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Збор на уредникот

Потсетување

Минуваат денови, минуваат години, минуваат на-
стани – значајни и обични. Во Македонија минува вре-
мето. Времето е секогаш значајно. Значајно е во тоа што 
ништо нема да биде како порано. Старите порано велеа 
дека нешто било поарно, а нешто полошо. Секогаш ве-
леа да не биде како порано. Понекогаш се прашуваме 
– а што тоа да не биде како порано? Толку било лошо 
или поарно од денес? 

Да се потсетиме што направивме и што треба да се 
направи. Ова е дел од мисла на еден голем Македонец 
– Крсте Петков Мисирков, од неговото дело „За маке-
донцките работи“. Значи, да се потсетиме што треба да 
направиме за да биде поарно. Поарно од вчера, но дали 
поарно од утре. Старите велеа дека историјата е мајка на 
мудроста. Дали ние ја пишуваме историјата или даваме 
придонес утре да учиме од неа. Да се потсетиме што 
правиме ние утре да биде подобро од денес. Пред некој 
ден се потсетивме на Меѓународниот ден на лицата со 
инвалидност, искажавме што направивме и што треба 
да направиме. А колку направивме досега? 

Времето минува, тоа не чека, а ние имаме ли време 
за потсетување. Потсетување на значајните, но и оние 
обичните. Обичните кои ќе ги потсетат значајните дека 
нема безначајни. Безначајни кои ќе бидат значајни, само 
еден ден. Сите треба да бидат значајни постојано. Сите 
ние, народот македонски, сега и засекогаш.

Да се потсетиме.

д-р Нико Јанков

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Третата седница на Управниот одбор на Мобилност 
Македонија беше одржана на 23.09.2015 година во Ско-
пје. На седницата најнапред беше усвоен Записникот од 
претходната седница одржана на 05.06.2015 година. По-
тоа претседателот поднесе извештај за преземените ак-
тивности помеѓу двете седници на УО и за спроведените 
програмски задачи меѓу кои: -рефундирање на придоне-
си од месечна плата од средства на Посебниот фонд до 
април 2015 година; -објавен оглас за грант за самоврабо-
тување за лица со инвалидност; -рефундирање на сред-
ства за набавка на патинички возила од 01.01.2016 годи-
на; -одржани 27-ми републички спортски игри на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија; -одигран воз-
вратен ревијален фудбалски натпревар помеѓу екипите 
на Мобилност Македонија и ветераните на ФК Пелис-
тер во Битола; -одржана IV-та масовна средба во приро-
да на лица со телесен инвалидитет на која присуствуваа 
преку 400 членови и нивни асистенти; -одржан XXI-ви 
Музички фестивал во рамките на Струмица Опен Фест 
2015; -учество на наши членови и претствници на 10-
ти меѓународен музички фестивал во Поморје,Бугарија; 
-учество на спортска екипа на Мобилност Македонија 

(Ристо Фотевски, Зоран Јовановски и Александар Јова-
новски) на републички спортски во Србија; -учество на 
членови на Мобилност Македонија (Страшко Коцевски, 
Рубинчо Ристески, Дејан Атанасовски, Дејан Ѓорѓиев-
ски, Игорче Постолов и Томи Јаневски) на меѓународен 
турнир во пинг-понг во Бургас, Бугарија; -остварена со-
работка со сојузот на заболени од МС од Ријека, Хрват-
ска и за други позначајни активности.

Членовите на УО на Мобилност Македонија едно-
гласно ги усвоија Програмата за работа и Финансискиот 
план на сојузот за 2016 година и истите беа проследе-
ни до Министерство за труд и социјална политика. Беа 
потврдени одлуките кои се гласаа по електронски пат, 
а беа донесени и следните одлуки: -за редовно финан-
сирање на членките; -за одржување на традиционален 
турнир во табла на 14.11.2015 година во Тетово; -за вра-
мување на делата од шестата ликовна колонија; набавка 
на нафта за Мобилност Велес; за одржување на меѓуна-
родна конференција во октомври 2016 на тема МС; -за 
одбележување на 4-ти Декември-Ден на лица со теле-
сен инвалидитет на Македонија во Кичево; -за исплата 
на законски надоместоци за заминување на вработено 

лице Елица Трпковска од Штип во 
пензија; -за исплана на надомест за 
волонтери кои ги извршуваат адми-
нистративно-техничките работи во 
здружените членки на Мобилност 
Македонија; -за учество на девета 
меѓународна конференција во Сански 
Мост да учествуваат Горан Здравков, 
Рашо Талунџиќ и Живка Талунџиќ; 
-да се прибават податоци за потреби 
од инвалидски колички на електро-
моторен погон за нивните членови; 
-да се побара средба со ФЗОМ во 
врска со набавката на ортопедски по-
магала, бањско лекување, поправка 
на инвалидски колички, набавка на 
ортопедски помагала со можност за 
доплата, намалување на роковите за 
ортопедските чевли, вклучување на 
позитивна листа инекции за сексу-
ална активност на параплегичарите 
и друго.

Б.Јовановски

TРЕТА СЕДНИЦА НА УО НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА УО НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Четвртата седница на Управниот одбор на Мобил-
ност Македонија беше одржана на 17.12.2015 година во 
Скопје. На седницата едногласно беше усвоен Запис-
нокот од претходната седница одржана на 23.09.2015 
година. Претседателот ги информираше присутните за 
преземените активности помеѓу двете седници на УО 
и тоа за: -одржано државно првенство во шах за лица 
со телесен инвалидитет во хотел „Мизо“ во Охрид 
3-4.10.2015, на која првото место го освои Јанчо Ѓорѓев-
ски од Куманово со 6,5 поени од 7 можни, второто Љу-
пчо Филипов од Кочани со 5,5 поени, а третото Горан 
Војновски од Кочани со 5 поени; -одржан Републички 
квиз натпревар за лица со телесен инвалидитет на Маке-
донија во хотелот „Цар Самуил“ во Банско, Струмица, 
на 24-25.10.2015 година на кој првото место го освои 
екипата на Мобилност Куманово со 134 поени, второ-

то Мобилност Струмица со 79 поени и третото екипата 
на Мобилност Кавадарци со 57поени; -одржана 18-та 
тортијада во Струмица; -одигран футсал натпревар на 
екипите на Мобилност Македонија и академија Пан-
дев на 22.11.2015 во Струмица; -одложена Изложба на 
дела од 6-та ликовна колонија; -одржана меѓународна 
конференција на Националното координативно тело за 
еднакви права на лицата со инвалидност во РМ на тема 

„Имплементација на Конвенцијата на ООН за правата 
на лицата со инвалидност и нејзино влијание на домаш-
ната легислатива“ и одржаниот работен состанок со 
Марица Мириќ на 20.11.2015 година; -одржано екипно 
првенство во шах на 29.11.2015; -протоколарна работ-
на средба во кабинетот на Претседателот на РМ, Ѓор-
ге Иванов на 02.12.2015 година; -одбележан „3-ти Де-
кември“ – Меѓународен ден на лицата со инвалидност; 
-одбележан „4-ти Декември“-Ден на лицата со телесен 
инвалидитет на Македонија; -спроведени финасови ко-
троли во Велес, Кавадарци и Прилеп, согласно одлуката 
на УО на Мобилност Македонија

Во продолжение на седницата беа донесени одлуки: 
-за завршување со ажурирање на податоци на членови 
до 31.01.2016 година; -за касов максимим за 2016 годи-
на и формирање на комисии за извршување на попис 

на основни средства на сојузот во Скопје и 
Охрид; -за набавка на 3 инвалидски колички 
на електромоторен погон за наши членови од 
дополнителни средствата од Министерство 
за труд и социјална политика надополнети со 
средства на Мобилност Македонија; за опреде-
лување на датум за одржување на редовна сед-
ница на Собрание на Мобилност Македонија; 
- за потврдување на одлуки донесени по елек-
тронски пат; -за одржување на традиционална 
новогодишна средба на членовите во Скопје; 
-за надомест на домаќинот во Охрид за изврше-
на дополнителна работа; -за компјутерска об-
работка и техничка поддршка на Републичкиот 
квиз натпревар; -за корекција на плата на вра-
ботено лице во Мобилност Скопје и за исплата 
на надоместок за волонтер во Мобилност Ка-
вадарци; -за иницирање на уште еден состанок 
со претседателот на Мобилност Охрид 1988 во 
присуство на повеќе членови со цел надмину-
вање на настанатите проблеми, одржување на 
нивна конститутивна седница на Собрание и 

продолжување на нивната активност во рамките на Мо-
билност Македонија.

На крај беше афирмирана наградата „3-ти Декем-
ври“ што членот на УО на Мобилност Македонија, д-р 
Нико Јанков, ја доби од НСИОМ за долгогодишен успе-
шен ангажман на полето на подобрувањето на положба-
та на лицата со инвалидност во РМ.

Б.Јовановски



После поздравните говори на претседателот на Мо-
билност Кичево, Бобан Јордановски, претседателот на 
Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски и на по-
ранешниот пратеник во Собранието на РМ, Илија Кита-
новски, претседателот на Мобилност Македонија пред 
присутните ги афирмираше преземените активности на 

сојузот кои ја одбележаа 2015 година, ставајќи акцент 
на барањата до институциите на државата за премосту-
вање на архитектонските бариери, пред се во објектите 
за спроведување на настава во основното, средното и 
високото образование, како и за подобрување на здрав-
ствената заштита, ортопедски помагала и конкурент-
ност на пазарот на трудот за нашите членови.

Од страна на присутните членови беа поставени 
бројни прашања, пред се од областа на вработувањето, 
на кои беше оддговорено со давање на препораки за на-
тамошни активности.

По завршување на работниот дел на средбата, при-
сутните членови на манифестацијата се дружеа нефор-
мално разменувајќи лични искуства, за време на орга-
низираниот заеднички ручек.

Б.Јовановски 
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На 4.12.2015 година во Кичево беше одбележан „4-
ти Декември“ – Ден на лицата со телесен инвалидитет 
на Македонија. Во прекрасна атмосвера и присуство на 
повеќе од 150 членови на Мобилност Македонија од 16 
здружени членки, со изведна на химната на РМ и не-
колку играорни точки од препознатливиот македонски 

фолклор започна средбата на која поред членовите, беа 
присутни и поранешниот пратеник од Кичево, г-дин 
Илија Китановски, како и повеќе претставници од под-
рачните единици на институциите на државата.

ОДБЕЛЕЖАН ЧЕТВРТИ ДЕКЕМВРИ  
– ДЕН НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ



Таму функционира Фонд за професионална рехабили-
тација и вработување на лица со инвалидитет, чија ра-
бота беше презентирана на оваа конференција. Се обрна 
внимание и на дислексијата, соработката со логопеди 
како значаен дел во третирањето на истата, влијанието 
на средината и овозможување на правата на овие лица 
од страна на социјалните служби.

На вториот, завршен ден од овогодинешната конфе-

ренција земавме учество и ние како здружение со пре-
зентација на тема „Можностите за вработување на ли-
цата со инвалидитет во Република Македонија“. Со оваа 
презентација, присутните беа запознаени со можности-
те, правата но и проблемите на лицата со инвалидитет 
во нашата земја.

Исто така, на настанот беше презентиран бенефитот 
од Законот за вработување на инвалидни лица, но беше 
прикажана и реалната слика на сè уште постоечките 
проблеми за овие лица. Проблемот со големиот број на 
невработени лица со инвалидитет сè уште е актуелен. 
Од една страна, поради немањето на соодветно (или 
воопшто не се образовани) образование, немање на до-
волно понуди за вработување, архитектонските бариери 
итн.

На конференцијата беше споменато и дека со новите 
мерки на Владата на Република Македонија има олес-
нување при самовработување на лица со телесен инва-
лидитет со доделување на грант за самовработување.

Како претставник на „Мобилност Македонија“ го 
пренесов ставот дека нашето здружение е активно вклу-
чено и ги штити интересите на лицата со телесен инва-
лидитет во Македонија во работната група за изработка 
на Законот за вработување на инвалидни лица.

 Горан Здравков

МОБИЛНОСТ
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Здружението „Мобилност Македонија“ на покана 
на координацискиот одбор на здруженијата за лица со 
инвалидитет при Босна и Херцеговина учествуваше на 
IX-тата меѓународна конференција за статусот и права-
та на лицата со инвалидитет во Сански Мост во пери-
одот 28.10.2015-29.10.2015 година. 

Претставници од „Мобилност Македонија“ беа: Го-
ран Здравков – член на Управен одбор на „Мобилност 

Македонија“, Рашо Tалунџиќ – член на здружението 
„Мобилност Македонија“ и Живка Талунџиќ – член на 
здружението „Мобилност Македонија“.

Конференцијата започна на 28.10.2015 година со 
свечено отворање и пригодна реч на Јусмир Алибабиќ. 
Следеа повеќе предавања и дискусии на теми поврза-
ни со проблемите на лицата со инвалидитет при нив-
но вработување, лекување и рехабилитација на истите, 
проблемите со пристапност на институциите за лицата 
со ограничена подвижност, ставовите на просветните 
работници при едуцирање на деца со проблеми со говор.

Големо внимание се посвети на социјалните права 
на овие лица и нивна инклузија во работниот процес. 

УЧЕСТВО НА IX МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ЗА СТАТУСОТ И ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДИТЕТ
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РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЃОРГЕ ИВАНОВ  

По повод Меѓународниот ден на лицата со инвалид-
ност – 3 Декември, делегација на Националниот совет 
на инвалидските организации на Македонија, во која 
партиципираа претседателите на здружените членки, 
меѓу кои и на „Мобилност Македонија“ беше во работ-
на протоколарна посета со Претседателот на Република 
Македонија, Ѓорге Иванов, во неговиот кабинет. На ис-
тата беше дискутирано за предизвиците кои стојат пред 
националните инвалидски организации и можноста на 
Претседателот да влијае во интерес на остварувањето 
на правата и подобрувањето на положбата на лицата со 
инвалидност во земјата. Моето излагање беше во кон-

текст на подигање на јавната свест 
за можностите на лицата со телесен 
инвалидитет, потоа апел за целосно 
почитување на одредбите од доне-
сените закони, пред сè на одредбите 
кои се однесуваат на пристапноста, 
образованието и вработувањето на 
лицата со телесен инвалидитет. Се-
како дека ги афирмирав и постиг-
нувањата на македонските стре-
лци- параолимпијци и потребите за 
што поуспешен тренажен процес и 
настап на Параолимписките игри во 
Рио 2016 година. 

Б.Јовановски
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Националниот совет на инвалидските организации 
на Македонија (НСИОМ) на 03.12.2015 година во при-
суство на голем број претставници од владините инсти-
туции, на националните инвалидски организации, како 

и други организации и здруженија, во ДХО „Даре Џам-
баз“ го одбележа Меѓународниот ден на лицата со инва-
лидност – 3 Декември. Тема на годинешното одбележу-
вање на 3 Декември во ООН е: „Инклузијата е важна: 
Пристап и зајакнување на сите способности на секое 
лице со инвалидност“.

На одбележувањето присуствуваше и министерката 
за труд и социјална политика, Фросина Ташевска – Ре-
менски, која се обрати пред присутните: 

„Пораките на овој ден се различни бидејќи и поли-

тиките во однос на лицата со инвалидност имаат многу 
лица. Предизвикот на денешниот ден, сепак е дека тој 
ги обврзува сите кои зборуваат и дискутираат за про-
блемите на лицата со инвалидност да ставаат акцент врз 

човекот, неговата индивидуалност и 
лично достоинство, а не врз неговата 
попреченост. Тоа е европскиот модел 
на политики кон и за лицата со инва-
лидност, кој и Република Македонија 
треба да го следи“, рече министерката 
Ташевска – Ременски.

Меѓу другото посочи дека покрај 
овој модел, потребно е развивање на 
ставот, законски решенија кои ќе овоз-
можат бесплатна здравствена заштита, 
лекување и лекови за сите лица со по-
преченост без ограничување на возра-
ста, олеснување на постапката за ре-
фундирање на средства од Фондот за 
здравствено осигурување, зајакнување 

на механизмот за следење и контрола на односот на ра-
ботодавецот кон вработените лица со попреченост, како 
и преземање мерки за санкционирање фиктивни врабо-
тувања на овие лица: „Конвенцијата на ОН за правата 
на лицата со инвалидност е првиот меѓународен доку-
мент во сферата на правата на лицата со инвалидност со 

обврзувачки карактер. Конвенцијата 
ги разгледува проблемите со инвалид-
носта низ призма на човековите права, 
наведувајќи мерки кои треба да бидат 
преземени од владиниот и невладини-
от сектор за да се обезбедат правата 
на лицата со инвалидност и нивната 
рамноправност со останатите. Безу-
словно пристапувањето на Републи-
ка Македонија кон оваа Конвенција 
е една амбициозна задача и нејзината 
реализација ќе бара заеднички напори 
на институциите, граѓанскиот сектор 
и бизнисот“, рече Фросина Ташевска 
– Ременски во своето обраќање по по-
вод Меѓународниот ден на лицата со 

инвалидност – 3 Декември.
„Високи стандарди, а не високи споменици“ беше 

пораката на претседателот на Националниот совет на 
инвалидски организации, Чедомир Трајковски, кој сме-
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та дека целта која пред себе ја имаат како Совет е и на-
таму да се јакне јавната свест за потребата од унапре-
дување на правата на лицата со попреченост и нивно 
изедначување со правата што ваквите лица ја имаат во 
своите земји. 

Потпретседателката на Нацио-
налниот сојуз на слепи лица, Нико-
лина Витанова, побара унапредување 
на состојбите во оваа сфера, и вклу-
ченост на засегнатите страни во из-
готвувањето на законските решенија 
бидејќи тие се оние коишто најдобро 
знаат што им е потребно.

Претседателот на Националниот 
сојуз на лица со телесен инвалидитет 
на Македонија – Мобилност Македо-
нија, Бранимир Јовановски, во името 
на членовите, лицата со телесен инва-
лидитет на Македонија истакна:

„На почетокот на моето излагање 
сакам да посочам две лица со телесен инвалидитет (од 
повеќето такви во историјата) кои, иако со потежок те-
лесен инвалидитет, оставиле траен белег и станале пре-
познатливи во историјата со своето влијание. 

Едниот од нив е Франклин Делано Рузвелт (1882 – 
1945 година), човек кој прележал дет-
ска парализа што оставила трајни и 
тешки последици на долните екстре-
митети поради кои се движел со по-
мош на инвалидска количка. Тој бил 
избран за 32. претседател на САД, а 
подоцна реизбран во четири мандати 
за претседател на САД во периодот 
1933-1945 година, претседател кој 
се изборил со големата депресија на 
САД во триесеттите години од мина-
тиот век и ги предводел САД низ Вто-
рата светска војна.

Вториот е Стивен Хокинг роден 
на 08.01.1942 година, можеби физич-
ки најслабиот човек на планетава, кој 
едвај може да мрдне мускул на лице, 
меѓутоа Стивен Хокинг остави огромна трага во физиката 
како наука и нејзиниот популарен имиџ. Хокинг е англис-
ки теоретски физичар и космолог, најпознатиот водечки 

научник во разбирањето на црните дупки и квантната 
космологија, симбол на триумфот на волјата и борбата за 
живот, чии научни книги и јавни појавувања го направија 
академски позната личност. Хокинг има латерална амиот-

ропска склероза што е поврзано со амиотрофична латерал-
на склероза, состојба која се развила со текот на годините 
и го направила скоро целосно парализиран, при што дури 
користи и посебен апарат кој му го синхронизира говорот. 
Хокинг 30 години бил професор на математичката катедра 
во Кембричкиот универзитет, преземајќи ја функцијата во 

1979 година и повлекувајќи се на 1 октомври 2009 година. 
Таа функција на истиот универзитет во далечното минато 
ја имал и големиот физичар Исак Њутн. 



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

МОБИЛНОСТ

10

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Секако дека овие лица не би станале тоа што биле 
или сè уште се, доколку ја немале целосната поддршка 
од институциите на државите во кои живееле и твореле 
и на целокупното општество кое знаело да ги препознае 
нивните квалитети и можности.

