezultat
od na{ite sportisti postigna Olivera NakovskaBikova koja vo disciplinata vozdu{en pi{tol
- `eni vo konkurencija na 16 natprevaruva~ki so
istrelani 372 krugovi go osvoi vtoroto mesto i
srebreniot medal. Ima{e ednakov rezultat kolku i
prvoplasiranata Maria Klimen~enko od Rusija no
rusinkata ima}e pove}e vnatre{ni desetki, pravilo
koe od 2009 godina se primenuva vo slu~aj na ednakov
rezultat. Tretoto mesto go osvoi Jelena Taranova
od Azerbejxan so isstrelani 370 krugovi. Vo ovaa
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disciplina nastapi i na{ata vtora pretstavni~ka
Lidija Krsteska koja strela{e rezultat od 350
krugovi so koj go zazede edinaesettoto mesto, no
toj rezultat e povisok od propi{anata norma
za u~estvo na Svetskoto prvenstvo vo Zagreb. I
dvete sportistki vo ovaa disciplina strelaa nad
minimum olimpiskata norma za London 2012. Vo
istata disciplina kaj ma`ite, vo konkurencija na
43 sportisti, Branimir Jovanovski so rezultat od
556 krugovi be{e 9-ti, dodeka Van~o Karanfilov so
rezultat od 541 krugovi se plasira na 27-to mesto.
Vo ovaa disciplina samo Branimir Jovanovski
strela{e nad minimum olimpiskata norma.
Vo disciplinata sport pi{tol nastapija 34
natprevaruva~i. Olivera Nakovska-Bikova so
rezultat od 557 krugovi se plasira na 5-to mesto,
Branimir Jovanovski so samo eden krug pomalku i
rezultat od 556 krugovi se plasira na 7-to mesto,
dodeka Van~o Karanfilov so rezultat od 552 krugovi
go osvoi 13-to mesto. Vo ova disciplina site na{i
sportisti strelaa nad minimum olimpiskata norma.
Vo disciplinata malokalibarski pi{tol
sloboden izbor vo konkurencija na 38 natprevaruva~i
najdobar plasman postigna Olivera NakovskaBikova koja so 520 krugovi se plasira na 9-to mesto,
Branimir Jovanovski so rezultat od 516 krugovi
go osvoi 11-to mesto, dodeka Van~o Karanfilov se
plasira na 21-to mesto so rezultat od 495 krugovi.
Vo ovaa disciplina Olivera Nakovska Bikova
i Branimir Jovanovski strelaa nad minimum
olimpiskata norma.
Branimir Jovanovski
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Od aktivnosta na NFSRIM –

Makedonski paraolimpiski
komitet
-Potpi{an dogovor za sponzorstvo na sportska
oprema so Makprogres Vinica
Nacionalnata federacijata za sport i
rekreacija na invalidite na Makedonija – Makedonski
paraolimpiski komitet na 01.07.2010 godina
potpie{a dogovor so Makprogres Doo Vinica, so koj
makedonskata strela~ka reprezentacija za invalidi }
e se opremi so kompleti na sportska oprema (trenerki,
dresovi, patiki i maici) vo iznos od 70.000,00 denari.
Na opremata pored simbolite na NFSRIM-MPK }e
se otpe~ati i logoto na sponzorot. Opremata e ve}e
nabavena i vo faza na pe~atewe, a na{ite sportisti }e
ja afirmiraat ovaa aktivnost na pres konferencijata
planirana za 11.07.2010 godina.
-Svetsko prvenstvo vo strela{tvo
Strela~kata reprezentacija na Nacionalnata
federacijata za sport i rekreacija na invalidite
na Makedonija – Makedonski paraolimpiski
komitet vo sostav: Branimir Jovanovski selector,
trener i strelec, Olivera Nakovska-Bikova, Van~o
Karanfilov, i Lidija Krsteska – strelci, Dalibor
Jovanovski – asistent i Dragan Doj~inoski – generalen
sekretar na NFSRIM-MPK od 15-25.07.2010 godina }e
u~estvuva na Svetskoto prvenstvo vo strela{tvo {to
}e se odr`i vo Zagreb, Hrvatska.
Selektorot Jovanovski planira reprezentacijata
na pat za Zagreb da zamine tri dena porano kako bi
mo`ele da se adaptiraat i da treniraat na streli{teto
vo Vrap~anski potok, na koe pred edna godina se odr`a
i Svetskoto prvenstvo vo strela{tvo za “zdravi”.
Inaku na{ite najdobri strelci imaat nastapuvano na
ova streli{te za vreme na odr`uvawe na Svetskiot
kup vo 2007 godina na koj postignaa isklu~itelno
visoki rezultati, osobeno Jovanovski koj pobedi vo
disciplinata vozdu{en pi{tol ma`i.
So ogled na visokite sportski postignuvawa
od Svetskite kupovi koi se odr`aa vo mesec maj,
sprovedenite podgotovki i iskustvoto na na{ite
sportisti, bez ogled na site problemi vo odnos
na nemawe na dovolno sredstva za zatvorawe na
finansiska konstrukcija, nedostatok na oprema i
municija, se o~ekuvaat visoki rezultati i osvojuvawe
na medali vo poedine~na i ekipna konkurencija, no i
kvoti za u~estvo na Paraolimpiskite igri vo London
2012 godina. Mirna raka i bistro oko.
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-Odr`ani zavr{ni podgotovki vo Ohrid
Od 21-30.06.2010 godina vo Ohrid bea odr`ani
zavr{nite podgotovki na strela~kata reprezentacija na
Makedonija vo sostav: Branimir Jovanovski selektor,
trener i strelec, Olivera Nakovska-Bikova, Van~o
Karanfilov – strelci i Dragan Doj~inoski – asistent.
Na podgotovkite prisustvuva{e i Dijana
Petrova, mladinska reprezentativka na Makedonija
vo strela{tvo i u~esni~ka na Prvite mladinski
olimpiski igri koi }e se odr`at vo Singapur od 1426.08.2010 godina, koja pod stru~no rakovodstvo na
trenerot Jovanovski se podgotvuva za nastap.
Treninzite se odr`uvaa na streli{teto Bejbunar
vo Ohrid, a sportistite bea smesteni vo garsowerata na
NSTILM. Prvite pet dena se odr`uvaa treninzi vo poln
sostav, dodeka ostanatite pet dena Van~o Karasnfilov
i Olivera Nakovska Bikova treniraa vo Ohrid, dodeka
Branimir Jovanovski i Dijana Petrova zaminaa na
Svetski kup vo Belgrad, na koj Dijana postigna rezultat
od 361 krug i ja potvrdi minimum olimpiskata norma.
Do zaminuvaweto za Zagreb, strelcite }e
prodol`at so treninzi na streli{tata vo Bitola i v o
Skopje.
-Poedine~no svetsko prvenstvo vo {ah za slepi
U~estvoto na slepite i slabovidni {ahisti na
Svetskiot timski kup vo {ah za slepi i slabovidni vo
Romanija be{e otka`ano, i se donese odluka ekipata da
se prijavi za u~estvo na Svetskoto poedine~no prvenstvo
vo {ah za slepi i slabovidni lica koe od 26.08-04.09.2010
godina }e se odr`i vo Belgrad, Srbija. Za nastap se
prijaveni 8 {ahisti i 1 pridru`nik – vodi~.
-Namaleni sredstva od Agencijata za mladi i sport
Od Agencijata za mladi i sport na RM i pored
vetuvaweto deka }e se zalo`at da ne se namaluvaat
sredstvata za me|unaroden sport, na NFSRIM-MPK
za 2010 godina za me|unaroden sport i se namaleni
sredstvata za 30% i iznesuvaat 750.000,00 denari, suma so
koja ne mo`e da se pokrie nitu u~estvoto na Svetskite
kupovi, a kamo li na ostanatite zna~ajni natprevari vo
tekovnata godina. Od druga strana, za sre}a, sredstvata
se prefrleni vo celost na na{a `iro smetka taka
da use deblokira u~estvoto na na{ite sportisti na
me|unarodnite natprevari.
B.Jovanovski
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија

СПОРТ
Содржина

ГОЛЕМОТО 
СРЦЕ 
НА МАЛАТА 

НУРИЕ

Н

поинг пон . Нејзината вистинска група требаше да бидат
жени во количка. За жал во таа категорија не се пријавија
доволен број пингпонгарки. Фаризи побара да се вклучи
во натреварите во поинг понг на мажи во количка.
Мажите се согласија. Мораме да бидеме искрени и да
кажеме дека сите очекувавме средбите со Нурие да ни
претставуваат полесен тренинг. Таа онака малецка, кога
ќе застанеше наспроти било кој од мажите во количка,
изгледаше накако немоќно. Човек да се запраша како со
својот низок раст и кратки враце ќе успее да го прифати и
префрли пингпопнгарското топче преку мрежата.
Застана Нурие наспорти корпулентниот Амети
Муштеба и од поен на поен ја покажуваше својата
умешност, за да на крајот ,на изненадување на сите
победи. Беше наградена со громогласен аплауз.
Потоа застана наспроти Мекиќ Хакија. Ако некој
предходно мислеше дека успехот со Амети беше момент
на инпирација или случајност, победата над Хакија ги
отстрани сите тие сомнежи. Нурие убедливо победи и си
обезбеди бронзен медал.
Ја прашав Нурие каде тренираше за да вака силно
и успешно настапи на првенството. Одговорот и беше
никаде. Рече дека од минатото првенство немала скоро
никакви услови за тренинг. Во Заводот во Банско нема
понгпонгарска маса и не се игра пинг понг. Таа располага
со некои стар рекет. Рече дека го користела порано
стекнатото знаење,а ја водела волјата за успех.
Нурие е потврда дека човек со силна волја може да
совлада големи препреки. Треба да се верува во своите
способности, треба да се има силна волја и срченост.Така
може да се постигне целта кон која се стремиме. Малата
Нурие со своето големо срце тоа го докажа.
Успехот на Нурие треба да ја разбуди свеста кај сите
надлежни дека треба да поработат на создавање на услови
за спортување на вакви лица, во средините во кои живеат.
М.И.