Во една пригода Стивен Хокинг изјавил: „За мене е 
губење време да се лутам на својата инвалидност. Мо-
раме да продолжиме со нашите животи и јас тоа не го 
направив нималку лошо. Луѓето нема да се дружат со 
тебе ако си постојано лут и ако само приговараш. За-
помнете, секогаш гледајте кон ѕвездите, не кон своите 
стапала. Кренете ја главата и обидете се да го разберете 
она што го гледате и причините за вашето постоење и 
постоењето на универзумот. Бидете љубопитни и колку 
и животот да ви се чини тежок, секогаш постои нешто 
што можете да сторите и да успеете во тоа. Важно е да 
се истрае и да не се откажувате“.

Токму во овие зборови на славниот научник ја гледам 
улогата и значењето на Националниот сојуз на лица со 
телесен инвалидитет на Македонија „Мобилност Маке-
донија“ во кој се зачленети лица кои се соочуваат со раз-
личен вид и степен на телесен инвалидитет: параплегија, 
дистрофија, мултипла склероза, детска парализа, цере-
брална парализа, ампутации и други нервномускуларни 
оштетувања кои го нарушуваат нивното движење, лица 
кои не и се препуштиле на стихијата, самосожалувањето 
и депресијата, туку со своето дејствување се обидуваат 
да ги променат нештата кон подобро, кон овозможување 
на еднакви можности за сите, целосна инклузија на лица-
та со телесен инвалидитет во сите пори на општеството, 
за достоинствен живот исполнет со можности. 

Меѓутоа, за да се случи тоа, лицата со телесен ин-
валидитет треба да добијат и да уживаат целосна под-
дршка од институциите на државата. Ние одамна сме 
сфатиле дека инвалидноста нема пол, возрасна граница, 
национална, етничка или политичка припадност. Во на-
шите редови, здружени во потребите и проблемите, чле-
нуваат и мажи и жени, и деца и возрасни, и Македонци 
и Албанци, Срби, Роми, Власи и други националности, 
и христијани и муслимани и католици, членови на по-
литичките партии во државата, како и непартиски оп-
ределени лица, меѓутоа, сите тие заедно иако различни 
имаат ист проблем и барање, а тоа е да им се овозмо-
жи достоинствен живот и еднакви можности како и на 
другите лица. На тоа впрочем повикува и Конвенцијата 
на ООН за правата на лицата со инвалидност чија цел 
е унапредување, заштита и обезбедување на целосното 
и еднакво уживање на сите човекови права и основни 

слободи на лицата со инвалидност, како и унапреду-
вање на почитувањето на нивното вродено достоинство. 
Според Конвенцијата, „Дискриминација врз основа на 
инвалидност“ значи правење на секаква разлика, иск-
лученост или ограничување врз основа на инвалидност 
со цел или влијание врз нарушување или ништење на 
признавањето, уживањето или остварувањето, на еднак-
ва основа со другите, на сите човекови права и основни 
слободи на политичко, економско, социјално, културно, 
граѓанско и на секое друго поле. Овде се вклучени сите 
облици на дискриминација, како и негирање на разумно 
приспособување.

„Мобилност Македонија“ е невладина национална 
инвалидска организација која ја почитува различноста 
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и индивидуалноста на своите членови и која организи-
рано, согласно со својот Статут и други акти усогласе-
ни со Законот за здруженија и фондации и Законот за 
инвалидски организации, се обидува во преговорите 
со надлежните институции да ги реши сублимираните 
потреби на нашето членство од областа на здравството, 
образованието, вработувањето, социјалната политика, 
самостојното движење, независното живеење итн.

Ако внимателно ги погледнеме проблемите и пот-
ребите според кои можеме да извлечеме соодветни па-
раметри за оцена на успешноста во животот, пред сè на 
младите лицата со телесен инвалидитет, тогаш истите 
можеме да ги наведеме со следниот редослед:

1. Во најраниот период од настанувањето на инва-
лидноста потреба од поставување на соодветна дијагно-
за, здравствен третман и медицинска рехабилитација.

2. Потреба од квалитетни, софистицирани, со 
универзален и модерен дизајн 
ортопедски помагала за обез-
бедување на брза вертикализа-
ција, самостојно и независно 
движење.

3. Потреба и обезбеду-
вање на соодветна поддршка од 
институциите за вклучување во 
инклузивно образование: пре-
дучилишно, основно, средно, 
високо образование.

4. Потреба и поддршка од 
институциите за вработување, 
преквалификација и доквали-
фикација како можност лицето 
со телесен инвалидитет да ста-
не конкурентно на отворениот 
пазар на труд.

5. Потреба од културно-забавен живот.
Една поговорка вели дека синџирот е цврст онол-

ку колку што е цврста најслабата алка. Ако претходно 
наведените потреби на лицата со телесен инвалидитет 
хипотетички ги претставиме како алки во синџирот, ќе 
мораме да ја констатираме слабоста на нашиот синџир 
која се должи на повеќе незадоволени потреби како што 
се: неможноста за користење на бањско-климатско леку-
вање за одредени дијагнози како потреба од перманентна 
стручна медицинска рехабилитација (а не како производ 
на продолжено болничко лекување), ортопедски помага-
ла со ниски референтни цени (за кои и не може да се до-
бие задоволителен квалитет), долги рокови за користење 

на ортопедски помагала (на пример 18 месеци за ортопед-
ски чевли и јас се прашувам кој човек во државата може 
да носи едни исти чевли 18 месеци, во лето и во зима, на 
работа и на прослава...), неможност за доплата за набавка 
на ортопедско помагало чија цена е повисока од рефе-
рентната цена утврдена од фондот (понекогаш со мала 
доплата може да се набави поквалитетно, со модерен ди-
зајн ортопедско помагало, и несфатливо е да се нема ова 
право бидејќи таа доплата не е на товар на ФЗОМ туку 
на личен товар на осигуреникот), непристапни објекти во 
кои се одржува настава во основното, средното и високо-
то образование (и тоа не само на влезовите, туку и непри-
стапни тоалети, соблекувални, недостаток на лифтови за 
премостување на висински бариери, немање на асистен-
ти во настава) што резултира со голем број на лица со 
телесен инвалидитет кои не го оформиле своето образо-
вание и останале неконкурентни на пазарот на труд, а до-

полнителен проблем при вработувањето, покрај степенот 
на образование и стекнати вештини и знаења, се повтор-
но архитектонските бариери и ниското ниво на јавната 
свест според која лицата со инвалидност се неспособни 
и болни. Напротив, тие ниту се неспособни, ниту болни, 
туку едноставно не ја добиле соодветната поддршка од 
институциите во вистинско време, на вистински начин и 
останале надвор од општествените текови.

Целта на „Мобилност Македонија“, како нацио-
нална инвалидска организација во чиј состав се 17 
општински и меѓуопштински инвалидски организации 
на лица со телесен инвалидитет на територијата на Ре-
публика Македонија е да ја подобри сегашната состојба 
и во соработка со надлежните институции да ги надми-
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не пречките и да овозможи поквалитетен, посигурен и 
подостоинствен живот за лицата со телесен инвалиди-
тет кои според Уставот и законите се рамноправни со 
останатата популација во нашата држава. Свесни сме 
дека институциите нема да ни го дадат она што го ба-
раме во нашите мисли, туку она што го бараме преку 
нашите акции, и затоа мораме да бидеме упорни и да 
опстоиме во нашите барања. Исто така сме свесни за 
економската состојба во која се наоѓа нашата држава и 
за фактот дека остварувањето на одредени права бараат 
и финансиски зафаќања од Буџетот, но не сите, за некои 

е потребна само добра волја, разбирање и почитување 
на веќе донесената легислатива, како што е примерот 
со пристапноста. Во Република Македонија на сила е 
Закон за градење и Правилник за начинот на обезбеду-
вање на непречен пристап, движење, престој и работа на 
лицата со инвалидност до и во градбите, кои за жал не 
се почитуваат од страна на инвеститорите на градбите, 
и не се санкционираат од страна на инспекциските ор-
гани, така што и денес се среќаваме со новоградби кои 
се тотално непристапни за лицата со потежок степен на 
инвалидност, особено на оние што се движат исклучиво 
со инвалидски колички. Направените студии покажува-
ат дека доколку пристапноста се испланира за време на 
градба на објектот, таа го зголемува трошокот на инвес-
титорот за околу 1% што е незначително во однос на 
тоа какви сè придобивки од пристапноста имаат лицата 
со телесен инвалидитет, а секако и останатите лица со 
инвалидност, стари изнемоштени лица, мајки со мали 
деца во детски колички и сл.

Според Џон Фостер Дулс, поранешен државен се-
кретар на САД, мерка за успех не е тежината на пробле-

мот со кој се соочувате, туку дали истиот проблем сте го 
имале и претходната година? Да, мораме да се соочиме 
со фактот дека поголем дел од проблемите на лицата со 
телесен инвалидитет се присутни повеќе години наназад 
и за жал сè уште не се решени. Тоа се должи на повеќе 
причини, но секако не и на недостаток на комуникација, 
бидејќи, сакам да истакнам, успеавме да изградиме 
партнерски однос со дел од институциите на државата, 
пред сè со Министерството за труд и социјална полити-
ка, да отвориме прашања за решавање на бројни про-
блеми и потреби за лицата со телесен инвалидитет од 

кои некои добија своја завршница (целосна или 
делумна), други се на пат за решавање, а некои... 
некои како да чекаат подобри времиња. Нашата 
визија за подобра иднина на лицата со телесен ин-
валидитет која ја пренесуваме на институциите на 
државата како обид за позитивно разрешување и 
впишување во домашната легислатива долгороч-
но гледано ја обликува нашата иднина. Важно е 
каква е таа визија бидејќи честопати патот за реа-
лизација е долг и макотрпен. Ние се обидуваме да 
учиме од минатото, да живееме за денешнината, и 
да се надеваме на иднината. Важно е никогаш да 
не престанеме да потпрашуваме и да иницираме, 
бидејќи успехот не се мери по позицијата која не-
кој ја има во животот, туку по препреките кои ги 
надминал“ – истакна Јовановски.

За време на одржувањето на манифестација-
та беше доделена плакетата „3 Декември“, највисоко-
то признание на НСИОМ кое се доделува на поединци, 
организации или институции кои дале голем придонес 
во активностите за остварување на правата и подобру-
вање на положбата на лицата со инвалидност во Репу-
блика Македонија. Претседателот на НСИОМ, Чедомир 
Трајковски, му ја предаде плакетата на прим. д-р Нико 
Јанков, годинешниот добитник на признанието. Прима-
риус д-р Нико Јанков е претседател на „Мобилност Би-
тола“, член на Управниот одбор на „Мобилност Маке-
донија“ и член на Националното координативно тело за 
еднакви права на лицата со инвалидност во Република 
Македонија.

Се надевам дека идната година барем еден проблем 
ќе оставиме зад нас како успешна реализација и надми-
ната препрека за подобар живот на лицата со телесен 
инвалидитет во Република Македонија. 

Теодор Рузвелт рекол: „Тешко е да не се успее, но 
уште потешко е никогаш да не се проба“. 

Б.Јовановски
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На 05.10.2015 година, со почеток во 10.30 часот, во 
големата сала на ДХО „Даре Џамбаз“, се одржа работил-
ница во рамките на второто издание на проектот „Дос-
тапна администрација за лицата со инвалидност“ на 
која во организација на Заводот за социјални дејности 
– Скопје, а со поддршка од Министерството за труд и 

ДОСТАПНА АДМИНИСТРАЦИЈА  
ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

социјална политика, пред повеќе од 70 лица вработени 
во јавната администрација на локално ниво од повеќето 
локални самоуправи и државни институции, од страна 
на Бранимир Јовановски беше презентирана „личната 
карта“ на „Мобилност Македонија“, програмските цели 
и задачи, досегашните остварувања во однос на подоб-

рувањето на правата и полож-
бата на лицата со телесен инва-
лидитет во Република Македо-
нија, како и проблемите со кои 
се соочуваат лицата со телесен 
инвалидитет при образование, 
вработување или остварување 
на некое право во локалните 
самоуправи и во институциите 
на државата.

Претседателот на „Мобил-
ност Македонија“ апелираше 
за максимална поддршка од 
страна на определените лица 
од јавната администрација во 
единиците на локалната само-
управа во однос на давање по-
мош при премостување на ар-
хитектонските бариери, помош 
при пополнување на формула-
рите и пред сè давање на бара-
ните информации и јавување 
на оставените телефони за кон-
такт, бидејќи ако лицето со те-
лесен инвалидитет се одлучило 
да се јави на тој број, тоа значи 
дека навистина има неопходна 
потреба од помош и поддршка. 
Проектот продолжува поната-
му со соодветна динамика и на 
крајот, по исцрпување на сите 
теми од истиот, ќе бидат доде-
лени сертификати за обучени 
работници во јавната админи-
страција за помош и поддршка 
на лицата со инвалидност.

Б. Јовановски



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА14

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

и Бранимир Јовановски, претседател на Национал-
но координативно тело за еднакви права на лицата со 
инвалидност во Република Македонија. Модератор на 
конференцијата беше д-р Василка Димоска, секретар 
на Национално координативно тело за еднакви права 
на лицата со инвалидност во Република Македонија, а 
на истата учествуваа преку 50 учесници меѓу кои: д-р 
Сашо Василевски – претседавач на Интерпартиската 
парламентарна група за правата на лицата со инвалид-
ност (ИППЛГ) во Собрание на Република Македонија, 
Катерина Бојарова – ИППЛГ, Крсте Маљановски – со-
ветник во Владата на Република Македонија, Лидија 

Крстевска – Дојчиновска – советник во Вла-
дата на Република Македонија, Флора Љати-
фи – советник во Кабинетот на Претседателот 
на Република Македонија, Силва Пешиќ – од 
Канцеларијата на Постојаниот координатор на 
ОН во Република Македонија, Софи Беумонт – 
Делегација на Европска комисија, Слободанка 
Лазовска – Здравковска – советник во Минис-
терство за труд и социјална политика, Драги 
Целевски – Канцеларија на Народен правобра-
нител, претставници на Националното коор-
динативно тело за еднакви права на лицата со 
инвалидност во Република Македонија, како и 
претседатели и претставници од националните 
инвалидски организации, членки на НСИОМ.

Во своето обраќање министерката Фроси-
на Ташевска – Ременски стави акцент на пот-
ребата од усогласување на термините за лицата 
со инвалидност во Република Македонија: „Во 
Република Македонија сè уште не постои уни-
фициран термин за лицата со инвалидност, па 
согласно со тоа можеме да препознаеме деца 
со пречки во развојот, деца со посебни потре-
би, деца со посебни образовни потреби, лица 
со пречки во физичкиот или психичкиот развој 
коишто имаат специфични потреби, лица со 
телесна попреченост, лица со интелектуална 

На 19.11.2015 година во хотел „Континентал“ во 
Скопје, во организација на Националното координатив-
но тело за еднакви права на лицата со инвалидност во 
Република Македонија и Министерството за труд и со-
цијална политика се одржа меѓународна конференција 
на тема „Конвенција на ООН за правата на лица со ин-
валидност и нејзиното влијание врз националното зако-
нодавство и политики“ на која учествуваа презентери 
од Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и 
домаќинот Македонија.

Конференцијата ја отворија Фросина Ташевска 
– Ременски, министер за труд и социјална политика 

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА  
НА ТЕМА „КОНВЕНЦИЈА НА ООН  
ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ  
И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ  
ВРЗ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО  
И ПОЛИТИКИ“
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попреченост, лицата со инвалидност, инвалидно лице, 
,инвалидска пензија‘ и ,инвалидско осигурување‘ , ин-
валидни лица, цивилен инвалид, хендикепирани лица“, 
потенцираше министерката Ташевска – Ременски. 

Беше укажано и на потребата од сеопфатна под-
дршка од државата, но и подигање на јавната свест дека 
одговорноста и обврската за остварување на правата 
на овие лица не е само на државата туку на целокупна-
та јавност и општество: „Овозможувањето на правата 
и можностите на лицата со инвалидност е наша заед-
ничка обврска, должност на државата, на сите граѓани, 
на општеството. Тоа не смее да биде нечија волја, туку 
наша единствена заедничка обврска“, рече министерка-
та за труд и социјална политика Фросина Ташевска – 
Ременски. 

За остварување на оваа цел, потенцираше таа, покрај 
потпишувањето на потребните документи и изработка 
на програми и планови, формирана е и работна група 
во која е вклучен и Националниот сојуз на инвалидски 
организации и други здруженија на граѓани кои работат 
на прашања од оваа сфера под мотото „Ништо за нас без 
нас“. Исто така, потребен е и нов систем за проценка на 
децата со пречки во развојот, на којшто веќе 
почнува да се работи, кој ќе овозможи нивна 
полесна инклузија. Постојниот, како што рече 
Ташевска – Ременски, сè уште се заснова на 
медицинска процена на она што му недостасу-
ва на детето: „Во таа насока почната е постап-
ка за нов модел, со функционална проценка на 
децата при што ќе се утврди потенцијалот на 
детето што тоа може да постигне, но и кои се 
пречките во средината кои оневозможуваат да 
го реализира целосниот потенцијал“, рече ми-
нистерката.

Во својот воведен говор, претседателот 
на координативното тело, Бранимир Јованов-
ски истакна: „Одржувањето на меѓународната 
конференција на тема ,Конвенција на ООН за 
правата на лицата со инвалидност и нејзино-
то влијание врз националното законодавство и 
политики‘ има цел да ги презентира активност-
ите и да ги промовира искуствата на национал-
ните експерти од владините институции, како 
и презентерите од националните инвалидски 
организации од државите од регионот кои ја 
ратификувале Конвенцијата, да ги истакнат 
моделите за имплементација, пречките и пре-
дизвиците со кои се соочувале и се соочуваат 
во процесот на имплементацијата, како и бене-
фитите кои лицата со инвалидност ги добиле 

со имплементацијата на мерките од Конвенцијата, да го 
промовира разбирањето на проблемот на инвалидноста 
во регионот и да мобилизира поддршка од општествена-
та заедница за достоинството, правата и благосостојба-
та на лицата со инвалидност. 

Фактот дека иако претходно постоечките конвен-
ции за човекови права нудеа значителен потенцијал за 
унапредување и заштита на правата на лицата со ин-
валидност, овој потенцијал не беше преточен во дело. 
Лицата со инвалидност и понатаму во најголема мера 
останаа ,невидливи‘ во системот на човекови права. 
Токму ова беше една од причините ООН да донесе по-
себна Конвенција за правата на лицата со инвалидност 
која по нејзиното усвојување на 13.12.2006 година, ста-
на првиот договор за човекови права што (иако сама по 
себе не креира нови права) сеопфатно ги опишува чове-
ковите права на лицата со инвалидност и ги појаснува 
обврските на државите кои ја ратификувале да ги почи-
туваат, штитат и остваруваат овие права. Конвенцијата 
за правата на лицата со инвалидност е првиот сеопфатен 
договор за човекови права во XXI век договорена за вре-
ме на осумте сесии на ад хок комитетот на Генералното 
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собрание на ОН во период 2002-2006 година, правејќи ја 
најбрз преговор за постигнување на договор за човекови 
права. Целта на Конвенцијата е унапредување, заштита 
и обезбедување на целосно и еднакво уживање на сите 
човекови права и основни слободи на лицата со инва-
лидност, како и унапредување на почитување на нивно-
то вродено достоинство. Според Конвенцијата, лица со 
инвалидност се оние лица со долготрајни физички, мен-
тални, интелектуални или сензорни нарушувања, кои во 
интеракција со различни пречки може да ја спречат нив-
ната целосна и ефикасна застапеност во општеството на 
еднаква основа како и другите.

Основни начела на Конвенцијата се: почитување на 
вроденото достоинство, индивидуалната автономност, 

вклучувајќи и слобода на свој избор и независност на 
лицата со инвалидност, недискриминација, целосно и 
ефикасно учество и вклученост во општеството, почи-
тување на разликите и прифаќање на лицата со инва-
лидност како дел од човековата различност и човештво-
то, еднакви можности, пристап, рамноправност меѓу 
мажите и жените, почитување на развојните можности 
на децата со пречки во развојот и почитување на пра-
вото на децата со пречки во развојот за зачувување на 
својот идентитет.