урие Фаризи е позната меѓу члеовите н а
НСТИЛМ од сите градови по многу нешта, но
најповеќе по долгогодишното постојано учество
на спортските игри на телесно инвалидизираните лица
на Македонија, на кои има постигнато многу успеси и
освоено безброј медали во разни спортови. Сепак ова
што го стори на овогодишните спортски игри може да го
направи само голема и силна личност.
Нурие е родена во Тетово. Од своите две ипол
години, како последица на детска парализа, е телено
инвалидизирана. Од 1990 година живее во Заводот за
рехабилитација на деца и младинци во Банско Струмица.
Таа е еден од оснивачите на здружението на телесно
инвалидизираните лица во Банско , кое беше предходник
на денешното здружение на телесно инвалидизираните
лица од Струмица. Постојано е ангажирана во органите
и телата на здружението. Сега е и претставник на ЗТИЛ
Струмица во Собранието на НСТИЛМ.
На овогодинешните државни спортски игри на
телесно инвалидизираните лица на Македонија, што се
одржаа во Струга, Нурие посака да се натпреварува и во
Број 63, Октомври 2009
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ПРВО ПРВЕНСТВО  ВО ТАБЛА НА 
ЛИЦАТА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ

Н

а 19 јуни 2010 година во Тетово се одржа пвото
првенство на лицата со телесен инвалидитет во
табла, манифестација која оваа година за прв пат
влезе во програмата за работа на НСТИЛМ. Организатор
на ова прво првенство беше ЗТИЛ Тетово со финансиска
подршка на НСТИЛМ и други донатори.
Еден од поводите зошто ова прво првенство се одржа
во Тетово беше и ставањето во употреба на клупската
просторија на ЗТИЛ Тетово. Имено од локалната
самоуправа на Тетово пред неколку месеци беше
удоволено барањето на ЗТИЛ Тетово и му беше дадена
на користење просторијата која се наоѓа во непосредно
до административните простории на ова Здружние,а
која порано беше запуштена и руинирана. Со финансиска
подршка на НСТИЛМ оваа простприја е адаптирана да
служи за клупска просторија на Здружението. Токму
на 19 јуни оваа година се изврши и чинот нја свечено
предавање во употреба на оваа просторија која по
адаптацијата изгледа многу убаво и обезбедува услови
за одржување на спортски, културно забавни и други
општествени асктивности на членовите на ЗТИЛ Тетово.
Со пригоден говор на пртетседателоит на НСТИЛМ
Миодраг Игњатовиќ и претседателот на ЗТИЛ Тетово
Велибор Јакимовски и симболично сечење на лентата
просторијата беше предадена во употреба.
На првенстрвото во табла зедоа учество
претставници од ЗТИЛ Скопје, МЗТИЛ Куманово, Крива
Паланка и Кратово, ЗТИЛ Тетово, ЗТИЛ Дебар, ЗТИЛ
Штип, ЗТИЛ Радовиш, ЗТИЛ Струмица. ЗТИЛ Прилеп,
ЗТИЛ Гевгелија, ЗТИЛ Охрид и МЗТИЛ Кочани и
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Виница. Секое здружение учествуваше
со по двајца натпреварувачи освен ЗТИЛ
Скопје кое настапи со четири таблаџии.
Се играше по систем на елиминации, до
пет добиени поени, во три игри, табла,
капа и џилбер.
На крајот првите три места ги
освоива:
1. Спирковски Ристо од ЗТИЛ
Прилеп
2. Војновски Горан од МЗТИЛ
Кочани ни Виница
3. Коцевски Страше од МЗТИЛ
Куманово, Крива Паланка и Кратово
Според тоа прв шампион во
играње табла мегу телесните инвалиди е
Спирковски Ристо од Прилеп, на кого му
упатуваме честитки за успехот. На првите
тројца им беа доделени дипломи.
По
завршетокот
на
натпреварувачкиоот
дел
беше
организирана
скромна
забава
за
учесниците во рамките на која претседателот на ЗТИЛ
Тетово, Велибор Јакимовски додели блкагодарници
на околу шеесет организации, институции, фирми и
поединци кои на разни начини ја подржувале и помагале
работата на здружението.
Во името на локалната самоуправа присуствуваа
претседателот на Советот на општина Тетово Ирфан
Емини и советникот Мирослав Кочовски. Беше исразена
посебна благодарност на општина Тетово за постојаната
подршка на работата на ЗТИЛ Тетово.
Можеме да заклучиме дека целата ,манифестација
беше одлично организирана за што ЗТИЛ Тетиово
заслужува честиотнки.
Занинавне со заедничка желба и надеж дека оваа
манифестација во иденина ќе стане традиционална.
М.И.

Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА 
ПАРАПЛЕГИЧАРИТЕ

гранокот на параплегичарите при ЗТИЛ
Скопје традиционално го одбележува
26 мај, денот кога пред дваесет и
шест години беше формирано здружението
на параплегичарите на Скопје, кое беше
зачеток на формирањето на Сојузот на телесно
инвалидизираните лица на Македонија, денес
Националниот сојуз.
Традицијата беше испочитувана и оваа
година. На 29 мај 2010 година во Скопје, на
терасата на ресторанот “Хонда“, во скопската
населба Аеродрум се собра поголем дел од
членовите на огранокот кој беа на оснивачкото собрание
од пред 26 години и помал дел , воглавно поактивните, од
другите членови на огранокот. Инаку беа поканети сите
членови на огранокот, но дел од нив од разни причини не
можеа да присуствуваат на средбата.
Инаку оваа средба членовите на огранокот
традиционално ја организираат од сопствени средства
доколку не успеат да обезбедат донација од некоја
организација, како што тоа беше случај и оваа година.
Тоа е потврда повеќе за тоа колку им значи овој ден .
За таквото чуство кон овој ден има сосема оправдани
причини бидејки, како што кажавме, благодарение на тоа
што се случи на овој ден пред години ние денес имаме

организација која ги претставува и застапува интересите
на лицата со телесен инвалидитет на целата територија
на Република Македонија и се грижи тие лица да имаат
еднакви можности како и сите други граѓани, да си
ги остварат своите права и целосно социјално да се
интегрираат.
Средбата помина во весело дружење, евоцирање на
спомените за минатото размена на мислења за сегашната
положба на лицата со инвалидност ,иницијативите кои се
преземени и треба да се преземат, но и со многу шеги.
Од средбата си заминавме со желба уште многу
години да се среќаваме на вакви и слични настани.
М.И.

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА ЗТИЛ-СКОПЈЕ

ЗТИЛ- Скопје рамноправен учесник

В

о акцијата за садење на дрва – Ден на дрвото –
“Засади ја твојата иднина”

Во вторникот на 30.03.2010 година, цела Македонија се
вклучи во акцијата на Владата на Република Македонија за
зачувување и обновување на уништената природа насекаде
околу нас, засадувајќи дрва на непошумените места.
Со помош на Собранието на град Скопје и Јавното
сообраќајно претпријатие (ЈСП) од Скопје, неколку наши
членови присуствуваа и дадоа свој придонес за пошумување
на еден дел од познатиот и атрактивен локалитет Три
Круши што се наоѓа над селото Драчево во општина Кисела
Вода - Скопје.
Нашите членови имаа чест да засадат дрво не само
во присуство туку и со несебична помош од Премиерот на
државата г-дин Никола Груевски и градоначалникот на
Општина Кисела Вода г-дин Марјан Ѓорчев.
Колку гордо се чувствуваа нашите членови по
завршувањето на оваа акција на Владата на Република
Македонија, раскажувајќи ни за убавите спомени како и
нивниот придонес во рамките на своите можности, говорат
нивните записи кои вечно ќе не потсетуваат сите нас на
убавите спомени доживеани давајќи придонес за државата.
E.Ѓ.
Број 63, Октомври 2009
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мислења
Содржинаи ставови

ЗОШТО И КАКО ДО 
ПОБРОЈНО ЧЛЕНСТВО

В

о последниот број на нашето гласило е констатирано
дека и покрај повеќето апели, мал бил бројот на
читателите што се потрудиле да понудат свои текстови,
дека уредувачкиот одбор во минатиот период ги објавил
речиси сите доставени текстови, кои се разбира задоволувале
одредени стандарди во однос на квалитетот и уредувачката
содржина на весникот, често пати помагани со нужни
корекции на доставените текстови, за да се овозможи нивно
објавување. Повторенa е определбата на весникот да биде
интерактивен, односно отворен за сите наши иницијативи,
сугестии, коментари, мислења, предлози и настојувањa за
вклучување на што поголем број на соработници, дописници
и други автори.
Некој ќе рече, за подолу пишаните редови, дека за
ова е пишувано, но ... во последните години повеќепати
се расправало за откривање, евидентирање и активирање
на нови членови во нашите здруженија, како најважна
статутарна и програмска цел на НСТИЛМ и здруженијата,
при што се останало само на голата констатација на бројките
и графиконите, со декларативна заложба, дека треба во
иднина нешто да се направи, без да се даде некоја анализа
или насока. Констатирана е состојба на пораст на бројот
на новорегистрирани членови, по општини, најмногу
Кичево 10 пати, најмалку Дебар 0,1 пати и дека по однос на
дијагнозите најголем пораст има во групата останати (нервно
– коскено – мускулни и други заболувања), кај церебралната
парализа и ампутациите, додека кај другите групи, бројките
во континуитет се приближно исти. Се забележува дека
регистрирањето, откривањето и ажурирањето е забавено,
поради недоволна активност, низа објективни и субјективни
околности и слабости.
Дали треба да се радуваме на фактот дека во последните
10 години имаме пораст на ново откриени членови, како што
тоа го чинат разни други групации, здруженија, невладини
организации па и политички партии? На мене прирастот на
новооткриени и евидентирани членови ми прави извесно
задоволство, но истовремено ме прави и малку тажен.
Тажен затоа што ако во еден момент од нивниот живот, за
одреден дел од нив (се разбира не сите), превентивата (во
поширок смисол) не затаила, ваквите лица не морало да
постанат телесни инвалиди, или во најмала рака степенот
на инвалидноста би бил мал или никаков, на пр. парализа
на еден од екстремитетите после прележана детска парализа
заради нередовна примена вакцинација во детската возраст
која ќе го заштити од оваа болест; доцна поставена дијагноза
на вродено “ишчашување” на колковите, несоодветно
лекувани итн.
Да не се разбереме погрешно, дека превентивата
е сè можна и дека ако таа и најуспешно се спроведе ќе
немаме телесни инвалиди. Накратко, во што се состои
ваквата превенција. Превенцијата на инвалидноста може
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да се дефинира како збир на мерки и постапки, чија цел е
спречување на настанување на инвалидност или отстранување
или ублажување на последиците, ако до неа дојде. Бидејќи
инвалидноста е последица на болест и повреди, па спрема тоа
и превенцијата на инвалидноста се дефинира како превенција
на болестите и повредите, со спречување на болестите
и повредите и нивните штетни последици, во поглед на
животната, функционалната и работната способност. Како
лекувањето на хроничните болести е долготрајно, често
пати проблематично и со несигурни резултати, ризикот од
настанување на инвалидност и прерана смрт е поголем.
Со превенција на инвалидноста треба да се отпочне
што е можно порано. Понекогаш како основен предуслов за
оптимално отстранување на проблемите со инвалидноста,
ако не и за потполна рехабилитација на оштетеното лице,
барем за превенција на понатамошните тешкотии, кои се
последица на оштетувањето.
Кога се вели за раното отпочнување на превенцијата,
се подразбира и на активности кои се преземаат и пред
раѓањето на детето, на пр. неизложување на бремената жена
на невротропни вируси (рубеола и др.), при што може да
настане оштетување на плодот, во моментот од наш интерес
недостаток на дел или цел екстремитет.
Ќе се задржам на само две состојби (болести), каде
првовременото откривање и доброто лекување, дава
одлични резултати, целосно оздравување, односно нема
телесна инвалидност! Се работи за 1. вродената слабост
и “ишчашувањето” на колковите и 2. Pes equinovarus
(вродена деформација на обете стопала). При овие
состојби со лекувањето треба да се отпочне уште првите
денови, па и во породилиштето, особено оваа се однесува
за деформираните стопала, првите недели и месеци на
доенчето. Вака спроведеното рано лекување трае пократко,
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија

мислењаСодржина
и ставови
скоро е безболно со можност за целосна корекција
и излекување и спречување на инвалидност. Што
подоцна ја поставиме дијагнозата и подоцна почнеме
со лекувањето, особено ако детето и проодело,
лекувањето станува се потешко и покомплицирано,
резултатите се обезхрабрувачки, се понеизвесна е
прогнозата и можноста за телесна инвалидност.
Од аспект на превенцијата на телесна
инвалидност, треба да се потенцира и нејзиното
значење при намалувањето на бројот на телесните
инвалиди при повреда на работа и надвор од неа,
сообраќајниот трауматизам, обврската за носење
сигурносни ремења, неупотребата на алкохол при
возење, почитувањето на сообраќајните правила и
прописи, преку едукација на населението, здраствено
воспитување, просветување и сл. Во оваа пригода
неопходно е да се наведе и причината за настанување
на телесна инвалидност кај параплеѓичарите. При
несоодветна укажана прва помош, кога во моментот на
сообраќајната несреќа и при лезија на ‘рбетните пршлени,
‘рбетната мождина сè уште не е повредена, треба крајно
внимателно да се приоѓа на оваа повреда, со цел да не дојде до
дополнително оштетување, со несоодветна манипулација и
имобилизација. На сите можни начини треба да ги едуцираме
луѓето, дека и при најмало сомнение на повреда на ‘рбетот,
ако веќе неможат да укажат правилна прва помош, подобро
да почекат стручно лице да го направи тоа.