Иако националното координативно тело за еднакви 
права на лицата со инвалидност во Република Македо-
нија беше формирано согласно со Стандардните прави-
ла, влијанието на ова тело, според погоре опишаниот 
состав на истото, денес е во согласност со член 4, став 
3 од Конвенцијата на ООН за правата на лицата со ин-
валидност во кој се вели: ,Во однос на развојот и спро-
ведувањето на законодавството и политиките за спрове-
дување на оваа Конвенција, како и на другите процеси 
за донесување одлуки во врска со прашањата кои се од-
несуваат на лицата со инвалидност, земјите учеснички 

тесно ќе соработуваат и активно ќе ги вклучат лицата со 
инвалидност, како и децата со пречки во развојот, преку 
нивните релевантни организации‘.

Токму влијанието на полето на изменувања и до-
полнувања на законската регулатива во Република Ма-
кедонија која се однесува на лицата со инвалидност, и 
нејзина хармонизација со легислативата на Европската 
Унија од оваа област, доследно спроведување на На-
ционалната стратегија за изедначување на можностите 
на лицата со инвалидност во Република Македонија 
(ревидирана 2010-2018) и изготвување на годишен из-
вештај за реализација на мерките од Оперативниот план 
за спроведување на Националната стратегија, промови-
рање и преземање на активности за имплементацијата 

на Конвенцијата на ООН за правата на лицата 
со инвалидност, која Собранието на Република 
Македонија со посебен закон ја ратификуваше 
на 05.12.2011 година, менувањето и подигање-
то на јавната свест за придобивките од интегра-
цијата на лицата со инвалидност во сите аспе-
кти на политичкиот, економскиот и културни-
от живот во државата, следењето на светските 
трендови и имплементирање на меѓународните 
норми и стандарди за лицата со инвалидност 
во Република Македонија, е смислата на пос-
тоењето и дејствувањето на Националното ко-
ординативно тело за еднакви права на лицата 
со инвалидност во Република Македонија. 

На лицата со инвалидност им треба под-
дршка во вистинско време и на вистински начин. Сигу-
рен сум дека можеме да наброиме многу светски позна-
ти научници, политичари, музичари, спортисти, актери, 
кои живееле и живеат со некаква инвалидност, кои до 
перфекција ги усовршиле своите знаења и вештини, и 
кои (како што јас сакам да кажам) оставиле силен впе-
чаток во историјата за „моќта“ на „немоќните“. Сето тоа 
тие го постигнале со свое силно лично залагање и са-
можртвување, но сепак во рамките на поддршката што 
државите институционално им ја овозможиле за нивна-
та непречена едукација, усовршување и дејствување во 
сите аспекти на политичкиот, економскиот и културни-
от живот. Убеден сум дека одржувањето на оваа меѓуна-
родна конференција ќе остави длабок белег и придонес 
во натамошните активности на сите креатори на поли-
тиката за подобрување на правата и положбата на лица-
та со инвалидност во државите од регионот, учеснички 
на конференцијата“.

Презентери на конференцијата од редот на влади-
ните експерти беа: Саша Млакар – Министерство за 
труд, социјала, семејство и еднакви можности на Репу-
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блика Словенија, Владимир Пешиќ – Министерство за 
труд, вработување и социјална политика на Република 
Србија, Алмина Јерковиќ – Министерство за човекови 
права и бегалци на Босна и Херцеговина и Весна Са-
мојловска – ЈУ Завод за социјални дејности. 

Презентери од невладиниот сектор беа: Горан Кус-
тура – Сојуз на инвалидски организации на Република 
Словенија, Марија Божиќ – Сојуз на параплегичари на 
Република Србија, Марица Мириќ – Сојуз на инвалидски 
организации на Република Хрватска, Јусмир Алибабиќ – 
Организација на лица со инвалидност на Унско-сански 
кантон во Босна и Херцеговина и од Република Македо-
нија, Владо Крстовски – Републички центар за поддршка 
на лица со интелектуална попреченост „Порака“.

Презентациите на експертите беа мошне 
содржајни и целосно ја отсликаа состојбата од 
имплементација на Конвенцијата на ООН за 
правата на лицата со инвалидност во државите 
од регионот. Истите беа проследени со бројни 
прашања од присутните, а Националното коор-
динативно тело дополнително ќе ги сублимира 
поентите од секоја презентација поодделно.

Генерални заклучоци кои произлегоа од 
одржувањето на Конференцијата се:

1. Сите држави од регионот одлучно че-
корат кон имплементацијата на Конвенцијата, 
некои со побрза, некои со побавна динами-
ка, некои со повеќе, некои со помалку успех. 
Меѓутоа може да се констатира дека брзина-
та на имплементацијата на мерките од Кон-
венцијата не е на задоволително ниво во ниту 
една од присутните држави, според оценката на 
претставниците од невладиниот сектор;

2. Невладиниот сектор, во секоја од при-
сутните Држави, непосредно соработува со ин-
ституциите на државата во насока на креирање 
на политиките за подобрување на положбата на 
лицата со инвалидност преку имплементација 
на мерките предвидени со Конвенцијата за пра-
вата на лицата со инвалидност;

3. Размената на искуства од државите од 
регионот е голема придобивка за сите прису-
тни претставници на Конференцијата, и исти-
те сигурно ќе придонесат за преземање на натамошни 
активности пред институциите, а размената на личните 
контакти меѓу учесниците гарантира натамошна меѓу-
себна соработка, што всушност претставува продолже-
на активност и дејствување на оваа Конференција;

4. Сите презентери ги потенцираа проблемите во 

пристапноста, здравството, образованието и вработу-
вањето, не случајно, бидејќи тоа се најважните сегменти 
од општото живеење на единката. Проблемите на лица-
та со инвалидност се меѓусебно тесно поврзани, докол-
ку нема квалитетна здравствена услуга и ортопедски по-
магала, не може да се зборува за брза вертикализација, 
самостојно движење и независно живеење, доколку се 
непристапни објектите за спроведување на основното, 
средното и високото образование, лицето со инвалид-
ност останува без оформено образование, без стекнати 
знаења и вештини и автоматски е неконкурентно на па-
зарот на трудот;

5. Презентерите во своите излагања силно ја из-
разија потребата од целосна инклузија на лицата со ин-

валидност во сите пори од општеството, пред сè преку 
премостување на пречките опишани во претходниот 
заклучок, а помал акцент ставија врз социјалните при-
мања, како решение за подобар и посодржаен живот на 
лицата со инвалидност.

Б.Јовановски



На 20.11.2015 година во ДХО „Даре Џамбаз“ беше 
одржан работен состанок на претставници на Нацио-
налниот совет на инвалидски организации на Македо-
нија (НСИОМ) со Марица Мириќ, претставник на За-
едница на сојузи на лица со инвалидност на Хрватска 
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РАБОТЕН СОСТАНОК ПОМЕЃУ ПРЕТСТАВНИЦИ  
НА НСИОМ И СОИХ

(СОИХ). На состанокот беа разменети искуства во ра-
ботењето на двете кровни организации на невладините 
инвалидски организации во Македонија и Хрватска, беа 
иницирани прашања и теми за натамошна заедничка со-
работка. Следи потпишување на Меморандум за сора-
ботка помеѓу НСИОМ и СОИХ, како и потпишување на 
меѓусебни меморандуми помеѓу членките на кровните 
организации. Начелно беше договорено првата следна 
средба на тема „Лична асистенција – искуства од Хр-
ватска“ да се одржи на почетокот на идната година, во 
јануари, на која колегите од Хрватска, Марица Мириќ и 
Мандица Кнежевиќ ќе ги претстават моделите на под-
дршка, законските решенија и изворот на финансиска 
поддршка, како пример и позитивно искуство за обезбе-
дување на личен асистент, една од услугите која недос-
тасува во законодавството на Република Македонија и е 
неопходна за нашите членови.

Б. Јовановски



ревски, додека пак третото место со освоени 57 поени 
и припадна на екипата на „Мобилност Кавадарци“ во 
состав: Николчо Делов, Ѓоко Костов и Ѓоко Стојанов. 
На четвртото, најнеблагодарно место во финалето, со 
освоени 43 поени се пласира екипата на „Мобилност 
Велес“ во состав: Горан Здравков, Владо Владов и Де-
нис Шаќиров.

Прашањата за квизот, како и во претходните квизо-
ви, се дело на познатиот квиз-автор Зоран Јорданов (ав-
тор на квизот „Енигма“ и други квизови на ТВ Сител), 
водител на квизот беше Бранимир Јовановски, а жири-
комисијата беше во следниот состав: Софка Прчева, 
Дејан Ѓорѓиевски и Тони Пајдаков (наедно и компјутер-
ска поддршка).

Во првиот четвртфинален квиз-натпревар се срет-
наа екипите на „Мобилност Штип“, „Мобилност Свети 
Николе“, „Мобилност Велес“ и „Мобилност Кочани“. 
По завршување на натпреварот, натамошните борби ги 
продолжија првопласираните две екипи, и тоа екипата 
на „Мобилност Велес“ со освоени 48 поени и екипата 
на „Мобилност Штип“ со освоени 37 поени. Екипите на 
„Мобилност Свети Николе“ и „Мобилност Кочани“ го 
завршија натпреварот со освоени 24, односно 23 поени.

Во вториот четвртфинален квиз-натпревар се срет-

На 24.10.2015 и 25.10.2015 година во хотелот „Цар 
Самуил“ во с. Банско – Струмица се одржа XXI Репу-
блички квиз-натпревар за лица со телесен инвалидитет 
на Македонија во организација на националниот сојуз 
„Мобилност Македонија“. На натпреварот настапија 16 
екипи од 15 општински и меѓуопштински здруженија. 
Првото место на годинешното квиз-издание и епитет на 
најдобри квизаџии за 2015 година со освоени 134 пое-

ни во финалето и припадна на екипата на „Мобилност 
Куманово“ во состав: Страшко Коцевски, Јанчо Ѓорѓев-
ски и Савре Бојковиќ. На второто место со освоени 79 
поени се пласира екипата на „Мобилност Струмица“ 

во состав: Дивна Танева, Љубица Боева и Љубе Лаза-
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ОДРЖАНИ XXI РЕПУБЛИЧКИ КВИЗ-НАТПРЕВАР
– Екипата на „Мобилност Куманово“ најдобри квизаџии за 2015 година
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наа екипите на „Мобилност Скопје 1“, „Мобилност 
Гевгелија“, „Мобилност Куманово“ и „Мобилност 
Прилеп“. По завршување на натпреварот, натамошни-
те борби ги продолжија првопласираните две екипи, и 
тоа екипата на „Мобилност Гевгелија“ со освоени 63 
поени и екипата на „Мобилност Куманово“ со освоени 
60 поени. Екипите на „Мобилност Скопје 1“ и „Мобил-
ност Прилеп“ го завршија натпреварот со освоени 56, 
односно 22 поена.

Во третиот четвртфинален квиз-натпревар се срет-
наа екипите на „Мобилност Битола“, „Мобилност Тето-
во“, „Мобилност Кавадарци“ и „Мобилност Скопје 2“. 
По завршување на натпреварот, натамошните борби ги 
продолжија првопласираните две екипи, и тоа екипата 
на „Мобилност Битола“ со освоени 87 поени и екипата 
на „Мобилност Кавадарци“ со освоени 42 поена. Екипи-
те на „Мобилност Скопје 2“ и „Мобилност Тетово“ го 
завршија натпреварот со освоени 35, односно 34 поени.

Во четвртиот четвртфинален квиз-натпревар се 
сретнаа екипите на „Мобилност Струмица“, „Мобил-
ност Дебар“, „Мобилност Кичево“ и „Мобилност Ра-
довиш“. По завршување на натпреварот, натамошните 
борби ги продолжија првопласираните две екипи, и тоа 
екипата на „Мобилност Струмица“ со освоени 107 пое-
ни и екипата на „Мобилност Кичево“ со освоени 62 по-
ени. Екипите на „Мобилност Радовиш“ и „Мобилност 
Дебар“ го завршија натпреварот со освоени 32, односно 

18 поени.
Во согласност со пропозициите беа составени двете 

полуфинални групи според однапред утврдената шема.
Првата полуфинална група ја сочинуваа екипите на 

„Мобилност Куманово“, „Мобилност Велес“, „Мобил-
ност Кичево“ и „Мобилност Битола“. По завршување 
на полуфиналниот натпревар, натамошните борби во 
финалето ги продолжија првопласираните две екипи, и 
тоа екипата на „Мобилност Велес“ со освоени 44 поени 
и екипата на „Мобилност Куманово“ со освоени 43 пое-
ни. Екипите на „Мобилност Кичево“ и „Мобилност Би-
тола“ го завршија натпреварот со освоени 42, односно 
24 поени.

Втората полуфинална група ја сочинуваа екипите 
на „Мобилност Гевгелија“, „Мобилност Штип“, „Мо-
билност Струмица“ и „Мобилност Кавадарци“. По за-
вршување на полуфиналниот натпревар, натамошните 
борби во финалето ги продолжија првопласираните две 

екипи, и тоа екипата на „Мобилност Струмица“ со ос-
воени 63 поени и екипата на „Мобилност Кавадарци“ 
исто така со освоени 63 поени. Екипите на „Мобилност 
Штип“ и „Мобилност Гевгелија“ го завршија натпрева-
рот со освоени 54, односно 31 поен.

Остана впечаток дека овој квиз технички беше 
најуспешен до сега. Новина беше што натпреварувачите 
и публиката можеа на видеобим да ги следат прашањата, 
како и моменталното бодовно салдо. Ова му даде една 
нова димензија на натпреварувањето, а организаторите 
размислуваат за идната година да воведат нов тип на 
прашања кои би вклучувале покрај музички прашања и 
прашања со филмувани инсерти, фотографии и слично.

Општа оценка на присутните беше дека се заврши 
уште една манифестација од голем интерес за членство-
то на „Мобилност Македонија“ организирана и спрове-
дена на високо ниво.

Б.Јовановски
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Со оглед на тоа дека голем број наши членови се 
возачи на моторни возила сметам дека е од општ ин-
терес да ги запознаам нашите читатели со новините 
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
бидејќи во практика сите ние горе-долу секојдневно се 
среќаваме а често и се соочуваме или можеме да бидеме 
соочени со некои санкции поради непридржување кон 
прописите. За нас, лицата со телесен инвалидитет вози-
лата претставуваат ортопедски помагала, па накратко ќе 
се запознаеме со новините на Законот со цел да ги зачу-
ваме возачките дозволи и да не се изложуваме на големи 
давачки за плаќање казни.

Генерално со донесувањето на Законот за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 169/2015) глобите за многу 

од прекршоците пропишани во овој закон се значително 
зголемени особено кај прекршоците за побрзо возење од 
дозволената брзина и управување на возило под дејство 
на алкохол како прекршоци кои се најчести причини за 
голем број на сообраќајни незгоди проследени со мате-
ријални штети и неретко со тешки повреди и смртни по-
следици за учесниците во незгодите. 

До сега полицајците кога ќе утврдеа сторување на 
прекршок на самото место издаваа само платен налог со 
можност во рок од 8 дена да се плати половина од сумата 
на глобата која е изречена со платниот налог. Во спро-
тивно ако не се платеше глобата од тој налог полица-
ецот поднесуваше барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежен суд или пред надлежната Коми-
сија за прекршоци во управна постапка во зависност од 
големината на глобата пропишана за тој прекршок. Со 
новиот Закон сега се пропишани два вида налози, и тоа: 
мандатен платен налог и прекршочен платен налог.

Која е разликата во овие два налози сакам да ја 
појаснам затоа што возачите навикнати во изминатите 

НОВИНИ ОД ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

години на платните налози можат лесно да погрешат а 
тоа да има потешки последици. Кога полицаецот издава 
мандатен платен налог кај прекршоците каде е пропи-
шано издавање на ваков налог покрај предлогот стори-
телот да ја плати глобата во рок од 8 дена, се утврдува и 
дека место глобата на сторителот може во рок од 30 дена 
да му се запишат негативни бодови. 

Доколку сторителот одлучи да ја плати глобата од 
мандатниот платен налог во дадениот рок за разлика 
од порано нема можност да ја плати половината од таа 
сума напишана во налогот туку е должен да ја плати це-
лата сума од налогот. 

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од 
налогот должен е во рок од 30 дена да ја донесе во СВР 
според местото на живеење неговата возачка книшка за 
да му бидат запишани негативните бодови.

Ако не се случи ни една од овие две варијанти, од-
носно ниту се плати глобата ниту се однесе книшката 
во дадените рокови 8 односно 30 дена, тогаш платни-
от налог има сила на извршна исправа и полицискиот 
службеник налогот ќе го достави до органот надлежен за 
присилно извршување за негово спроведување. Тоа зна-
чи дека преку УЈП присилно ќе се наплати глобата, но 
овој пат оптоварена со дополнителни големи трошоци 
за присилното извршување, како и камата а се подраз-

бира и блокирана трансакциона сметка што значително 
ќе го отежни животот на сторителот.

Кога полицискиот службеник издава прекршочен 
платен налог – што е вториот вид на налог споменат 
погоре, тогаш сторителот е должен во рок од 8 дена да 
постапи по овој налог и да ја плати половината од гло-
бата пропишана во тој налог. Возачот во овој случај е 
должен веднаш да ја извести полициската станица која 
го издала прекршочниот платен налог дека е платена 
глобата. Ова е значајно бидејќи во спротивно поради не-
доволна информираност полицијата може да поведе во 
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меѓувреме понатамошна постапка пропишана со закон 
и да го изложи сторителот непотребно на дополнителни 
трошоци.

Доколку сторителот не го плати прекршочниот пла-
тен налог во дадениот рок полицискиот службеник е 
должен да поднесе барање за поведување на прекршоч-
на постапка пред надлежниот суд. На суд обвинетиот ќе 
има можност да докажува дека не го сторил прекршокот 
или дека имало некои особено олеснителни околности 
кои се од влијание на одлуката на судот за видот и виси-
ната на прекршочната санкција. Меѓутоа доколку обви-
нетиот нема некои докази во таа смисла дека не сторил 
прекршок или дека има некои олеснителни околности 
тогаш се изложува на можноста да му биде изречена 
целата глоба пропишана за тој прекршок и плус да ги 
плати и судските трошоци за водење на постапката што 
значително ќе го оштети буџетот на сторителот. Судот 
во таков случај записникот за сторен прекршок соста-
вен од полицаецот кој е очевидец го цени како писмен 
доказ. Во судската постапка секогаш постои можнос-
та и за изјавување на жалба до Апелациониот суд како 
второстепеност во постапката и не ретко поради разни 
повреди жалителите и успеваат со жалбите или им се 
ублажени глобите.

Овде само на кратко сакам да кажам колкави се 
санкциите за поголемата брзина од дозволената како 
најчест прекршок. Доколку се вози низ населено ме-
сто со брзина која е над 30 до 50 км/час од дозволената 
брзина со знакот, се плаќа глоба во износ од 300 евра 
во денарска противвредност односно ќе му се регистри-
раат 50 негативни бода, а задолжително се изрекува и 
санкцијата забрана за управување со моторно возило од 
соодветната категорија во траење од три до 12 месеци.

Доколку се вози низ населено место со брзина која е 
поголема од 50 км/час од дозволената брзина со знакот, 
се плаќа глоба во износ од 400 евра во денарска проти-
ввредност односно ќе му се регистрираат 65 негативни 
бода, а задолжително се изрекува и санкцијата забрана 
за управување со моторно возило од соодветната кате-
горија во траење од шест до 12 месеци. Овие глоби се 
исти и кај возење надвор од населено место само што 
таму во првиот случај брзината треба да изнесува од 50 
до 70 км/час повеќе од дозволената брзина, односно во 
вториот случај повеќе од 70 км/час. И тука се предви-
дува можноста за регистрирање на негативни бодови во 
истиот број како и забрана за управување со моторно 
возило.

Сакам да ги предупредам сите наши членови возачи 
на моторни возила од опасноста која се крие во запи-
шувањето на негативните бодови. Доколку во рок од 3 

години некој возач собере повеќе од 100 негативни бо-
дови тогаш судот ќе му изрече санкција престанок на 
важноста на возачката дозвола и сторителот ќе се соочи 
со потребата повторно да полага возачки испит. Сега 
под овие услови и со овие цени за полагање на возачки 
испит малку кој од нас инвалидите ќе може така лесно 
да се стекне повторно со возачка дозвола. Ова за жал 
му се случи на еден наш член кој поради грешка во пре-
сметувањето на бодовите од страна на полицијата доби 
ваква санкција и поради ненавремена жалба таквата не-
основана одлука остана во сила без можност да се врати 
на повторно одлучување. Многу од нас во недостаток 
од парични средства за плаќање на глобите ќе се одлу-
чат да запишат негативни бодови но апелирам многу да 
внимаваат во рок од 3 години да не им бидат запишани 
во возачките книшки овие бодови во поголем број од 
100.

Новина е и тоа што сега за разлика од поранешниот 
закон СЕКОЈ мора да има возачка книшка и да ја пока-
же доколку му биде побарана од страна на полициски-
от службеник во спротивно ќе плати глоба во износ од 
100 евра во денарска противвредност. Затоа апелирам 
до сите возачи што побрзо да ја извадат оваа возачка 
книшка бидејќи времето на толерирање од страна на по-
лициските службеници и за приспособување кон оваа 
новина наскоро ќе заврши и ќе се применуваат санкции.

Кај управување на возило под дејство на алкохол 
или психотропни супстанции се прави рангирање на 
пропишаните санкции во зависност од количината на 
алкохолот што значи што поголемо количество на ал-
кохол тоа поголем износ на глоба и забраната за упра-
вување со моторно возило прогресивно се зголемува 
нејзиното времетраење се до максималните 12 месеци 
да не се вози со моторно возило.

И на крај сакам да споменам дека конечно со овој 
Закон има и една за нас поволна ситуација. Често несо-
весни возачи паркираат на места предвидени за парки-
рање на лица со инвалидност и на тој начин ни го попре-
чуваат слободното паркирање на овие паркинг-места. 
Порано ова беше изоставено да се санкционира но сега 
доколку некој се осмели да паркира на вакво обележе-
но место му се издава мандатен платен налог во износ 
од 180 евра во денарска противвредност, односно ќе му 
се регистрираат 40 негативни бода согласно со член 66, 
став 3 а во врска со став 1, алинеја 20 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата.

Се надевам дека овие информации ќе ви бидат од 
корист и дека нема да има потреба од плаќање на глоби 
и трпење на други санкции.

Митко Фидановски
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На 08.10.2015 година во ЕУ-Инфоцентарот во Ско-
пје се промовираше проектот „Унапредување на услуги-
те за социјална вклученост на лицата со инвалидност“, 
финансиран од Европска Унија преку Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), кој ќе го спроведе Ми-
нистерството за труд и социјална политика во наред-
ните две години. „Мобилност Македонија“ е активно 
вклучена во истиот.

Вредноста на проектот изнесува 1.366.250 евра, а ќе 
го спроведе конзорциум предводен од WYG International 
Ltd. Потписник на договорот е Министерството за фи-
нансии.

Целта е да се подобри системот, услугите и профе-
сионалните капацитети за социјална вклученост на ма-
жите и жените со инвалидност кои се во понеповолна 
положба и да се унапредат еднаквите можности на па-
зарот на труд.

„Поделбата на државните одговорности и квали-
тетни услуги за луѓето со инвалидитет е од суштинска 
важност за промоција на ЕУ-вредностите не само на па-
зарот на труд, туку и во општеството“, изјави Мартин 
Клауке, од Делегација на Европска Унија.

 Заменик-министерот за труд и социјална политика, 
Ибрахим Ибрахими, рече дека новиот социјален модел 
во прв план ја става личноста, а не причината за која 
било социјална исклученост како етничка или инва-
лидитет и изјави дека „претпоставува формирање на 
средина и опкружување која ги опфаќа сите луѓе и им 
дава подеднакви можности за да ги изразат своите по-
тенцијали, знаења, способности и вештини“.

Проектот се состои од три компоненти: унапреду-
вање на професионалната рехабилитација и вработу-
вање на лицата со инвалидитет, воведување услуги за 
лична асистенција за луѓето со инвалидитет и надградба 
на постоечкиот ИТ мониторинг систем и вмрежување.

Б.Јовановски

УНАПРЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ  
ЗА СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ  
НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Амбасадата на Кралството Шведска, по повод 
Меѓународниот ден на лицата со инвалидност – 3 Де-
кември, на тема „Пристапност“ организираше изложба 
на фотографии на познати личности-граѓани со инвали-
дитет од Шведска.

Изложбата ја отвори амбасадорот на Кралството 
Шведска во Република Македонија Матс Стафансон. 
Во своето обраќање амбасадорот истакна: Пристапнос-
та оди и понатаму од рампи за инвалидски колички и 
здравствена нега. Во крајна линија, пристапноста има 
врска со демократијата, човековите права и ставови-
те... Секој треба да може да учествува во општество-
то со подеднакви услови.

Изложбата беше посетена од многубројни посетите-
ли, како и од претставници на невладини организации и 
на националните инвалидски организации. 

Амбасадата на Кралството Шведска веќе ја под-
готвува изложбата за наредната година во која ќе бидат 
вклучени и познати личности со инвалидност од Маке-
донија.

С.П.

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ  
„ПРИСТАПНОСТ“
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Во рамките на манифестациите по повод одбележу-
вањето на Меѓународниот ден на лицата со инвалидност 
– 3 Декември, претседателот на „Мобилност Битола“, 
прим. д-р Нико Јанков, со одлука на Националниот 
совет на инвалидските организации на Македонија 
(НСИОМ), беше одликуван со највисокото признание – 
плакета, која се доделува на институции, здруженија и 
поединци, а секоја година се доделува по една.

Оваа година, на предлог на делегацијата на На-
ционалниот сојуз на телесно инвалидизираните лица 
на Македонија (НСТИЛМ), Советот на НСИОМ ја до-
несе оваа одлука во која при образложувањето се ис-

кажа дека признанието 
плакета се доделува за 
исклучителен придонес, 
заслуги и лично зала-
гање за подобрување на 
правата на лицата со ин-
валидност во Република 
Македонија. 

Во своето излагање 
по примањето на пла-
кетата, претседателот 

изјави дека му е чест и голема привилегија и дека како 
и досега ќе продолжи со исто темпо да дава придонес во 
севкупните процеси кои се врзани со подобрувањето и 
прогресот на правата и сите други активности во живе-
ењето на лицата со инвалидност во нашата земја. 

д-р Нико Јанков

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
СО НАЈВИСОКОТО ПРИЗНАНИЕ  
ОД НСИОМ Драги пријатели, членови на сите македонски здру-

женија на лица со телесен инвалидитет, искрено се наде-
ваме дека оваа наша 18-годишна „Тортијада“ ви остави 
сладок вкус во устата, а ние струмичани ви испраќаме 
прегратки и бакнежи со надеж дека тој сладок вкус ќе 
ве држи сè до следната „Тортијада“. Полнолетството на 
оваа „Тортијада“ не е мала и неважна работа, пријател-
ството и љубовта што овде се раѓаат мора да продолжат 
и во иднина. Затоа пред нас организаторите претстои 
духовна задача која што ќе го полни со насмевки и ра-
дост нашето битие, зашто самата љубов кај лицата со 

ПОЛНОЛЕТНА „ТОРТИЈАДА“



посебни потреби е вистинска револуција во нивните 
срца! Имам потреба да дадам еден краток осврт за лица-
та со посебни потреби зашто нашето животно искуство 
е на еден начин етична револуција во која АКО ПОБЕ-
ДУВАМЕ нè не очекува сигурно пат послан со рози, 
туку понатамошна смртна борба помеѓу минатото, се-
гашноста и иднината! Како личност, човекот со телесен 
инвалидитет како и секоја нормална личност поседува 
слободна волја, а пак таа негова волја не се изразува 
на создавањето нешто ново од ништо што воопшто не 
било, туку тој самиот треба да предизвика кај себе ВО-
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ЛЈА НА ТВОРЕШТВО која би избила од него самиот и 
би се совпаднала или самата во исто време би се кори-
гирала преку моќта и волјата на Самиот Космос, којшто 
е, да потсетиме од збор и љубов створен да битисува, па 
Кој и да бил Створителот тоа е сеедно. 

Оваа наша XVIII „Тортијада“, како и претходните 
седумнаесет, изобилуваше со прекрасни креации изра-
ботени од вештите раце на нашите членови. Изработе-
ните торти не само што беа секоја на свој начин уба-
ва и вкусна туку секоја од нив имаше и своја порака. 
Нашите членови се потрудија преку изработената торта 

да упатат апел, да испратат порака... онаму каде што 
мислат дека е потребна. Сите заедно, со оваа манифес-
тација на останатите луѓе во општеството им праќаме 
порака дека со малку подарена помош и многу љубов И 
НИЕ МОЖЕМЕ да твориме и ДА ПРИДОНЕСУВАМЕ 
за самите нас и за нашето општество.

На крај, сакам да ги споменам креациите што беа 
наградени. Убедливо најдобра изработка и првонагра-
дена беше тортата „Машина за шиење СИНГЕР“ на 
„Мобилност Штип“, второнаградена беше тортата на 
„Мобилност Битола“ и како третонаградена беше торта-
та на „Мобилност Кочани“. Учесниците за својот вло-
жен труд добија парични награди, шест илјади денари 
за прво место, две илјади денари за второ место и илјада 
денари за трето место. Покрај паричните награди за пр-
вите три торти, имаше и подароци за останатите учесни-
ци кои беа обезбедени од нашиот покровител „Биофар-
маси“ – Скопје и „Палма гифт“ – Струмица.

Драги пријатели, останете во добро здравје и рас-
положение сè до следната наша слатка манифестација 
„Тортијада“, која се надевам дека ќе изобилува со уште 
повкусни и поинтересни креации, а пред сè ќе имаат до-
бри пораки изработките на нашите вешти жени.

Мери Туџарова 



валидска координативна асоцијација – ТИКА, НВО 
„Шпреса“ и асоцијацијата „Бејазај“.

Настанот започна со културна егзибиција на невла-
дини организации од Македонија и Турција кои имаа 
можност да ги претстават своите програмски активнос-
ти. Свеченоста продолжи со прикажување на документа-
рен филм за асоцијацијата „Бејазај“, а потоа со музички 
настап се претстави групата „ИСОМ Х“ од Истанбул со-
ставена од лица од различни категории на инвалидност. 

Во продолжение на свеченоста пред присутните се 
обрати претседателот на асоцијацијата „Бејазај“, Лок-
ман Ајва. Исто така, на настанот беше прочитана поз-

дравна телеграма од Емине Ердоган, сопруга на претсе-
дателот на Турција. На присутните им се обратија и Ту-
лај Кајнараџа, член на турскиот парламент, амбасадорот 
на Турција во Република Македонија, Омур Шолендил, 
претседателот на НВО „Шпреса“ од Скопје, Сефер Хи-
сени, поранешниот министер за образование во Тур-
ција, Нимет Баш, и министерот без ресор во Владата на 
Република Македонија, Фуркан Чако.

Во продолжение на настанот претседателите на нев-
ладините организации од Македонија и Турција ги пре-
зентираа можностите за меѓусебна соработка.

С.Прчева
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Асоцијацијата „Бејазај“ од Истанбул, Турција, со 
делегација од 140 претставници престојуваше во не-
колкудневна посета на нашата држава, спроведувајќи го 
проектот „Заедно кон подобро“. Асоцијацијата „Бејазај“ 
е инвалидска организација на повеќе од 40 регионални 
инвалидски организации во Турција и странство во која 
се вклучени лица со инвалидност од сите категории на 
инвалидитет.

Со претставници на „Бејазај“ остваривме работна 
средба на 20.11.2015 година во просториите на „Мобил-
ност Македонија“. На средбата турската делегација се 
запозна со работата на „Мобилност Македонија“, при 

што беа разменети искуства, предлози и иницијативи за 
понатамошна меѓусебна соработка.

Во текот на својот престој претставниците на оваа 
асоцијација посетија повеќе институции што згрижува-
ат лица со инвалидност, училишта во кои се спроведува 
настава во специјални паралелки, специјални училишта 
и невладини инвалидски организации во Скопје, Радо-
виш, Велес, Неготино, Тетово, Гостивар и во други гра-
дови низ Македонија.

„Мобилност Македонија“ учествуваше на настанот 
насловен „Ден на пријателство на лицата со инвалид-
ност – Македонија и Турција“ на 21.11.2015 година во 
хотел „Континентал“ во организација на Турската ин-

ДЕН НА ПРИЈАТЕЛСТВО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ  
– МАКЕДОНИЈА И ТУРЦИЈА



  КОЛУМНА
МОБИЛНОСТ
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„Полесно е да разбиеш атом отколку предрасудa“ – 
Алберт Ајнштајн

Оваа мисла на големиот гениј честопати ме потсету-
ва на положбата на лицата со инвалидност во општест-
вото. Секојдневно се судруваме со безброј предрасуди. 
Навистина предрасудите постоеле и ќе постојат, тие 
тешко се искоренуваат, како што вели и Ајнштајн но 
жртви на предрасудите се многу луѓе а најчести жртви 
се токму лицата со инвалидност. Со цел да се потсетат 
луѓето дека во нивните редови живеат и луѓе кои се 
малку поинакви од нив и дека имаат свои потреби за да 
станат рамноправни е прогласен 3 Декември за Меѓуна-
роден ден на лицата со инвалидност. Овој ден насекаде 
во светот се означува со бројни пригодни настани.

Во изминатите години, на 3 Декември од страна на 
роднини, пријатели и познајници добивам честитки за-
тоа што многу од нив тој ден го сфатиле како празник 
и мислат дека е пригодно да честитаат. Тоа и не ме чуди 
баш многу од луѓе кои не се упатени во нашата пробле-
матика и значењето на овој ден. Меѓутоа ме зачудува 
односот кон овој ден и од самите инвалиди. На тој ден, 
како и секоја година, по телефон или, пак, на социјални-
те мрежи, добивам пораки со честитки за денот небаре 
се работи за некој празник. Поради тоа, испровоциран, 
напишав една кратка реченица со која се обидов ним а 
и на сите други пријатели да им објаснам накратко што 
е овој ден, како јас го сфаќам и кое е значењето него-
во. Не се работи за празник на лицата со инвалидност, 
туку тоа е Меѓународен ден на лицата со инвалидност 
кога не се празнува туку на тој ден само уште еднаш ќе 
ги потсетиме сите останати, како и одговорните лица 
во државните институции дека ние постоиме, за жал, 
не има, имаме големи проблеми и пречки кои треба да 
ги совладаме за да можеме да живееме еден нормален 
живот достоен за човек. Ова е само еден ден во низата 
од 364 други денови во годината кои ние исто така ги 
поминуваме во постојана борба за место под сонцето. 
Нашата борба за подобрување на условите за живеење е 
континуиран процес и никогаш нема да престане. Камо 
таа среќа да немаше инвалиди и сите да бевме еднакви 
здрави и без потреба за помош од други. Но, за жал, не 
има... и тоа многу не има, само треба да изнајдеме на-
чин да се чуе нашиот глас бидејќи обично сè се сведе 
на една проста едноставност која убива: ќе дојде 3 Де-
кември и на сите медиуми ќе осамнат наслови со кои 
ќе се означи денот, некој од државата ќе се сети дека 
треба да ни направи чест, па ќе присуствува на некој 

КОГА СОЛЗИТЕ ЗБОРУВААТ

собир организиран по тој повод, во нашите здруженија 
ќе се организираат разни свечености, турнири, а некаде 
и прес-конференции доколку успееме да собереме до-
волно новинари... и толку. Веќе наредниот ден се паѓа во 
заборав и се е пак по старо. Остануваме ние со нашите 
секојдневни проблеми кои со години само се зголемува-
ат, а многу тешко или никако не се решаваат.

Меѓутоа оваа година се случија два настани по по-
вод овој ден што ми оставија впечаток, а кои мислам 
дека треба да се забележат зашто навистина се ретки и не 
треба да останат незабележани. На овој ден потекоа сол-
зи. Солзите се израз на големи емоции. Се плаче од жал, 
болка и сочувство а неретко и од радост. Кога солзите 
зборуваат непотребни се зборови за да ги опишат силни-
те емоции. Кој било збор човек да го каже ќе се заборави, 
што било да се направи ќе се случи истото – солзите кои 
искрено потекле никогаш нема да се заборават.

Првиот настан се случи во Скопје. За долгогодишна 
предана работа, пожртвуваност, несебичност и спрем-
ност во секој миг да се помогне на лицата со инвалид-
ност, од страна на НСИОМ на прим. д-р Нико Јанков 
му беше доделена плакета. За овој човек не сакам мно-
гу да зборувам бидејќи што и да кажам нема да биде 
доволно за да се опише неговиот придонес во работа-
та на здруженијата како во Битола така и во државата 
од самото нивно основање па до денес. На свеченоста 
кога му беше доделено ова големо признание, за жал, 
не можев да присуствувам поради работните обврски. 
Меѓутоа, од луѓе кои присуствуваа на овој настан до-
знав дека потекле солзи. Не издржа машкото срце да ги 
скрие силните емоции кои навирале како вулкан и за 
кратко но доволно речито го искажал тоа што го чувс-
твувал. Радоста, сеќавањата и благодарноста се измеша-
ле и нема човек кој може сите тие силни чувства да ги 
контролира. Тоа кажува дека НСИОМ направила полн 
погодок со доделувањето на оваа плакета. Му честитам 
на д-р Нико Јанков за признанието и му посакувам уште 
долги години заедно со нас да ја води битката која цел 
живот ја водиме за достоинствен живот на лицата со ин-
валидност.

Вториот настан се случи во Ресен. По повод Меѓу-
народниот ден на лицата со телесен инвалидитет, „Мо-
билност Битола“ заедно со нашата канцеларија во Ресен 
и Општина Ресен организираше театарска претстава 
под наслов „За рамнотежа во светот“. Претставата беше 
по текст на нашата талентирана членка Биљана Тодо-
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КОЛУМНА

Денеска се уморив од читање на вашите 
писма. Толку многу ги имаше што ја из-
редив целата азбука за да ги наредам 
хронолошки и по азбучен ред. Ги има-
ше од разни страни. Кратки и долги. 
Некаде полни со дијагнози, а некаде 
со превод. Си велам, колку ли наши-
те медицински се описмениле. Па и не 
сум далеку од вистината. 

Денес толку напредна медици-
ната што сите станаа доктори. Па си 
велам, троа доктор сум цели четири децении, ама изгле-
да не сум научил ни малку. За искуство во медицината 
сега треба и помалку. Дури од социјалните мрежи може 
полесно и побрзо да се научи и како се лекува сè, вклу-
чувајќи и телесна инвалидност. Да, таму пишува дека 
сè се лекува за два, пет дена до три недели, дури и нај-
тешката болест. Јас сум навистина оптимист, мислам 
доктор-оптимист, ама толкав оптимизам не сум знаел, 
инаку немаше да одам да студирам.

Сега, откако се измачив да ги прочитам сите ваши 
писма, видов дека ќе ми требаат следните четириесет 
години да ги одговорам. Ама се сетив дека сите одгово-
ри се веќе тука, само да се отвори на интернет и готово. 
Значи, само гледај и чекај. И јас си чекам на вас, да ви-
дам колку многу научивте, белки и јас ќе научам нешто 
од вас. Ај со здравје!

Ваш, Нико

ровска, а како режисер се јави Сотир Чаушевски исто 
така наш член од Ресен. Интересно е дека како акте-
ри во оваа претстава се појавуваат ученици и деца од 
проектот на УНДП за општествено корисна работа, 
како и деца членови на „Мобилност Битола“. Темата на 
претставата е проблемите со кои се соочуваат лицата со 
инвалидност: телесни, глуви, слепи и лица со попрече-
ност во психичкиот развој. Секој од актерите и самото 
лице со инвалидност кажува за своето видување на жи-
вотот и проблемите со кои се соочува.

Овој настан беше навестен неколку месеци порано 
како своевидно изненадување кое ни беше приредено на 
денот на литературното читање кое го организира „Мо-
билност Битола“ во с. Бабино. Тогаш Сотир Чаушевски 
ни навести дека по текст на Биљана Тодоровска ќе из-
работи сценарио и ќе ја режира претставата која ќе биде 
прикажана на денот на лицата со телесен инвалидитет. 
Ветеното се исполни и навистина на тој ден се одржа 
оваа претстава. За жал и на овој настан поради работни-
те обврски не можев да присуствувам. Од присутните на 
овој настан дознав дека претставата била многу убава 
и дека привлекла големо внимание од истите. На овој 
настан присуствуваа меѓу другите и градоначалникот на 
општина Ресен, Ѓоко Стрезовски и владиката на Европ-
ската епархија отецот Пимен. Емоциите и на настанот 
не изостанаа. Силните зборови од актерите предизвикаа 
наплив на измешани емоции кои не можеа да се совла-
даат. Солзи потекле од очите речиси на сите присутни 
на претставата. Тоа се моменти на сплотеност на пуб-
ликата со актерите кога сите дишат во еден здив, сите 
мислат со една мисла и сите ги доживуваат емоциите 
и неволјите на другите како свои лични емоции и про-
блеми. Флуидот што потече од сцената ги спои сите. Тој 
флуид и тој електричен набој треба допрва да протече 
меѓу луѓето и да ги спои во една мисла и една желба за 
да се воспостави рамнотежа во светот. Човек на чове-
ка да подаде рака и да се воспостави оној линк толку 
неопходен за разбирање на неволјите на другите. Тоа е 
единствен начин за да им се помогне на лицата со инва-
лидност бидејќи само тогаш кога ќе се почувствуваат 
неволјите на инвалидите како свои и кога нивната мака 
и болка ќе допре и до нивните срца секој ќе биде спре-
мен да го измени овој свет и тој да стане едно поубаво 
место за живеење.

Треба да се потрудиме оваа претстава да ја видат 
што поголем број луѓе, исто така пораките од текстот да 
се пренесат на што е можно повеќе луѓе, да предизвика-
ме емоции и тие да се преточат во што повеќе срца, како 
и да ја пренесеме пораката насекаде зашто тоа е нашата 
мисија и борба.

Овие настани одлучив да ги потенцирам бидејќи 
според моето сфаќање кога солзите зборуваат значи 
дека се допрело до душата на другиот. Да се обидеме да 
допреме до што повеќе души, да се обидеме да ги раз-
будиме емоциите бидејќи нема ништо полошо од рам-
нодушноста. Таа не уништува и психички и физички а, 
за жал, сè повеќе луѓе се рамнодушни и како резултат 
на тоа состојбите или не се менуваат на подобро или 
одат на полошо. Луѓето притиснати од секојдневните 
проблеми стануваат себични, се затвораат во тесни кру-
гови и во себе, не искажуваат емоции и сочувство и нема 
спремност да се помогне на кој и да било. Да се обидеме 
тој оклоп да го разбиеме бидејќи под него се кријат луѓе 
со крв и месо, полни со емоции кои се плашат да ги ис-
кажат. Бараме разбирање, не сожалување. Кога солзите 
зборуваат рамнотежата во светот ќе се воспостави. 

Митко Фидановски
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НОВОСТИ
МОБИЛНОСТ

„Медикус хелп“ во соработка со „Алкалоид“ АД и 
„Алкалоид конс“ организираше презентација на нов про-
извод од портфолиото на „Алкалоид“ АД и „Алкалоид 
конс“ – пелени за инконтиненција Alkoped Premium. 
Беа презентирани два вида на пелени за инконтиненција 

за возрасни, во три достапни големини, кои се хипоалер-
гени и кои содржат индикатор за апсорпција.

„Медикус хелп“ повеќе од 20 години работи на своја-
та мисија да обезбеди квалитетни производи со цел по-
добрување на квалитетот на животот на своите клиенти.

С.П.

НОВ ПРОИЗВОД  
НА „АЛКАЛОИД КОНС“  
– ПЕЛЕНИ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈА

Пред новогодишните празници Црвениот крст на Општина 
Центар на десет социјално загрозени семејства на членови на 
„Мобилност Скопје“ им подели пакети со храна, со што барем 
малку им ги разубави празниците.

Исто така, Црвениот крст на Општина Центар во изминати-
от период преку проекти константно им помага на социјално за-
грозените членови на „Мобилност Скопје“. Имено, „Мобилност 
Скопје“ искрено се заблагодарува на Црвен крст на Општина 
Центар и се надева на продолжување на успешната соработка.

 Елена Ѓурчиноска

УШТЕ ЕДНА УСПЕШНА АКЦИЈА НА ЦРВЕН КРСТ  
НА ОПШТИНА ЦЕНТАР И „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“

Неодамна новоотворениот маркет „Здравец“ од 
Струмица приреди мало изненадување за повеќе се-
мејства од општина Струмица и пошироко. Сопстве-
ниците на маркетот „Здравец“ донираа за социјално 
загрозените семејства пакети од најразлични прехран-
бени производи и средства за лична хигиена. Неизмерна 
благодарност како до сопствениците така и до потро-
шувачите на маркетот „Здравец“, кои одвоија дел од 
своите кошнички и ги донираа на семејствата коишто 
имат лица со посебни потреби. Семејствата што добија 

такви пакети беа неизмерно среќни, бидејќи тоа мно-
гу им значи и беше големо олеснување за нивниот мал 
буџет. Среќата на овие семејства не може да се опише со 
зборови. При преземањето на пакетите тие искажуваа 
огромна благодарност до хуманите луѓе, а исто така и ги 
благословуваа. Едноставно не можеа да ги скријат свои-
те емоции на радост и среќа, што некои луѓе се сетиле 
дека има и луѓе на кои им е неопходна и ваква помош.

Со надеж дека и понатаму ќе има вакви хумани ак-
ции, ги поздравуваме сите оние што беа дел од оваа ак-
ција наречена „Нека знае мама дека не е сама“.

Мери Туџарова

„НЕКА ЗНАЕ МАМА ДЕКА  
НЕ Е САМА“ 
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Националната мрежа против насилството врз жени и 
семејно насилство на 10 декември одржа конференција на 
тема „Насилството врз жените – дел од агендата на политич-
ките партии во РМ“.

Конференцијата беше одржана во рамките на кампања-
та „16 дена активизам против насилството врз жени“, која 
е дел од активностите на проектот „Застапување за обезбе-
дување оддржливост на специјализирани сервиси за жртви 
на семејно насилство“ подржан од Проектот на УСАИД за 
граѓанско општество.

Во обраќањето на Елена Димушевска, извршниот ди-
ректор на Националната мрежа против насилство врз жени 

и семејно насилство, беа претставени стандардите за дост-
апност на сервиси за подршка за жени жртви на различни 
форми на насилство, со посебен осврт на видот на сервиси-
те што се нудат во Македонија, препораките на Советот на 
Европа за минимум стандарди за сервиси за подршка, со-
стојбата во Македонија и што недостасува во Македонија. 

Во Македонија постојат две национални СОС линиии, 
која обезбедуваат помош само на македонски јазик. Според 
препораките на Советот на Европа потребно е да се обезбе-
ди помош на сите локални јазици. 

Во Македонија работат 5 шелтер центри и еден кризен 
центар, а потребни се минимум 20 шелтер центри со капа-
цитет од минимум 8 места.

Постоечките шелтер центри за жени жртви на насил-
ство не се достапни и не овозможуваат непречен пристап за 
жените со телесен инвалидитет.

На Конференцијата едногласно беше побарано Репу-
блика Македонија веднаш да ја ратификува Конвенција-
та на Советот на Европа за спречување и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство (Ин-
станбулска конвенција).

Истовремено едногласно беше упатена порака до ин-
ституциите во државата за обезбедување на достапност и 
пристапност до специјализирани сервиси за подршка на 
сите жени жртви на насилство на територијата на целата 
држава, со посебен фокус на жените со инвалидност како 
дополнителна ранлива група.      С. П.

КОНФЕРЕНЦИЈА
НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ

На 26.09.2015 година „Мобилност Битола“ го одр-
жа традиционалниот излет во с. Бабино. Ова е втор пат 
да одиме на оваа дестинација, а повод е сè почестата 

соработка со литературниот клуб „Изгрев“ од Демир 
Хисар. Нашите членови Биљана, Кире и Сотир од Ре-
сен и членовите од клубот, во амбиенталниот простор 
нè исполнија со благодат, за кој им се заблагодаруваме. 
Педесетина присутни, меѓу кои членови на „Мобил-
ност“ од Битола, Скопје, Прилеп, Штип, претседателот 
на „Мобилност Македонија“ – Бранимир Јовановски, 
генералниот секретар Софче Прчева и раководителот на 
Параолимпискиот комитет – Драган Дојчиновски, ужи-
ваа во настанот.

ИЗЛЕТ И ЛИТЕРАТУРНО ЧИТАЊЕ 
СО ПОСЕТА НА БИБЛИОТЕКАТА 
ВО C. БАБИНО
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Веднаш по литературниот дел, професорот Стеван 
Степановски нè внесе во историјата и незаборавот на 
македонскиот непокор низ вековите. Бројните експона-
ти, книги, документи, слики, носии, предмети и што ли 
не од овие и други простори, ги отворија видиците на 
минатото, сегашноста и иднината. Го запишавме тоа во 
книгата на впечатоци и договоривме нови средби на ова 
извориште на историјата воопшто. 

д-р Нико Јанков

Во Ресен од 25 до 27 септември 2015 година се одр-
жа традиционалниот „Преспански јаболкобер“, а во 
рамките на манифестацијата повторно учествуваа и на-
шите членови од канцеларијата на „Мобилност Битола“ 
во Ресен. Проектот за општествено корисна работа, во 

кој нашето здружение е партнер на општина Ресен, е 
веќе на половина пат. Искуствата и плодовите од десет-
годишната работа се на повидок, заради што Советот на 
општина Ресен ни додели награда и признание – дипло-
ма за плодотворната соработка.

Во рамките на свечената седница, признанијата ги 
додели градоначалникот на општина Ресен – д-р Ѓоко 
Стрезовски, а примајќи ја наградата, претседателот на 
„Мобилност Битола“, прим. д-р Нико Јанков, рече дека 
ова е уште еден поттик за продолжување на успешната 
соработка на сите полиња. 

д-р Нико Јанков

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
НА „ПРЕСПАНСКИ  
ЈАБОЛКОБЕР 2015“
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

Со посредство на УНДП (UNDP), Владата на Репу-
блика Македонија е во реализација на проектот „Само-
вработување на лица со инвалидност“, за кој конкурсот 
официјално траеше до 1 септември годинава. Во таа 
насока Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија преку своите центри за вработување започна со 
серија трибини со цел да ги запознае заинтересираните 
лица за начините и условите за самовработување при 
што ќе се манифестира максимална финансиска и друга 
поддршка во бизнис-плановите на лицата кои ќе се са-
мовработат.

На подрачјето на дејствување на „Мобилност Би-
тола“, во овој период се одржаа две трибини. Првата 
се одржа во Ресен на 20 август 2015, во просториите 
на „Мобилност Битола“ – канцеларија Ресен, на која 
учество зедоа директорот на Центарот за вработување 
во Ресен – Зоран Костовски и одговорното лице Садет 
Зутеа. На трибината присуствуваше и членот од каби-

САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ  
– ТРИБИНИ ВО РЕСЕН И БИТОЛА

нетот на општина Ресен, Наумче Ташовски. Од наша 
страна, покрај заинтересирани членови од Ресен, при-
суствуваа и дел од раководството на „Мобилност Бито-
ла“ – претседателот прим. д-р Нико Јанков и членовите 
на УО, Фанче Ѓоргиевска и Сотир Јоновски. Во диску-
сијата активно учество зедоа и активистите од Ресен: 
д-р Сања Андоновска, Роберт Ламановски, Сотир Чау-
шевски, Гордана Стојановска и во името на вработените 
во проектот, Антонио Милошевски. 

Информацијата која ја дадоа присутните од Цента-
рот за вработување практично беа основните насоки 

кои се нудат со проектот, а за сите детали ќе се прави 
поединечен договор. 

Во Битола, трибината се одржа на 21 август, со поче-
ток во 12.00 часот, во спортската сала на Заедницата на 
хуманитарните организации при Центарот за социјал-
ни работи. Претставници на Центарот за вработување 
од Битола беа Лидија Сушак, Лилјана Стојановска и 

Јулијана Поповска. Од нивна 
страна беше многу исцрпно ис-
користена оваа информативна 
средба за запознавање на број-
ните присутни (околу 40) за сите 
модалитети кои ќе го следат про-
цесот на самовработување, начи-
нот на конкурирање, начинот на 
подготовка и доаѓање до листата 
на оние што ќе го добијат „само-
вработувањето“.

Инаку, секој поединечен 
грант тежи 270.000 денари, сред-
ствата ќе се користат по фактура. 
За цела Република Македонија 
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има обезбедено ангажман за 120 лица, со можност секое 
лице да може да вработи уште две лица, за кои добива 
дополнителна поддршка од 92.000 денари. Склучување-
то договор и започнувањето со работа вклучува права 
и обврски. Интересно е дека ако од кои било причини 
фирмата нема да ја издржи конкурентноста на пазарот, 
во првата година има повраток на средства од 80%, во 
втората година 60%, а правото за неплаќање на придо-
неси е пет години. Повторно добивање на средства може 
да се оствари по пет години. 

Во богатата дискусија, од повеќе присутни се раз-
гледаа сите аспекти и практично мислиме дека прису-
тните во потполност, барем во оваа првична информа-
ција, ја сфатија пораката и другите поголеми обврски 
кои следат во остварувањето на програмата. Присутни 
беа претставници од сите сојузи на лицата со инвалид-
ност, како и заинтересирани поединци и такви кои веќе 
користеле некои бенефиции од порано. 

Најголем акцент во дискусиите беше ставен на теш-
котиите кои се јавуваат во остварувањето на работниот 
процес во отежнатите услови на стопанисување во кои 
се наоѓа нашата држава и неможноста за остварување 
на некои законски права кои веќе постојат со законска-
та регулатива и ратификуваната Конвенција за правата 
на лицата со инвалидност. Особено беше нагласено до-
цнењето на враќањето на уплатените средства во однос 
плата, придонеси, чие доцнење во овој момент е мини-
мум осум месеци. Од причини што придонесите изнесу-
ваат околу 35% од бруто-платата, а 10% е персоналниот 
данок, без склучување на останатите специфики при 
отворање на ново работно место и самата специфика на 
дејноста, уште на самиот почеток оптоварувањата се со 
над 100%, така што дадените средства за опрема и за 
репроматеријали практично би ги снемало во првите два 
месеца од функционирањето на новата фирма. За сите 
други детали, претставниците на Центарот за вработу-
вање и во Ресен и во Битола изразија подготвеност за 
максимална продуктивна соработка. 

Се надеваме дека оваа констатација по овие први 
информативни трибини ќе има позитивен тренд и дека 
еден дел од невработените лица со инвалидност ќе ја 
најде својата иднина. 

д-р Нико Јанков

Во пресрет на новогодишните и божиќните праз-
ници најмладите од „Мобилност Струмица“ и Здруже-
нието „Вера“ за поддршка на децата со Даунов синдром 
од Струмица се собраа и изработуваа новогодишни чес-
титки кои ќе бидат поделени на новогодишниот концерт 
кој ќе се одржи на 24 декември во Домот на културата 
„Антон Панов“ во Струмица. Целта на оваа акција за 
изработка на новогодишни честитки и одржување на 
концерт е дружба помеѓу најмладите членови во здру-
женијата, поттикнување на нивната креативност и ху-
маност. Ние како нивни придружници, пријатели, роди-

тели, другари сè што посакуваме е секое утро нивните 
очи да го видат сонцето, а во текот на денот, радоста 
да им ја исполни душата. Нам ни останува тоа дека во 
иднина манифестациите од таков вид ќе ги негуваме и 
збогатуваме за да го усреќиме секое детско срце. Да ни 
се живи, и ден за ден се поздрави нашите најмили и во 
вечноста најљубени дечиња!

Мери Туџарова

ИЗРАБОТКА  
НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ



на различните форми на насилство врз жени и прија-
вување од жени со различни типови на попреченост“; 
Кристина Плечиќ – Беќарова од Национална мрежа про-
тив насилство врз жени и семејно насилство/Х.Е.Р.А., на 
тема „Систем на заштита: Достапност и пристапност на 
сервиси за поддршка на жени со попреченост“; Оливера 
Рашиќ – Цаневска, претставник од Филозофски факул-
тет, на тема „Подготовка на стручен кадар: Едукација 
за сексуално и репродуктивно здравје и права како пре-
венција од злоупотреба“ и Снежана Матовска, родител-
претставник од Здружението „СОЛЕМ“, на тема „Пре-
пораки за специјализирани сервиси за родово базирано 
насилство“.

Ова се дел од препораките што произлегоа од панел-
дискусиите во рамките на одржаната конференција. 

Услугите кои граѓанските организации ги нудат 
мора да се засноваат на антидискриминаторски полити-
ки, односно сервисот треба да биде достапен и приста-
пен за сите граѓани. Ова особено важи за лицата со по-
преченост (жени со физичка, телесна и сензорна попре-
ченост), како и припадниците на малцинствата кои не го 
зборуваат македонскиот јазик. 
	Решение на системско ниво: интегрирање на 

сервисите за жртви на семејно насилство кои ги испол-
нуваат стандардите во националните буџети и програми 
со цел да се обезбеди финансиска одржливост на исти-
те. На овој начин ќе се обезбеди поголема достапност и 
пристапност на услугите за заштита од семејно насил-
ство на територијата на цела држава. 
	Градење на капацитетите кај давателите на ус-

луги за работа со лица со попреченост.
	Подготовка на информативни и едукативни ма-

теријали за работа со жени со попреченост.
	Вмрежување и соработка на невладини органи-

зации кои нудат специјализирани сервиси за жртви на 
семејно насилство со невладини организации кои ра-

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА34

МОБИЛНОСТ
ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

„ПРЕВЕНЦИЈА И СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ  
СО ПОПРЕЧЕНОСТ: СОСТОЈБАТА ВО ДРЖАВАТА И ПРЕПОРАКИ“

Националната мрежа против насилство врз жени 
и семејно насилство и Асоцијацијата за здравствено 
истражување и едукација – Х.Е.Р.А организираше кон-
ференција „Превенција и спречување на насилство 
врз жени со попреченост: Состојбата во државата и 
препораки“ која се одржа на 2.12.2015 година, со по-
четок во 10.00 часот, во хотел „Бест Вестерн“. На па-
нел-дискусијата со свое тематско излагање учествуваа: 
Елена Димушевска, Извршна директорка на Национал-
ната мрежа против насилство врз жени и семејно на-
силство на тема „Насилството врз жените – состојбата 
во Македонија“; Луиза Винтон, постојан координатор 
на Обединетите Нации и преставник на УНДП и УН-

ФПА во Република Македонија, со тема „Конвенција 
за права на лица со попреченост – како се адресирани 
потребите и заштитата од насилство“; Слободанка Ла-
зова, претставник од Министерство за труд и социјална 
политика, на тема „Законска регулатива и сервиси за 
семејно насилство за жени со попреченост“; Бојан Јо-
вановски, Извршен директор на Асоцијација за здрав-
ствена едукација и истражување Х.Е.Р.А. со „Превенција 
од родово базирано насилство како дел од сексуално-
репродуктивно здравје“; Весна Матевска, програмски 
координатор во Асоцијација за здравствена едукација и 
истражување Х.Е.Р.А., на тема „Насилство врз жените со 
попреченост – факти и форми на насилство“; Елена Ѓур-
чиновска, претставник од „Мобилност Македонија“, на 
тема „Пристап до информации за превенција и заштита 
од насилство врз жени и семејно насилство кај жените 
со различен тип на попреченост“; Даниела Стојановска 
– Џинговска, претседател на Здружение на студенти и 
младинци со хендикеп, на тема „Вклученост на жените 
со попреченост во превентивните активности/кампањи 
за подигнување на свеста за различните форми на на-
силство врз жени и семејно насилство“; Елена Кочовска, 
претставник од „Полио плус“, на тема „Препознавање 
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ботат со лица со попреченост и невладини организации 
кои работат на сексуалното и репродуктивното здравје 
и права на жените.
	Во кампањите за жените да се посвети посебно 

внимание на жената со попреченост преку подигање на 
свеста на јавноста за нејзините можности и способностите.
	Подигање на свеста на самите жени со попре-

ченост за сопствените капацитети, нивни иницијативи 
за вклученост и охрабрување за НЕТОЛЕРАНЦИЈА и 
пријавување на насилството.
	Жената со попреченост да стане дел од сите ин-

ституции на системот, а не да биде исклучок, односно при-
сутна само во некои сегменти од општествениот живот. За-
должително да биде вклучена како креатор на политиката 
за жените особено во борбата против насилството врз нив.
	Насилството врз основа на хендикеп треба да 

биде признаено како сериозен и во некои случаи криви-
чен проблем, наместо да се смета за приватно прашање. 
	Отворање на пристапни и достапни советува-

лишта.
	Вклучување на прашањето за хендикеп во еви-

денцијата на органите на прогонот како жртви на на-
силство. 
	Изработување на водичи за препознавање на 

насилството врз лицата со хендикеп.
	Вклучување на прашањето за хендикеп како 

континуирана обука за сите фактори вклучени во борба-
та против насилството и криминалот од омраза.
	Унапредување на постоечката законска рамка за 

превенција и заштита на жртвите од семејно насилство.
	Да се развијат протоколи за справување и заш-

тита на жртвите со хендикеп од насилство и криминал 
од омраза во институционалните и вонинституционал-
ните форми за поддршка на лицата со хендикеп.
	Центрите за заштита на жртвите од семејно 

насилство и институционално треба да бидат целосно 
пристапни и достапни за лицата со хендикеп. 
	Организирање на пристапни и достапни курсе-

ви и едукативни сесии за жените со хендикеп (на при-
мер во самоодбрана, обука за самоувереност и сексуал-
но образование). 
	Услугите за поддршка треба да се направат дос-

тапни, и давателите на услуги за поддршка треба да се 
сензибилизирани за потребите на лицата (жени, мажи 
деца, возрасни) со хендикеп. 
	Лицата со хендикеп треба да бидат ангажирани 

и вработени во центрите за заштита на жртви од насил-
ство, како и да бидат вклучени во Националните коор-
динативни тела за борба против насилството. 

Елена Ѓурчиноска

На 25.11.2015 година, екипа на телевизијата Мега 
од Битола направи интервју со претседателот на „Мо-
билност Битола“, прим. д-р Нико Јанков. Интересот на 
телевизиската куќа беше за претстојното одбележување 
на Меѓународниот ден на лицата со инвалидност – 3 Де-

кември, активностите на „Мобилност Битола“ и нашите 
планови за наредниот период. 

Во разговорот беа кажани основните информации 
за нашето здружение и Сојузот, начинот на дејствување 
и досегашните успеси во организирањето настани за по-
дигање на целокупните капацитети при реализацијата 
на капиталните цели – остварување на правата на ли-
цата со инвалидност, вклучувајќи ја и Конвенцијата на 
ОН, која нашата земја ја ратификуваше во 2011 година.

Исто така, беа презентирани повеќе материјали: 
плакати, летоци, прирачници и друг материјал поврзан 
со активностите на здружението, а особено беа нагла-
сени трите работилници, дефилето, претстојните мани-
фестации, како и работата на проекти во партнерство со 
локалната самоуправа, а потоа беа договорени и други 
средби со цел јавноста уште повеќе да се анимира и за-
познае со работата на „Мобилност Битола“. 

д-р Нико Јанков

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“ 
НА ТВ МЕГА
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Од 12.08.2015 до 16.08.2015 година во рамките на 
битолското културно лето „Битфест 2015“ се одржа ма-
нифестацијата „Балканска колонија на ракотворци“, по 
трет пат, чиј организатор е Здружението на граѓани „Ас-
терион 5“, со кое имаме партнерски договор. Годинава 
под мотото „Култура на ракотворење“ и во присуство 
на ракотворци од Австрија, Србија, Турција, Босна и 

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
НА ТРЕТАТА „БАЛКАНСКА КОЛОНИЈА НА РАКОТВОРЦИ“

Херцеговина, Македонија и Израел, на колонијата учес-
твуваа и шест дипломци и студенти од Факултетот за 
ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“, предводени од Тони Николовски, виш конзер-
ватор и реставратор. Од наша страна, на овој впечатлив 
настан учествуваа познатите ракотворци: Мирко Кос-
товски, Гордана Стојановска, Гордана Пешевска, како и 

специјалниот гостин на „Мо-
билност“ – Роза Мојсовска од 
Струмица.

Можност за претставување 
имаа и други ракотворци, кои 
имаа желба да се изразат, а цен-
тралното место на настаните 
секако дека му припадна на из-
раелскиот уметник со руско по-
текло, Руслан Сергеев. Роден во 
Русија, школуван во Белорусија 
и Украина, со заслужен епитет 
скулптор на пејзажни распо-
ложенија, автор е на повеќе од 
95 големи пејзажни мозаични 
структури, девет уникатни пар-

кови на скулптура (сетилен, научен, за инвалиди, на зву-
кот и природата). Има повеќе од 40 изложби низ светот со 
блескави критики од „Хералд трибјун“, „Палм бич пост“, 
„Ерусалим пост“ и „Продизајн 5“.  

Меѓу годинешните учесници беше и Рамазан Ајки-
лич, сликар од Измир, кој има потекло од Битола, а ја 
разработуваше темата за битолскиот чкембар, како и 
Живко Поповски-Цветин, кој за своите дела (Цветната 
патека за мир) очекува да влезе во Гинисовата книга на 
рекорди. Нашите учесници ја имаа честа да бидат заед-
но и да творат во присуство на познати имиња. Задовол-
ството е уште поголемо што оваа трета по ред Колонија 
беше поддржана и од Министерството за култура, како 
и од Градоначалникот на општина Битола. 

На затворањето на Колонијата беше присутен и ам-
басадорот на Република Израел, како и други почесни 
конзули. Сè на сè, настани за паметење и влогови за ид-
нината. 

д-р Нико Јанков



трагачите по новото и невиденото. Дали само амбицијата 
и макотрпната работа, но и квалитетот на уметникот за 
резба во бакар се доволни за создавање на емисија? Во 
тоа се убедени многумина, а ќе се убедат уште повеќе от-
како ќе ја видат емисијата, во чиј центар се најде токму 
нашата членка Гордана Тирицовска – Стојановска.

По повеќе консултации и договарања, емисијата 
беше снимена на 18 ноември 2015 година, во домот на 
Гордана и нејзиното семејство. Исто така, беа снимени 

и други членови на здружението во клупските просто-
рии на „Мобилност Битола“ – канцеларија Ресен. Со ова 
се етаблира една подолготрајна макотрпна работа на 
нашиот истакнат член, кој работи на подигање на ка-
пацитетот на здружението во сите сфери на живеењето. 
Тоа впрочем се гледа и секојдневно бидејќи членовите 
од Ресен – Сотир, Роберт, Гордана и други се носители 
на значајни активности. Во овој процес тие се многу 
потпомогнати од д-р Сања Андоновска, како и од ак-
тивисти на локалната самоуправа и градоначалникот 
д-р Ѓоко Стрезовски, кои секојдневно се присутни при 
реализацијата на програмските цели и потребите на на-
шите членови од Ресен.

Ја користиме оваа пригода уште еднаш да й честита-
ме на Гордана и да й посакаме уште многу вакви успеси 
во иднина! 

д-р Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
МОБИЛНОСТ
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По трет пат во последниве пет месеци, екипата на 
Македонската радио-телевизија предводена од новинар-
ката Виолета Софкаровска реши токму нашето здруже-
ние да го стави во центарот на емисијата „Петтиот ан-
гел“. Очигледно е дека „Мобилност Битола“ со своите 
членови има капацитет да ги заинтригира новинарите и 

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
ПО ТРЕТ ПАТ ВО ЕМИСИЈАТА „ПЕТТИОТ АНГЕЛ“,  
ОВОЈ ПАТ СО ГОРДАНА ТИРИЦОВСКА – СТОЈАНОВСКА
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

По повод Меѓународниот ден на лицата со инвалид-
ност – 3 Декември и Денот на лицата со телесна инва-
лидност на Македонија – 4 декември „Мобилност Би-
тола“ во партнерство со општина Ресен организираше 
и изведе театарска претстава насловена „За рамнотежа 
во светот“. Претставата се одржа во големата сала на 
општина Ресен, пред повеќе од 200 посетители, односно 
немаше ниту едно празно место, поради што триесетина 
гледачи стоеја.

Меѓу присутните беше и покровителот на претста-
вата и манифестацијата – градоначалникот на општи-
на Ресен, д-р Ѓоко Стрезовски, нејзината екселенција 
амбасадорката на УНДП во Македонија – г-ѓа Луиза 
Винтон, неговото високо првосвештенство Владиката 
Пимен, претседателот на „Мобилност Битола“ – прим. 
д-р Нико Јанков со повеќе членови од Битола, поголема 
група на поети „Изгрев“ од Демир Хисар, Ресен, Битола 
и од Охрид, како и многу родители со своите деца, акте-
ри – деца со инвалидност, ученици и други.

ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА ВО РЕСЕН

На импресивниот текст со голем емотивен набој од 
поетесата, инаку член на „Мобилност Битола“, Биљана 
Тодоровска, следеше маестрална режија на Сотир Чау-
шевски, кој како диригент на изведба на опера, ги реде-
ше настаните на оваа современа епска бајка, на сите по-
зната, а неоткриена. Актерите – децата со инвалидност 
и учениците, водени од режисерот како со невидливи 
конци, покажаа висока професионалност. Цело време 
претставата беше одлично вклопена со аудиовизуелни 
ефекти, за кои заслужни беа Ѓоко Таневски и Петар 
Стојчевски. За оваа пригода „Мобилност Битола“ изра-
боти плакат и леток, кои беа промовирани неколку дена 
порано. Сите активности беа проследени од печатените 
и електронските медиуми. 

По претставата, покровителот – градоначалникот 
д-р Стрезовски приреди коктел за сите присутни. На са-
миот крај, мора да се спомeне дека со одлука на Советот 
на општина Ресен се продолжува проектот за општест-
вено корисна работа во соработка со УНДП, за што ам-

басадорката Винтон изрази големо задовол-
ство, но вети и дека по шест месеци грантот 
ќе се обнови. На овој начин партнерството и 
заедничките настапи ги даваат најповолните 
резултати – зголемена инклузија на лицата 
со инвалидност, рушење на бариерите при 
односот на средината кон овие лица и созда-
вање на кадри кои со едукацијата низ проек-
тот ќе си го најдат местото и вработувањето.  
Сè на сè, многу добри резултати и продолжу-
ваме напред! 

д-р Нико Јанков



На 28.10.2015 година во просториите на Фудбалска 
федерација на Македонија (ФФМ), делегација на „Мо-
билност Македонија“ одржа едночасовна работна сред-
ба со висока делегација на ФИФА, која беше во работна 
посета на ФФМ. Дискутиравме за можноста да се прод-
лабочи соработката на полето на фудбалската игра, тре-
нерска едукација, да се направат пристапни стадионите 
за лицата со инвалидност, да се подигне јавната свест за 
можностите за лицата со инвалидност и доколку се из-

најдат средства да се оформат неколку тимови на наши-
те здруженија во футсал како можност да се организи-
раат и лига натпревари. Состанокот траеше речиси еден 
час и на крај излеговме со пријатно чувство дека сме 
на добар пат во комуникацијата и соработката со ФФМ. 

Нашата соработка придонесе да се срушат архи-
тектонските бариери во „Куќата на фудбалот на Маке-
донија“ и сега таа е комплетно пристапна за лица кои се 
движат со инвалидска количка, и тоа не само рампата на 
влезот на објектот туку и лифт, адаптиран тоалет, пар-
кинг-простор, како и адаптирани трибини на тренинг-
центарот „Петар Милошевски“. Честитки до раковод-
ните лица на Фудбалската федерација на Македонија за 
преземените конкретни активности.

Б. Јовановски

раат и лига натпревари. Состанокот траеше речиси еден 
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Делегација од „Мобилност Македонија“ учествува-
ше на 10. јубилејно издание на традиционалните музич-
ки средби на лицата со инвалидност „Поморје 2015“ во 
соседна Бугарија, кое се одржуваше од 26 до 31 август 
2015 година. Како и досега, организатор е фондацијата 
„Сила за живот“ од Велико Трново. Покрај вообичае-
ниот патрон на манифестацијата – градоначалникот на 
Поморје, веќе втор пат покровител е и народниот право-
бранител на Република Бугарија.

За време на манифестацијата се остварени по-
веќе средби и разговори за идна соработка, а нашите 
претставници во музичкиот дел: Никола, Севдет и Соте 
се прикажаа во најдобро светло. Од настаните споделив-
ме убави мигови кои ќе ни останат во сеќавање.

д-р Нико Јанков

„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ 
НА ФЕСТИВАЛОТ „ПОМОРЈЕ 
2015“ ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

ФФМ ПРИСТАПНА ЗА ЛИЦА  
СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ



НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Оваа година „Мобилност Македонија“ ги организира XXI-те Музички средби на лица со теле-

сен инвалидитет. Во рамките на кој летен музички фестивал на 11 август ќе се одржат Музички-
те средби на „Мобилност Македонија“?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 
„ОПЕН ФЕСТ СТРУМИЦА“

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

Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа 63 коверти со одговор на наградното 
прашање што до сега претставува најголем број на испратени коверти. Исто така, најголемиот број на 
испратени коверти беа од Велес 37, потоа пет коверти од Штип, 19 од Скопје и два коверта од Битола. 
На седницата на Уредувачкиот одбор на весникот „Мобилност“, среќниот добитник го извлече еден од 
уредниците на весникот, Митко Фидановски.

И повторно најмногу среќа и точен одговор имаше член од „Мобилност Велес“, односно

МИЛАНЧО АРСОВСКИ

Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Банско, Струмица. Сите ин-
формации поврзани со реализацијата на наградата добитникот ќе ги добие од генералниот секретар 
на „Мобилност Македонија“ на телефонскиот број 02/3211-280.

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

  Кој е актуелниот претседател на Националното координативно тело за еднакви права на 
лицата со инвалидност во Република Македонија?

Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помогнеме со тоа што ќе Ви 
кажеме дека треба само да го читате весникот „Мобилност“ и ќе го дознаете одговорот.

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адресата на „Мобилност Ма-
кедонија“ (ул. 11 Октомври бр. 42-а – Скопје), со назнака „За наградна игра“, најдоцна до 15 март 2016 
година.

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

Почитувани читатели, Вие кои го знаете одговорот на наградното прашање и кои сте оптимисти 
па верувате во својата среќа, земете учество во наградната игра. Со тоа ништо не можете да загубите, 
а можете да добиете шанса, заедно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во 
Бања Банско во Струмица.

 С.Прчева
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ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО – НФСРИМ-МПК

Државното првенство во стрелаштво за лица со ин-
валидност се одржа на 18.10.2015 година на стрелиште-
то „Бејбунар“ во Охрид. Главен судија на натпреварот 
беше Валентина Гоџовска. На натпреварот учествуваа 
спортисти кои претходно учествувале на општински 
првенства во своите ССРИ и постигнале резултат над 
минимум пропишаната норма. На првенството соглас-
но со пропозициите за да се додели сет медали (златен, 
сребрен и бронзен) мора да учествуваат најмалку пет 
натпреварувачи. Во категориите каде што учествуваа 
четворица натпреварувачи беа доделени златниот и 
сребрениот медал, а каде што се натпреваруваа тројца 
натпреварувачи беше доделен само златниот медал.

Воздушен пиштол – микс
Име и презиме Град 1 2 3 4 5 6 Резултат од 40 истрели

1 Оливера Наковска-Бикова Битола 96 96 95 96 93 97 573 383
2 Бранимир Јовановски Куманово 89 92 97 91 90 90 549
3 Александар Јовановски Скопје 94 89 86 90 96 93 548
4 Лидија Крстеска Скопје 88 85 92 93 88 90 536 358
5 Ванчо Каранфилов Скопје 86 91 88 90 87 91 533  
6 Митко Фидановски Битола 77 84 84 83 81 80 489  
7 Златко Биков Битола 82 74 84 71 82 77 470  

Воздушна пушка – жени
Име и презиме Град 1 2 3 4 Резултат Забелешка

1 Елизабета Тодоровска Куманово 66 84 77 83 310  
2 Наташа Црвенковска Битола 71 66 77 66 280
3 Олга Ристовска Скопје 20 19 0 0  39 ДНФ
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Воздушна пушка – мажи
 Име и презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1 Новча Тодоровски Куманово 85 86 85 87 343
2 Васко Стефановски Битола 81 85 80 81 327
3 Ѓорѓи Здравески Прилеп 79 83 76 80 318
4 Имер Сефери Скопје 68 83 75 61 287

Воздушна пушка – микс SH2 (сталак)
Име и презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1. Дејан Танески Охрид 87 86 89 90 352
2. Снежана Танеска Охрид 81 86 88 83 338
3. Никола Ѓуровски Битола 69 78 83 77 307

Воздушна пушка – мажи (глуви и наглуви)
 Име и презиме Град 1 2 3 4 Резултат
1 Светлан Седмаков Скопје 87 68 75 76 306
2 Даниел Михајловиќ Скопје 77 70 79 75 301
3 Горан Митровски Скопје 77 67 67 79 290
4 Шефкет Брахими Скопје 72 72 65 68 277
5 Мартин Ангелов Битола 38 65 67 66 236
6 Томе Стојановски Прилеп 48 20 32 21 121

Воздушен пиштол – жени (глуви и наглуви)
Име и презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1 Пепица Наумовска Неготино 77 68 64 71 280
2 Андријана Грковска Скопје 64 67 60 78 269
3 Катерина Ѓорѓиева Скопје 53 73 62 70 258
4 Снежана Јарчева Скопје 54 65 53 62 234

Селектор на репрезентацијата,
Бранимир Јовановски
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Во организација на Националната федерација за 
спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Ма-
кедонски параолимписки комитет, на 15.11.2015 година 
во фискултурната сала на гимназијата „Гоце Делчев“ во 
Куманово беше одржано Државното првенство на Ма-
кедонија во пинг-понг за спортисти со инвалидност. На 
настанот учествуваа 24 пингпонгари, и тоа во пет нат-
преварувачки категории. Главен судија на натпреварот 
беше Мики Трендафиловски. Првенството го отвори 
претседателот на Федерацијата Тихо Русовски, а во ис-

клучително фер и коректна борба првите места по кате-
гории ги освоија следните спортисти:

Жени класи 6-10

1. Олга Ристовска – Скопје
2. Наташа Црвенковска – Битола
3. Лилјана Мицовска – Кочани
4. Магдалена Делова – Кавадарци

ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ 2015
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Мажи класи 1-5

1. Трајче Стојаноски – Скопје
2. Муштеба Амети – Охрид
3. Ристо Фотевски – Скопје
4. Зоран Јовановски – Струмица

Мажи класи 6-8

1. Томи Јаневски – Скопје
2. Марјан Зафировски – Скопје
3. Тони Митровски – Скопје
4. Игорче Постолов – Струмица
5. Николчо Делов – Кавадарци
6. Ванчо Каранфилов – Скопје
7. Васко Стефановски – Битола

Мажи класи 9-10

1. Страшко Коцевски – Куманово
2. Зоран Трајковски – Скопје
3. Ненад Диниќ – Скопје
4. Дејан Алексовски – Скопје
5. Дејан Ѓорѓиевски – Скопје

Мажи глуви и наглуви

1. Славчо Манчев – Скопје
2. Бобан Гурмешевски – Скопје
3. Кенан Сефедин – Скопје
4. Џан Ќорбајрам – Скопје
 
На првопласираните натпреварувачи им беа доделе-

ни медали од страна на претседателот на федерацијата.
Б. Јовановски
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На 03.10.2015 и 04.10.2015 година, во хотелот 
„Мизо“ во Охрид, во организација на „Мобилност Ма-
кедонија“, се одржа 27. Државно првенство во шах за 
лица со телесен инвалидитет на Македонија.

На првенството учествуваше 21 натпреварувач од 11 
здруженија. Првото место го освои Јанчо Ѓорѓевски од 
Куманово со освоени 6,5 поени од можни 7, второто Љу-
пчо Филипов од Кочани со 5,5 поени, а третото место го 
освои Горан Војновски од Кочани со 5 поени. Согласно 
со пропозициите, првопласираните десет натпревару-
вачи, и тоа: Јанчо Ѓорѓевски – Куманово, Љупчо Фи-
липов – Кочани, Горан Војновски – Кочани, Мирослав 
Бучевски – Скопје, Ристо Фотевски – Скопје, Наум Абов 
– Скопје, Горјан Свеќанцоски – Прилеп, Тоде Арсов – 
Штип, Адем Неби – Скопје и Билал Биберовиќ – Велес, 
директно се пласираа за следното 28 првенство кое ќе се 
одржи идната година. 

Последните пет шахисти: Мирче Коцев, Ване Ко-
цев, Атли Горенца, Драгиша Дукадиновски и Иле Пан-
зов немаат право на учество следната година, но нивни-
те здруженија ќе имаат право да пријават други шахисти 
за учество на првенството.

Б. Јовановски

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ  
ЗА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА



По повод Меѓународниот ден на лицата со инвалид-
ност – 3 Декември, Македонскиот параолимписки ко-
митет на 29.11.2015 година, во ДХО „Даре Џамбаз“, го 
организираше четвртото екипно Државно првенство на 
Македонија во шах за лица со инвалидност на кое учес-
твуваа четири екипи, и тоа: Национален сојуз на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија „Мобилност Ма-
кедонија“ со екипа во состав: Јанчо Ѓорѓевски, Љупчо 
Филипов, Горан Војновски и Мирослав Бучевски; На-

ционален сојуз на слепи на Република Македонија со 
екипа во состав: Миле Чапанов, Зоран Костадиновски, 
Трајче Димов и Хамди Џемаили; Национален сојуз на 
глуви и наглуви на Република Македонија со екипа во 
состав: Ѓорѓи Георгиев, Драги Андоновски, Вукашин 
Аврамовски и Беким Асипов; и Национален сојуз на 
цивилни инвалиди од војната на Република Македонија 
со екипа во состав: Жарко Селковски, Мусли Пајазити, 
Коста Костов и Крум Митковски.

Првенството го отвори претседателот на Нацио-
налната федерација за спорт и рекреација на инвалиди 

на Македонија – Македонски параолимписки комитет 
(НФСРИМ-МПК), Тихо Русовски, а главен судија на 
натпреварот беше Тони Пајдаков. На шаховското првен-
ство се играше по Бергеров систем на четири табли со 
темпо 30 минути по играч.

Првото место и преодниот пехар и припадна на еки-
пата на Национален сојуз на цивилни инвалиди од вој-
ната на Република Македонија со освоени осум поени, 

колку што освои и второпласираната екипа на Национа-
лен сојуз на слепи на Република Македонија, но со една 
победа помалку, а третото место и припадна на екипата 
на Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија „Мобилност Македонија“ која беше мина-
тогодишен победник на првенството со освоени седум 
поени.

Б. Јовановски
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ЕКИПНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ 2015



МОБИЛНОСТ
ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Во рамките на активностите во мал фудбал, екипата 
на „Мобилност Македонија“ го одигра својот четврти 
ревијален натпревар, овојпат на 22.11.2015 година во 
Струмица со екипата на Академија Пандев.

Во регуларниот дел натпреварот заврши нерешено 
6:6. По изведувањето на пеналите, победи екипата на 
Академија Пандев со 4:2.

Голема благодарност до Академија Пандев за овоз-
можената поддршка и согласноста да се одигра овој нат-
превар на кој беше прикажана допадлива игра, залагање 
и борбеност на учесниците.

Б.Јовановски

НАТПРЕВАР ВО МАЛ ФУДБАЛ 



На ден 14 Ноември 2015 година беше одржан  шести-
от Републички турнир во табла на телесните инвалиди во 
Македонија. Турнирот беше одржан во Ресторан Арена 
во Тетово. Мобилност Тетово и Гостивар и оваа година 
традиционално беше домаќин. Од вкупно 16 здруженија 

на Мобилност Македонија на турнирот учество земаа 
13 здруженија, со по двајца а некои и четворица натпре-
варувачи. Имаше вкупно 31 натпреварувачи кои играа 
во две добиени систем на елиминација. Во финалето 
влегоа двајца натпреварувачи од Мобилност Кочани и 
двајца од Мобилност Тетово. По одиграните натпревари 
за прво и второ место се бореа двајцата натпреварувачи 
од  Мобилност Кочани и прво место освои Љупчо Фи-
липов, а второ Јаќим Анастасов. За трето место се бореа 
двајцата натпреварувачи од Мобилност Тетово и Гости-
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ОДРЖАН ШЕСТИОТ РЕПУБЛИЧКИ ТУРНИР ВО ТАБЛА  
ВО МОБИЛНОСТ ТЕТОВО И ГОСТИВАР

вар и третото место го освои Ненад Ѓероски. Дипломи и 
награди беа поделени од пратеничката на ВМРО-ДПМ-
НЕ во Собранието на Република Македонија Светлана 
Карапетрова и Претседателот на Мобилност Тетово и 
Гостивар Велибор Јаќимовски, и тоа: пехар за првиот, 

табла за вториот и пијалок за третиот, како и по два пара 
папучи за сите тројца. Првата награда е спонзорство од 
пицеријата Јани, втората од ресторан Столе и третата од 
книговодственото биро Биланс инжинеринг. Папучите 
ги донираа дуќанот за обувки Дадо и Буше. Спонзори 
на турнирот беа и Ресторан Арена и дисконтот Литком, 
кои ги донираа соковите и млечните производи. Тур-

нирот во табла е редовна годиш-
на активност и е финансирана 
од Мобилност Македонија. По 
доделувањето на наградите сите 
присутни натпреварувачи како и 
гостите и спонзорите се дружеа 
на свечениот ручек пропратен со 
пригодна акустична музика. 

На овој турнир беше зголе-
мен и бројот натпреварувачи од 
понежниот пол кои рамноправно 
се бореа на турнирот, што дава 
надеж дека во иднина овој број ќе 
биде поголем. 

Сево ова беше снимено од ло-
калните медиуми: Менада и Кис 
од Тетово.



Натпревар во атлетика за лица со телесен инвалидитет 
во тешка категорија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАСМАН

ИМЕР СЕФЕРИ 1
ВАСКО ТУШЕВСКИ 2
МАРЈАН ЗАФИРОВСКИ 3

во лесна категорија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАСМАН

ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ 1
АЦО ПЕТРОВСКИ 2
ЗОРАН ТРАЈАНОВСКИ 3

во категорија жени

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАСМАН

СИЛВАНА ТРАЈКОВСКА 1
СИЛВИЈА ЉОКАНОВЦИ 2
РАДИЦА МИТРОВСКА 3

Елена Ѓурчиноска
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Здружението на лица со телесен инвалидитет на 
Скопје „Мобилност Скопје“, по објавениот јавен повик 
за проекти во областа на спортот од јавен интерес за 
Град Скопје за 2015 година, изработи и поднесе седум 
проекти од коишто три беа одобрени и тоа: турнир во 
шах за телесни инвалиди по повод 13 Ноември, меѓу-
општински натпревар во пинг-понг за лица со телесен 
инвалидитет и натпревар во атлетика за лица со телесен 
инвалидитет. 

Проектот за натпревар во атлетика за лица со теле-
сен инвалидитет беше одобрен и финансиски потпомог-
нат од Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајанов-
ски и Советот на Град Скопје.

На 15.10.2015 година се одржа натпреварот во на-
селбата Железара на зелената површина зад „Ремеди-
ка“. На натпреварувањето учествуваа членови на „Мо-
билност Скопје“ кои се натпреваруваа во три категории 
– лесна, тешка и категорија жени. Судија на натпреварот 
беше Драган Дојчиноски. На крајот на натпреварот на 
тројцата првопласирани од сите категории им беа доде-
лени награди за освоено прво, второ и трето место. Ко-
нечните табели изгледаа вака:

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОДОБРЕН ОД ГРАД СКОПЈЕ
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На 20.11.2015 година, во 11.00 часот, се одржа нат-
преварот во пинг-понг во салата на СЕТУ „Михајло Пу-
пин“ во Скопје. На натпреварувањето учествуваа чле-
нови на „Мобилност Скопје“, Крагуевац и Ниш. Овој 
турнир беше финансиски поддржан од Град Скопје, кој 
секогаш ни помага во реализацијата на многу наши ак-
тивности. 

Учесниците се натпреваруваа во три категории, и 
тоа: категорија 1-5, категорија 6-8 и категорија 9-10. 

На крајот според пласманот се прогласија најдобрите 
тројца натпреварувачи од секоја категорија поединечно. 

КАТЕГОРИЈА 1-5
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАСМАН

НЕБОЈША ИЛИЌ 1

БОБАН СТАМЕНКОВИЌ 2

АЛЕКСАНДАР ЈЕВРЕМОВИЌ 3

КАТЕГОРИЈА 6-8
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАСМАН

ТОМИ ЈАНЕВСКИ 1

МАРЈАН ЗАФИРОВСКИ 2

ИГОРЧЕ ПОСТОЛОВ 3

КАТЕГОРИЈА 9-10
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАСМАН

СТРАШКО КОЦЕВСКИ 1

ЗОРАН ТРАЈАНОВСКИ 2

НЕНАД ДИНИЌ 3

Елена Ѓурчиноска

ТУРНИР ВО ПИНГ-ПОНГ ПОДДРЖАН ОД ГРАД СКОПЈЕ 
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Здружението на лица со телесен инвалидитет на 
Скопје „Мобилност Скопје“, по објавениот јавен повик 
за проекти во областа на спортот од јавен интерес за 
Град Скопје за 2015 година, изработи и поднесе девет 
проекти од коишто три беа одобрени и тоа: турнир во 
шах за телесни инвалиди по повод 13 Ноември, меѓу-
општински натпревар во пинг-понг за лица со телесен 
инвалидитет и натпревар во атлетика за лица со телесен 
инвалидитет. 

На 12 ноември се почна со реализација на турнирот 
во шах на кој беа поканети и присуствуваа членови од 
Здружението на цивилни инвалиди од војната, Здруже-
нието на слепи и слабовидни, Здружението на глуви и 
наглуви, „Гамбит Асеко“ и најдобро пласираните чле-
нови на „Мобилност Скопје“ од предквалификацискиот 
турнир за учество на државното првенство во шах. 

На отворањето на турнирот беше поканет и градона-
чалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, кој поради 
тековните обврски не беше во можност да присуствува.

Шаховскиот турнир се играше по Швајцарски сис-
тем, викенд правила на ФИДЕ, со темпо на игра 20 ми-
нути по играч, во пет кола.

Делегат на натпреварите беше Тони Пајдаков, а су-
дија Драган Дојчиноски.

Најдобри натпреварувачи се:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Забелешка

1. НИКОЛА НИКОЛОВСКИ „Гамбит Асеко“
2. ИВАНА МАНОВА „Гамбит Асеко“

3. МУСЛИ ПАЈАЗИТИ
Здружение  

на цивилни инвалиди  
од војната

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОДОБРЕН ОД ГРАД СКОПЈЕ

На крајот на турнирот беа прогласени тројцата нај-
добри натпреварувачи, кои добија пехари и парични 
награди за освоено прво, второ и трето место на турни-
рот. Пехарите и наградите им ги врачи претседателот на 
здружението на лица со телесен инвалидитет на Скопје 
„Мобилност Скопје“, Дејан Ѓорѓиевски.

Елена Ѓурчиноска
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Здружението на лица со телесен инвалидитет „Мо-
билност Скопје“ традиционално по повод Меѓународ-
ниот ден на лицата со инвалидитет – 3 Декември одржа 
натпревар во бриџ. Натпреварот се одржа на 26 ноември 
2015 година во посториите на ДХО „Даре Џамбаз“. На 
натпреварот учествуваа 13 натпреварувачи, кои беа по-
делени во четири групи, и тоа три групи по тројца нат-

преварувачи и една група по четворица натпреварувачи. 
Во последното коло играа: Aдем Неби, Рашо Талунџиќ, 
Ирена Давиткова и Васе Стојановски. На крај најдобро 
пласирани на натпреварот беа: Рашо Талунџиќ – го ос-
вои првото место; Aдем Неби – го освои второто место, 
и Ирена Давиткова – го освои третото место. На тројца-
та најдобро пласирани натпреварувачи им беа доделени 
парични награди.

Елена Ѓурчиноска

НАТПРЕВАР ВО БРИЏ  
ПО ПОВОД 3 ДЕКЕМВРИ

Под мотото „Во метеж сум, пливам!“ проект на 
Здружението на лица со телесен инвалидитет на Ско-
пје „Мобилност Скопје“ за своите членови ќе реали-
зира бесплатни часови по пливање и вежбање со ин-
структори, рекреација и социјализација како можност 
за подобрување на психофизичкото здравје на лицата 
со инвалидитет и потешкотии во движењето и наед-
но подобрување на начинот на живот преку спорт. 

Целите на овој проект се:
– зголемен број на активни граѓани вклучени во овој 

проект (интерактивни дружења на млади лица коишто 
ќе им помогнат на лицата со потешкотии во движењето 
да ги донесат и однесат од базенот);

– подобрена физичка активност на лицата со теле-
сен инвалидитет кои ќе ги користат часовите;

– зголемена свест за подобрување на начинот на жи-
вот преку здравите активности;

– зголемена свест за подобрување на начинот на жи-
вот преку спорт и рекреација;

– зголемена социјализација на лицата со телесен ин-
валидитет преку друштвени игри;

– научени нови вештини;
– да се зголеми чувството на припадност во опш-

теството на овие лица;
– зголемена граѓанска активност од страна на во-

лонтерите и инструкторите вклучени во тимот.
Почеток за реализација на проектот е 15.01.2016 го-

дина во времетраење од три месеци.
За целосна реализација, поддршка и помош на овој 

проект сте потребни сите вие хумани граѓани на Репу-
блика Македонија што сте во можност да донирате и 
да помогнете преку донации на телефонските броеви: 
077/143-155 (само за корисници од операторот ВИП) и 
075/143-500 (само за корисници од операторот ОНЕ).

Вклучени во проектот се членовите на Комисијата 
за проекти при „Мобилност Скопје“: Ана Карајанова, 
Елена Ѓурчиноска и Сузана Блажевска.

Елена Ѓурчиноска

БРОЕВИ ЗА ДОНАЦИЈА
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Во една тивка вечер, врнежлива, ноќта како да ја 
чувствуваше тагата и поврзаноста на трите животи што 
се родија таа вечер. Момче и девојче се родија во ист 
час, а уште едно помало девојче петнаесет минути подо-
цна. На свет дојдоа три ангелчиња, исти, но различни од 
другите. Две бебиња беа сосема здрави, додека третото 
врескаше, како да има голема болка. Веднаш го ставија 
во инкубатор и сите три мајки го гледаа. Бидејќи беа 
родени во мај и во исто време ги добија своите имиња. 
Двете што беа родени во ист час ги крстија Марија и 
Маријан, а петнаесет минути помалото Маја. Марија 
беше во инкубатор подолго време, заради тоа што докто-
рите се сомневаа дека има водена бубрежна мана. Испи-
тувањето траеше подолго време, затоа што се работеше 
за бебе. На крајот се утврди дека детето е здраво и дека 
нема мана, па Марија со својата мајка си заминаа дома. 
Меѓутоа, Марија престана да плаче на глас. Во почето-
кот на родителите не им беше чудно сето тоа, но кога 

увидоа на тоа дека не се одзва на нејзиното име и не 
пушта глас, целата работа им стана сомнителна. Мно-
гу ретко се случувало дете во инкубатор да престане да 
слуша, односно й се оштетиле органите. Таа беше глу-
вонема. Нејзините родители тешко го прифатија фактот 
дека таа е глувонема. Девојчето растеше и напредуваше 
како и сите други деца. Мајка й многу ноќи плачеше, 
но кога ќе започнеше новиот ден со насмевка на лицето 

ЗА РАМНОТЕЖА ВО СВЕТОТ...

продолжуваше да истражува и да бара што и како треба 
за животот на Марија да биде нормален. Ја носеше во 
специјализирани установи да го научи говорот на глу-
вонемите, а кога наполни седум години тргна во прво 
одделение, меѓутоа во училиште за глувонеми. Двете со 
мајка й го учеа Гласот на светлината. За девојчето да не 
се чувствува отфрлено и различно од другите две деца 
во нивниот дом, мајката го научи говорот на глувоне-
мите. На сите во домот им требаше многу време за да 
сфатат дека Марија е родена да биде различна од оста-
натите луѓе на овој свет. Врската меѓу трите мајки беше 
постојана и сите беа во текот со случувањата на Марија 
и со растењето на другите две деца. Убавица вистин-
ска, со сини очиња и црна коса беше девојчето. И многу 
убаво ја воспитуваа од дома, бидејќи кога ќе направеа 
некоја беља, како и сите деца, по сите исто се викаше и 
сите исто ги караа. Не дозволуваа да се чувствува нејзи-
ниот хендикеп.

Само неколку недели 
по раѓањето, Маријан го на-
падна бактерија и крена ви-
сока температура. Два дена 
го негуваше неговата мајка 
дома, меѓутоа температура-
та никако не се намалуваше. 
На крај тој и неговата мајка 
мораа да останат во детско-
то одделение во општата 
болница. Температурата ва-
рираше, а убавецот со очи 
како бадеми сè повеќе се 
исцрпуваше. Кутрото дете, 
од високата температура му 
се оштетија очните нерви и 
трајно го изгуби видот. Кога 
конечно оздраве беше 100% 
слеп. Двете мајки на Марија 

и Маја го посетуваа во болницата, но двете бебиња ги 
оставаа дома. Маријан почна да расте и напредува. И 
неговата мајка беше очајна поради фактот дека нејзи-
ното дете никогаш нема да ја види светлината, но сепак 
се надеваше дека медицината оди напред и дека можеби 
еден ден сè ќе се смени. Исто како и мајката на Марија 
што се надеваше. Маријан растеше и се привикнуваше 
на животот во темнина. Учеше да го спознава светот со 
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допир. Имаше многу остри сетила за глас и мирис, беше 
многу интелигентно дете. И за Маријан важеше истото 
дека ќе треба да посетува специјализирано училиште за 
слепи деца каде што ќе ја научи Морзеовата азбука, ќе 
научи дополнително да расте и да се развива во тој свет. 
Поинаков од другите. Неговата сестра му беше голема 
поддршка и многу го сакаше. Со неа и нивните родители 
тој растеше како и сите други деца. Научи и да го корис-
ти белото стапче, со помош на сестра му.

Само Маја беше дете кое нормално напредуваше. 
Растеше како зеленоока убавица. Бидејќи мајките ос-
танаа во контакт, трите деца често се сретнуваа. Маја 
беше премногу чувствително девојче и на другарчиња-
та кои беа различни од неа никогаш не гледаше како 
на различни, си играше со нив. Само й беше чудно што 
Маријан не гледа а зборува и слуша, а Марија гледа а 
не зборува и не слуша. Дома мајката ќе ја прашаше и 
таа ја учеше да ги почитува различните од неа. Сепак 
многу често со солзи во очињата се прашуваше зошто е 
тоа така. Бидејќи Маријан зборуваше и слушаше, Маја 
често му опишуваше како изгледа топката, цветчињата, 
јаболкото, а на Марија й ги покажуваше и веднаш трча-
ше кај Мариината мајка, за да й објасни. Маријан, пак, 
го познаваше топкањето на топката, од кога ќе го опи-
паше јаболкото го познаваше и него. А двете девојчиња 
ги распознаваше. Едната по гласот, а другата по рачето. 
Кога ја стигнаа возраста за на училиште, Маријан мора-
ше да учи во друг град, а Марија ја сместија во интернат 
со глувонеми дечиња. Кога ќе си дојдеа во родниот град 
често се дружеа со Маја. 

Многу често беа исмевани од сите. На Марија й се 
смееја, ја нарекуваа глувтар, й зборуваа недолични ра-
боти. Таа чувствуваше дека е тема на исмејување, меѓу-
тоа ништо не можеше. И на Маријан му се случуваше 
истото. Го нарекуваа ќор, го сопкаа, му го земаа бело-
то стапче, тој сè слушаше и знаеше дека лошите луѓе 
постојат, но не ги гледаше, ги чувствуваше. Само ќе под-
голтнеше и ќе заминеше. Марија учеше да чита и да пи-
шува, а Маријан ја учеше Морзеовата азбука.

Некаде при крајот на 
основното училиште, жи-
вотот на Маја се претвори 
во пекол. Нејзините роди-
тели почнаа многу да се 
расправаат, секој ден. Ви-

котници, кавги и што уште не. А Маја сето тоа го гле-
даше и се тревожеше. Сè си сфаќаше лично и запаѓаше 
во депресија. Родителите й се разведоа. Таа й припадна 
на мајка й. Татко й го гледаше само за викенди и кога 
таа ќе посакаше. По само една година Маја почна тешко 
да се движи. Со мајка й правеа разни испитувања. Со 
татко й одеа по лекари-пријатели. По една година конеч-
но й поставија точна дијагноза и й кажаа дека боледува 
од мултиплекс склероза. Й требаше еден смирен живот 
без стресови. Но родителите, иако разведени, се распра-
ваа преку неа. Со училиштето се стресуваше. Оценки, 
па борба. Многу тешко и нејзе и на мајка й им паѓаше 
фактот дека е болна. Многу време криеше од сите, потоа 
само со многу блиски луѓе зборуваше отворено. Воопш-
то не се штедеше себеси. Напорно учеше, дури и заврши 
тежок факултет. Но љубовта и емпатијата кон Маријан и 
Марија секогаш преовладуваше со нејзиното срце.

Кога го завршија средното образование, трите деца 
со нивните мајки отидоа на летување. Марија беше 
среќно заљубена, а Маријан тогаш се сврши за девојка 
со намален вид. Маја се запиша на факултет и се заљу-
би. Веќе користеше помагала при движење. Таа не се 
откажуваше. Честопати разговараа, си кажуваа дека 
општеството и околината не ги прифаќа и дека често се 
мета на потсмев и шеги. Еден колега на Маја честопати 
ги навредуваше и ги нарекуваше со погрдни зборови. 
Со другите негови пријатели им се смееја.

– Еве ги сакатите – коментираше Владимир.

– Маја што бараш со глувтари и ќори да се дру-
жиш? – ја прашуваше Јане. Само Иле ја поддржуваше 
Маја која велеше:

 – И јас и вие и тие, сите сме луѓе.

 Маја беше многу емпатична и сочувствуваше со 
Маријан и Марија. Можеби се гледаше како дел од тој 
свет. Како награда дека беа добри, тројцата отидоа на 
море. Таму Маријан й кажуваше на Маја, за шумот на 



МОБИЛНОСТ

55МОБИЛНОСТ Број 84, Декември 2015

КУЛТУРА

брановите, а Маја му го опишуваше морето, а Марија 
пишуваше песни за љубовта, за ширината на морето. 
Маријан, пак, многу добро научи да свири гитара. Ма-
рија одлично пееше. Таа и Марија многу беа приврзани 
една кон друга, од таа огромна љубов излезе и желба-
та да го научи гласот на светлината. Трите мајки беа со 
нив на море. Мајката на Маријан раскажуваше за снаата 
дека е многу добра и дека во моментот била на гости 
кај тетка й во странство. Мајка й на Марија кажа дека 
нејзиниот сакан й ветил дека ќе стапат во брак, но кога 
ќе му заврши привремената обука за работа во нивниот 
главен град. И дека тој не е тотално глув како Марија. 
Само мајка й на Маја се пожали дека нејзината ќерка 
нема среќа во љубовта. Децата се дружеа, беа нераздел-
ни. Но, еден ден за Маја стигна лоша вест. Нејзиниот 
другар и колега Владимир преживеал тешка сообраќај-
на несреќа и дека е тешко повреден. Повреден му беше 
вратниот пршлен и се здобил со тешка болест парапле-
гија. Маја беше многу тажна. Со Маријан и Марија се-
деа на плажата. Маријан слушаше липање и влага од 
солзите на Маја, а Марија ги гледаше солзите, ја чув-
ствуваше нивната влага. Тогаш за првпат се поставуваа 
некои прашања.

– Како изгледа небото? Многу ќе беше поубаво 
да можев да го видам и јас – тажно зборуваше Маријан. 

– И јас сакам да ги слушам птиците, морето. Да 
излезам од светот на тишината! – напиша Марија.

Маја само дополнително се растажи. Тогаш напиша 
песна. И таа сакаше да трча, да игра со топка, но не мо-
жеше. Само седна и напиша песна за сите тројца.

За рамнотежа во светот...

Како ли им е на глувонемите?

Гледаат, а не слушаат

сакаат да кажат збор на глас да изустат,

а не можат.

Гледаат светлина

но не ја познаваат бучавата,

ги познаваат птиците,

но не и нивната прекрасна песна

го гледаат морето,

а звукот на брановите, не...

Душата ме боли!

Како ли им е на слепите?

Слушаат, а не гледаат

знаат дека постои небо,

а не го виделе

според гласот лик си замислуваат.

Ги слушаат птиците

а не ја знаат нивната боја,

го слушаат шумот на морето

но не ја познаваат неговата ширина...

Душата ме боли!

А сте се прашале ли,

како ни е нас?

Кои сакаме да трчаме по ливадите

безгрижно како сите,

да не сме обврзани,

да чекориме

или да седиме во колички.

Ние знаеме мака и болка што е.

Но и во нас има љубов, топлина, добрина...

И ние сме исти, а сепак различни,

тука сме за рамнотежа во светот.

Маријан отсвири музика за песната, а на Марија 
сето тоа й го преведе. 
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По летувањето дојде време и за свадбата на Ма-
ријан. Тој беше многу заљубен. На денот на свадбата 
Марија се сврши со нејзиното момче кое ја изненади 
и ја запроси за време на вечерата. Неговиот слух беше 
помалку оштетен од нејзиниот. Слушаше, но користеше 
помагало, односно апаратче.

Маја дојде на свадбата со нејзиното ново момче 
Владимир и со нејзината мајка. Владимир побара прош-
ка од Маријан и Марија за минатото и се извини. Беа со 
Маја премногу заљубени еден во друг. Откако дипломи-
раа и тие се венчаа. Владимир и докторираше и двајцата 
беа борци за човековите права на луѓето со инвалид-
ност. Маја ја оствари својата желба и го научи гласот на 
светлината. За тој повод напиша и песна. 

За Вас да научам

Сакам да го научам 

говорот на сите глувонеми

за да можам и со нив

да разговарам за сите теми.

Да го научам 

Гласот на Светлината

да им кажам дека

не се само тие дел од темнината.

Сакам да помогнам 

да дознаат дека не е сè така црно

дека има и добрина

и светлина барем зрно.

Денес се семејни пријатели, родители кои ги воспи-
туваат своите деца да ги прифаќаат луѓето такви какви 
што се. Болеста и инвалидноста може да се најдат во се-
кое име, род, раса. Исто така, треба да бидат добри лич-
ности со големо срце и здрав дух. Пред сè, да се хумани.

Биљана Тодоровска

ЖИВОТОТ МИ Е ИНСПИРАЦИЈА

Разговор со поетесата Катерина Грозданова за неј-
зиното првенче „На попатнина кон Дома...“

Валентина Ѓоргиевска – Парго
Mој одговор – „Да, успеа! И поезијата на Kатери-

на успеа“. Успеа да намами разни воздишки во моите 
гради и насмевка, и тоа не една. Таа со своето првенче 
едноставно „нè доби“. Дефинитивно и апсолутно! До-
колку на некој хоби му е поезијата, треба да ја создаде. 
Доколку му е потреба, неминовно е да ја создава, но 
доколку умее со неа, неопходно е да ја размножува и 
преку неа да ги шири своите видувања, своите апели и 
пораки за похуман свет, за љубов и добрина, како што 
тоа го прави Kатерина со своето поетско перо. 

Соња Трајковска – Димитровска
Сите ги сакаме книгите. Помалку или повеќе. Да по-

чувствуваш како зборовите ти го брануваат умот и ти ја 
галат душата е благослов. Но уште поголем благослов е 
да знаеш да пишуваш. Да успееш како највештиот умет-
ник да го набележиш секој детаљ од емоцијата, толку 
прецизно, што и најнепознатиот, најдалечниот ќе ја по-
чувствува како своја. И смелост е да земеш перо и да си 
ја отвориш душата, да стасаш до најдлабокото во себе, 
без срам и страв да се разголиш. Да го скинеш ѓерданот 
од мисли, а зборовите како бисери да се раштркаат по 
хартијата, да ги пуштиш пеперутките од утробата да се 
разлетаат наоколу, да му ја признаеш љубовта на својот 
сакан пред сите, да ја прифатиш болката од нечиј нес-
масно изговорен збор.

... „Ова се само дел од две од вкупно петнаесетте ре-
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цензии за книгата ,На попатнина кон Дома...‘ “ од Кате-
рина Грозданова, чија промоција во Порта Македонија, 
неодамна предизвика бура од емоции, што е и директен 
повод за еден непосреден разговор со поетесата, која 
пријателите и оние што добро ја познаваат ја нарекуваат 
едноставно „нашата Кети“...

Промоцијата на книгата „На попатнина кон 
Дома...“ во Порта Македонија за нас присутните испи-
ша една многу емотивна приказна, како изгледаше тоа 
од твој агол?

– Беше и сè уште е како сон! Искрено. Се тоа го 
гледав од страна, како да бев на нечија друга промоција, 
бидејќи и јас бев дел од публиката и оставив целата при-
казна да ја водат моите пријатели кои знаат што треба 
да направат и успешно направија сè, спонтано, емотив-
но, музички елегично со преубавиот глас на Добрила од 
„Чалгија саунд системи“, виолината на Александра, по-
етската реч успешно ја пренесе актерката Весна Стоја-
новска – Николовска, која направи и убав перформанс, 
симболично собувајќи ги своите чевли, и останаа таму 
на тепихот, како и јас кога ги собув, и тогаш тргнав – 
На попатнината кон Дома... се трудам да одам цврсто и 
храбро, боса за да ја осетам секоја убавина и болка на 
моите кревки, а толку силни стапала.

Од каде го црпеше стилот со кој е испеана твојата 
книга? 

– Мојот живот е моја инспирација, не требаше да 
одам далеку некаде за да најдам зборови со кои би се 
опишала. Животот е некаков – никаков, падни – стани, 
убав – лош.., но мора да се живее и да се гази понатаму 
низ него со силни нозе, кои ја носат болката од душата 
и срцето, се до Љубовта која мене ме однесе од Него до 
нашата вечна Дома – Царството Небесно, таму се уте-
шив, сè уште ја имам најголемата и најсилната преграт-
ка при Него, таа прегратка ме однесе до сите оние што 
патуваат со мене, покрај мене и далеку од мене на тој 
пат кон Дома, таму се е само Љубов чиста, искрена која 
не исполнува и тука и секогаш ќе не поткрепува кога ќе 
паѓаме или стануваме. Само Тој ќе е Се...

Дали е намерно одбран лирско-прозниот литерален 
момент и ако е, зошто е тоа така?

– Да, кога ги читавме стиховите кои беа во пое-
зија, некако спонтано во разговор со мојот сопруг, се 
согласивме дека може и има простор да се направи оваа 
лирска поетска форма, која ни изгледаше многу симпа-
тично и некако личи на мене. И личи! – морам да при-
знаам, многу ми се допадна мене и на многу од моите 
пријатели им легна таа реч. Таа е поделена на три дела: 
Бисери, Пеперутки и Најмилите. Бидејќи немам рецен-
зент на мојата книга се решивме за една друга варијан-
та. Многу од нив ја прочитаа книгата пред да се објави, 
ми напишаа што мислат за неа и сето тоа се собра во 
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2016 година, се надевам, на уште една поубава промо-
ција. Со уште Љубов!

Порака до читателите...
НАМЕСТО ПРЕДГОВОР
 

 Господи, спаси ја мојата изгубена душа, сми-
ри ја и помилувај ја како што самиот знаеш, зашти-
ти ме во деновите на тага и безумност, да се освестам, 
да продолжам да го живеам Твојот пат, да не отпад-
нам од верата Твоја, да не бидам јагне меѓу волци, 
чувај ме од сите зла кои ме следат и демнат секој ден 
насекаде. Зошто ми го допушташ ова безумие, распр-
скани мисли, распрскани чувства, немир распарчен. 
Сè е како стакло, цело мое тело е стакло, а не можам 
да си го составам, да го приберам, да го ставам во 
Љубовта кон Тебе, пак да ме донесе до Тебе... Знам 
дека нема да ме оставиш. Тоа само мене ми припаѓа, 
тоа може само на човека природата, а од тој род сум 
и јас. Често се срамам што сум човек, кој ти си го 
создал по Твоја лика и со Твоја љубов, а гревот, по-
мислата лоша не ми дава на мир да те сакам. А те сакам, 
силно, пред сè и над сè. Ти си мојот пат, мојата љубов, 
ти си мојот Бог.

Елена Ѓурчиноска

едно книже. Сите, главно, ја допреа книгата од страна-
та на мојата искрена емоција, од бура на смеа до солзи, 
тоа беше добар опит да видам како ќе излезе книгата и 
среќа моја и на сите оние што ја имаат и кои ќе ја земат 
од нив, можам да кажам дека е добра. Се надевам дека и 
некој од нив сигурно ќе тргне на тој пат кон Дома.

Главниот мотив во твојата збирка е љубовта, дали е 
Таа твојата животна мисла-водилка?

– Таа, ДA! Во оваа збирка најмногу се зборува за 
онаа возвишената Љубов. Сакам секогаш да остане 
тука, до, во мене и во сите оние што се наоѓаат во моја 
близина. Да ги допре. Некој ми рече по промоцијата, ми-
слев дека само јас сум бил дел од твојата поткрепа и 
љубов која ја поседуваш, но по ова вечерва сфатив дека 
нè имало многу повеќе. Многу пред тоа, исто така, во 
една комуникација кога не знаев за Него, некој ми рече 
дека ако нешто те спаси еден ден тоа ќе биде Љубовта, 
но тогаш не бев свесна за што ми зборуваат. Сега знам 
по нешто. Ако Љубов немам, ништо не сум! (Апостол 
Павле) Се радувам многу што ете некако Љубовта ме 
обележува во кругот на моите луѓе.

Кога би можеле да очекуваме нешто ново од тебе?
– Наскоро! Тоа многу брзо нешто што повторно ќе 

биде поврзано со љубота, но со овоземската за мојот 
љубен, како тој и јас сме сега овде и сега и секако во 
иднина, една убава исповед од нас двајца. Книга со раз-
ни почетоци, а заеднички крај. Се гледаме во февруари 
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Што е тоа љубовница
 Мамо, што е тоа љубовница? 
– Тоа, сине е една лоша тетка, која ни краде од 
парите што ги имаме… 
– А љубовник? 
– Тоа е еден добар чичко, кој му помага на 
татко ти!

Виц на 21 век
Оди мајка во градинка да си го земе детето. 
Гледа, децата со телефоните седат во песокот, 
а учителката спие. 
– Зошто спиете? Сите деца ќе избегаат. 
– Да и каде ќе одат, WI-FI-то фаќа само до 
крајот на песокот.

Експерт
- Душо, знаеш дека во карбураторот ми влезе 
вода… 
– Еј, генијалец, и од кога почна да се разбираш 
од автомобили? Знаеш, каде се наоѓа 
карбураторот? 
– Во автомобилот. 
– А автомобилот, каде е? 
– Во реката…

Што им се случува на министрите
Министерот за образование по трет пат се 
пријави да полага матура и пак падна. 
Министерот за здравство падна изнемоштен 
чекајќи 5 часа ред во Државна Болница. 
Министерот за труд и социјална политика 

ЗАБАВНА СТРАНА пита на улица откако требаше да го преживее 
месецот со пари од социјална помош… 
– Среќен сум! – рекол дедото и ја пуштил 
златната рипка…

Приказни
Тато, сите ли приказни започнуваат со 
зборовите: Си било еднаш… 
– Не сине. Најинтересните приказни 
започнуваат со зборовите: Ако гласате за мене 
на следните избори…

Моторџии
Седи маж во кафана крај автопатот и кротко си 
пие кафе. Влегуваат тројца моторџии. Првиот 
си ја изгасил цигарата во тацната на човекот, 
вториот му плукнал во кафето, а третиот му 
го истурил кафето на подот. Без да каже збор, 
мажот станал, си ја зел јакната од столот и си 
излегол: 
– Овој не е маж, а? – Со презир и рекол едниот 
моторџија на келнерката… 
А келнерката загледана преку прозорот 
одговорила: 
– Како што гледам и за возач не го бива многу. 
Штотуку смачка три мотори со камионот…
Идам веднаш
Денес наутро, по зборовите на жена ми: 
„Почекај ме долу, веднаш доаѓам.“ 
Седнав во колата, чекајќи ја… И така: 
– Дијаметарот на воланот ми е 32 
сантиметри… Семафорот трепка 4 пати 
пред да се смени… Издржувам без воздух 52 
секунди…
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Кошмар
Мамурен маж се буди наутро до многу грда 
жена и со ужас вреска: 
– Лелеее, крокодил! 
– Но, драги синоќа не мислеше така. 
– Лелеее, зборува!

Признание
- Душо, морам да ти признам 
нешто… 
Таа загрижено: 
– Што е кажувај! 
– Имам жена и две деца. 
– Уф бе, ме извади од памет, 
помислив дека Мерцедесот не е 
твој.

Баба од село на доктор

Докторот:
– Бабо, ти направивме детален 
преглед кој покажа дека си целосно 
здрава! Објасни уште еднаш од што 

се жалиш?
– Го губам здивот.
– И кога го губиш здивот?
– Кога ќе задоцнам и трчам по автобусот до 
соседното село…

Крали Марко слушнал за „Војна на 
ѕвездите“

Слушнал Крали Марко дека деновиве сите 
зборуваат за јунакот Дарт Вејдер, па решил да 
го повика на двобој:
– Почнала тепачката, Крале Марко прво се 
бранел, со боздоганот ги одбивал ударите на 
Дарт Вејдер и на крај конечно замавнал со 
сабјата и го убил. Прибирајќи си ја сабјата 
промрморел:
– „Ебати астматичниот! Тој ќе ми брца во 
очите со тоа фенерче!“

Митко Фидановски

Совет од докторот
Освен тоа, треба да правите и нешто друго. 
Ајде, што уште е корисно за здравјето, освен 
добрата храна и здравиот сон? 
– Не ми текнува, докторе. 
– Што правите со жената два-три пати 
неделно? 
– Пааа… се караме…

Тефтер
Жена наоѓа тефтер на мажот, во кој си 
запишувал кога, како и каде спиел со жени. 
Вкупно 99 записи. Мажот се враќа од работа и 
седнува пред телевизорот. Жената излегува од 
кујната со рацете целите во тесто и вели: 
– Тоде, соблечи ми ги гаќите да одам до тоалет. 
Мажот и ги соблекува гаќите, таа излегува. По 
некое време се враќа. 
– Ајде сега облечи ми ги. 
И ги облекува. 
– А сега напиши 100-ти пат: јас ги соблекувам 
и облекувам гаќите на жената а соседот е**.

Совет
Маж го советува пријателот како да постапува 
со жена си: 
– Си гледаме синоќа ние двајцата телевизија, 
па едно време и велам: „Душо, да сменам на 
Сител? Ќе ти почне турската серија!“, а таа 
нервозно ми вели „А бе ти ли ќе ми кажуваш 
што да гледам!?“ И така и си го догледав 
фудбалот…
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