Намалувањето на бројот на телесните инвалиди, по
прележани мозочни удари, при што настанува одземеност
на екстремитетите, после спроведеното лекување, од на пр.
болести како што се зголемениот крвен притисок, шеќерната
болест, со укажување на ризичните фактори кај овие болести,
пушењето, зголемените масти во крвта, зголеменото ниво на
шеќер во крвта, стресот, прекумерната тежина, физичката
неактивност, здравиот начин на исхрана итн.
Број 63, Октомври 2009

Но вистината е сурова, телесно инвалидизирани лица
имало, има и ќе има. Во улога на “скаут” при пристапот
кон ново отркиен член кој треба да биде и евидентиран и
активиран, треба да се биде крајно внимателен, тактичен
и стрплив, до поставувањето на тешкото, одговорно и
понекогаш болно прашање “Вие сте телесен инвалид, ако
сакате да Ве зачлениме во нашето здружение”. Пристапот
треба да биде со одмерени зборови и постапки, согласно
возраста, полот, образованието и менталниот склоп на
тоа лице, ако е потребно дијалогот (разговорот), ако не
успе првично со можност и да се повтори. Реакциите се
најразлични. Обично децата се охрабруваат од сознанието
дека и други деца го имаат истиот недостаток, додека кај
возрасните некои се охрабрени и пријатно се чуствуваат
во дружењето со лица кои го имаат истиот проблем, додека
други реагираат со бес или депресија. Кај помладите во
разговорот да се потенцира значењето на образованието,
со можноста за вработување како инвалидизирано
лице, запознавање со основните начела на законот за
вработување на инвалидизирани лица, со можност за
социјално интегрирање во општеството, еднакво како
за другите, можноста за ефективна партиципација во
цивилните, политичките, економските и културните
сфери, со право, согласно постојните законски решенија
да предлагаат телесни инвалиди во работните тела на
државните органи, кои ги разработуваат прашањата во
врска со лицата со телесна инвалидност, да предлагаат
и назначуваат претставници на лицата со инвалидност
во истородни меѓународни организации и здруженија.
Пожелно е да се запознае лицето, со решението со кое
НСТИЛМ се здоби со статус на национална инвалидска
организација, а со тоа и здруженијата се здобија со
таквиот статус. За правата на лицата со инвалидност кои
произлегуваат од Конвенцијата на ОН, при што лицата
со телесна инвалидност и нивните интереси ќе бидат
претставувани и застапувани пред органите на Република
Македонија и на меѓународно ниво.
д-р Славчо Илиев
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активности
Содржина

УЧЕСТВО НА ЧЛЕНОВИ НА 
ЗТИЛ-СКОПЈЕ НА ЛИКОВНА 
КОЛОНИЈА ВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ

О

ваа година традиционално по трети пат представници на ЗТИЛ Скопје учествуваа на ликовната колонија
“Животот е уметност” во Нови
Кнежевац Војводина, која се одржа од 23.06.2010 до 29.06.2010
година.Колонијата ја организира
здеружението на заболени од мултиплекс склероза на Нови Кнежевац. Средства од продажбата на
сликите од колониите се вложуваат за адаптација на куќата за заболени лица од мултиплекс склерза во Нови Кнежевац
На колонијата во Нови Кнежевац од Скопје беа Тома Димовски сликар и Биљана Велиновска која овој пат работеше на свила. .Покрај тоа сите учесници на
колонијата беа почестени со присуството на Роза Мојсовсјка од
Банско Струмица пред која, поради начинот на кој
таа слика сите беа занемени. Роза ги освои срцата на
сите присутни на колонијата не само со нејзините слики туку и со нејзиниот однос кон лугето кои тие денови и беа колеги. Често пати се случуваше приссутните
кои беа таму да ги читаат нејзините стихови, да ја прашуваат за тоа што мисли за нивните слики и милион
други теми за кои таа со ведрина зборуваше. - вели нашиот Тома Димовски.На оваа колонија од Македонија
учествуваше и Далибор Јовановски академски графичар, а овде го работеше својот надреализам во масло на
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платно. Преку неговите дела може да се види креативната фантазија,, љубовта кон уметноста и трпеливоста
која еден сликар мора да ја има за да се нааправат слики како неговите. Сите овие особини кога ќе се спојат
во едно, резултираа во делата кои ги направи Далибор
за тие 7 дена.
Може да се каже дека доста инспиративни беа
разговорите со членовите на здружението на ликовни уметници од Нови Кнежвац, кои велеа дека
и покрај обврските и матерјалната состојба не прекинуваат да сликаат и
прават изложби. Доказ за
тоа е што некои од нив имаа земено одмор за да би
помогнале во организацијата и учетвото на колонијата.
Паралелно со активностите на колонијата се одвиваа предавања за новите медецински достигнувања
во лекувањето на мултиплекс склерозата, па
така на колонијата беа присутни делегации од
здруженијата од Кикинда , Риека-Хрватска и група на медецински лица од Македонија. Така и
тие кои сликаа и тие кои беа публика стоејки пред сликите можеби се обединија околу една мисла, дека
нема разлика помеѓу лугето без оглед на здравствената
состојба и дека инвалидитетот е можеби само фикција..
Може да се каже дека Ликовната колонија “Животот е уметност” беше прекрасно организирана, а нашите учесници на колонијата достојно не претставија.
Е.Ѓурчиноска
Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија
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NAGRADNA IGRA
N

agradnoto pra{awe od minatiot broj na
vesnikot glase{e: “Vo koj grad e sedi{teto
na Evropskoiot sud za ~ovekovite prava ”.
To~niot odgovor na ova прашање e Strazbur-Francija.
Evropskiot sud za ~ovekovite prava (ECHR European Court of Human Rights) e sudska institucija
na Sovetot na Evropa , osnovana 1959 godina, za
za{tita na ~ovekovite prava i slobodi garantirani
so Evropskata konvencija za ~ovekovite prava od 1950
godina. Sudot stana postojana institucija za za{tita
na ~ovekovite prava od 1 noemvri 1998 godina, koga
stapi vo sila protokolot broj 11 na Evropskata
konvencija za ~ovekovite prava.
Sedi{teto na Sudot e vo Strazbur Francija,
vo zgradata so povr{ina od 280 000 m2 , koja spored
proektot na Ri~ard Roxers e gradena od 1991 do 1994
godina.
Aktuelen pretsedava~ na Sovetot na Evropa
e Republika Makedonija. Zatoa tokmu od na{ata
dr`ava se o~ekuva da raboti na sproveduvaweto na
reformite na Sudot za ~ovekovite prava, predlo`eni
so protokolot broj 14 na Evropskata konvencija za
~ovekovite prava.
Do redakcijata na vesnikot vo predvideniot
rok pristignaa pogolem broj koverti so odgovor
na postavenoto pra{awe. Sre}niot dobitnik be{e
izvle~en za vreme na odr`uvaweto na sednicata
na Izvr{nioit odbor na NSTILM na 7.6.2010 g..
Dobitnikot na nagradata go izvle~e Sof~e Pr~eva
Generalen sekretar na NSTILM.. Sre}en dobitnik e
Mi{evski Aleksandar od Veles. Toj so pridru`nikot
{to sam }e go izbere }e pomine eden vikend vo hotelot
Car Samoil vo bawata Bansko - Strumica. Kako {to
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e poznato nagradata ja doniraat sopstvenicite na
bawata vo Bansko koja pru`a izvonredni uslovi za
bawski turizam odnosno le~ewe, relaksacija i zabava
istovremeno.Za site detali vo vrska so koristeweto
na nagradata dobitnikot mo`e da se dogovori so
Generalniot sekretar na STILM na telefon 3211
280.
Nagradnoto pra{awe za ovoj broj na vesnikot
povtorno e povrzano so Evropskata Unija, i glasi:
Kakov status ima Republika Makedonija vo
Evropskata unija?
Se raboti za status vrz osnova na koj se o~ekuva
Republika Makedonija
naskoro da gi zapo~ne
pregovorite za polnopravno ~lenstvo vo Evropskata
unija. Ist status kako i Republika Makedonija vo
momentot imaat i Hrvatska i Turcija. Uvereni sme
deka nema da vi bide te{ko da go dadete to~niot
odgovor na pra{aweto.
Va{ite odgovori na pra{aweto pra}ajte gi
vo zatvoren kovert na adresa Nacionalen Sojuz
na telesno invalidiziranite lica na Makedonija,
ul.11 Oktomvri broj 42a, 1000 Skopje, so naznaka za
nagradnata igra na vesnikot “FENIKS 86”, najdocna
do 15 avgust 2010 godina. Pravo na u~estvo imaat
samo redovnite ~lenovi na STILM. Nagradata e
neprenosliva odnosno mo`e da ja koristi samo onoj
{to ja osvoil.
Pa po~ituvani ~itateli pratete gi svoite
odgovori na nagradnoto pra{awe. Mo`ebi ovojpat
vam }e vi se nasmevne sre}ata i }e mo`ete da pominete
eden ubav vikend vo prekrasniot ambient na bawata
Bansko vo Strumica.
M.I.
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ЗАБАВНА СТРАНА
Падобранец
Мујо отишол на скокање со
подобрани, но кога дошол неговиот
ред, му рекол на капетанот:
- Капетане, јас не смеам.
- Зошто?
- Па тетка ми синоќа ми гледаше
на кафе и ми кажа дека пaдобранот
нема да ми се отвори.
- Ма, Глупости! Еве, ќе си ги
замениме подобраните.
И така тие си ги замениле
подобраните. Мујо скокнал, ја
повлекол рачката и подобранот се
отворил. Во тој момент крај него
пролетал капетанот и се слушнало
викање:
- Мујооооо, да ти ја ебаммммм
теткаааа тииии...
Лов
Мујо му раскажувал на Хасо како
поминал на лов. И Мујо му рекол:
- Да видиш Хасо кога одеднаш ми
излезе мечка, и почнав да бегам.
Како трчев мечката се лизна, стана и
пак се лизна.
- Аман бре Мујо јас да сум бил на
твое место ќе сум се посерел од
страв.
- А што мислиш од што се лизна
мечката?
Вечера
Јаделе Мујо и Фата шкампи. Фата се
извалкала на фустанот и вели:
- Леле изгледам како свиња.
Мујо и одговорил:
- И плус си извалкана.
Дедо и внук
Го зел дедото својот внук в крило и
му рекол, сега да ти кажувам како
беше во војната. Ние 20 во ров,
а 200 Германци околу нас. Јас се
посрав.
- Па како да не се посереш, вие 20
на нив 200.
- Не бе, сега се посрав.
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Разговор
Си разговараат две соседки :
-Што си толку загрижена цело време
си замислена ?
Едната и вели на другата:
-Абе оној мојот маж од петок отиде на
риби па еве цела недела уште го нема,
можеби фатил некоја Швалерка.
Другата:
Ајде ма, па ти право помислуваш
на најлошото, размислувај малку
позитивно,можеби се УДАВИЛ
човекот.
После два месеци разговараат мажот
и жената за време на ручекот:
-Се сеќаваш ли мажу кога пред два
месеци отиде на риби и те немаше
цела една недела?
-Да, па што?
-Е, па се јави една риба и кажа дека
икрата била оплодена!
Паметно дете
Тргнува Трпе во прво одделение.
Првиот ден оди кај учителката и вели:
- Јас сум многу паметен, не сум за
прво одделение, пратете ме директно
вро трето!
Учителката збунета го води кај
директорот.
- Господин директор, Трпе сака
директно во трето одделение да учи!
- Добро, испрашај го да видиме што
знае.
Почнала учителката:
- Колку е 3 помножено со 3?
- 9.
- Колку е 6 помножено со 6?
- 36
- А што е тоа – кравата има 4 а јас 2?
- Нозе.
- А што е тоа – ти го имаш во
панталоните, а јас го немам?
- Џеб.
- Одлично, за трето одделение си!
Подоцна се јавил директороткај
учителката и и вели:
- Ќе оди директно во петто одделение,
многу е напред со материјалот! Дури
и јас не ги знаев последните две
прашања!

Изненадување
Човек осуден на смрт седи во ќелија.
Дошло времето за исполнување на
пресудата. Во ќелијата влегуваат
неколку непознати луѓе. Еден од нив
рекол:
- Ја разгледавме жалбата за вашето
дело и решивме да ве ослободиме.
Осуденикот заплакал од радост,
започнал со сите да се ракува.
Се јавува една жена:
- Ние од здружението за правата
на човекот, поради предизвиканите
морални штети ќе ви дадеме милион
евра. Осуденикот полетал од радост,
не знаел што да каже... Кога еден
рекол:
- Го гледате ли црвеното светло? –
насмевнете се на скриената камера!
Во кафана
Двајца мафијаши одат во кафана.
Јаделе и пиеле цела вечер и станале
да си одат. Дошол келнерот со
сметката. Првиот мафијаш го
откопчал палтото, а долу во појасот
наредени куп пиштоли. Прашува:
: - Што ќе правиме, ќе плаќаме ли?
Келнерот ги гледа пиштолите и
одговара:
- Не треба, не треба, куќата части.
Тогаш вториот го откопчува палтото
и во него куп пиштоли, и прашува:
- А, кусур ќе вратите ли?
Лото
Влегува Трпе дома и ја прашува
Трпана:
- Жено да добијам на лото што би
направила?
- Ќе ти земам пола од добивката и ќе
те оставам!
- Добро, добив 20 Евра. Земи 10 и
бегај од дома!!!
Митко Фидановски

Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија

Содржина

Број 63, Октомври 2009

51

Содржина

52

Гласило на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија

