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МОБИЛНОСТ

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

Збор на уредникот
Нови предизвици
Старата година ја испративме и во новата влегуваме
со надеж. Надеж која повремено се намалува во општата
клима. Клима која е многу променлива што не знаеш
кога е убаво време, а кога е лошо. Лошо можеби за некој, но зошто за нас. Нас сите нè посакуваат во одредени
моменти, а потоа... потоа нè подзабораваат. Подзабораваат дека и не можат без нас бидејќи сме како фениксот. Фениксот кој е симбол на сите повторни раѓања,
дури и тогаш кога сите мислат дека не е можно. Можно
е бидејќи ние постојано чекориме и бараме нови начини и патеки за опстанок. Опстанок кој е суштински во
ова време на промени кои ќе нè заплиснат со сета сила.
Сила која ние ја имаме и мораме да ја насочиме мудро и
прагматично, без брзање. Брзање не смее да има бидејќи
идеи има, луѓе за реализација има, а ни треба трпение.
Трпение кое многу го немаат, а мораат да го имаат. Тогаш да ги пречекаме подготвени новите предизвици кои
доаѓаат од сите страни.
прим. д-р Нико Јанков
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МОБИЛНОСТ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
На 20.02.2016 година во Скопје до ДХО „Даре Џам- Собранието на Мобилност Македонија одржана на
баз“ се одржа седница на редовно годишно Собрание на 28.02.2015 година, како и Извештајот за работа на МоМобилност Македонија со следниот дневен ред:
билност Македонија за 2015 година. Преседателот на
Надзорниот одбор Митко Фидановски, ги информира
1. Разгледување и усвојување на записникот од присутните дека при извршената контролата врз финанКонститутивната седница на Собранието на Мобилност сиското и материјално работење утврдиле дека целокупната документација е благовремено прокнижена со
Македонија одржана на 28.02.2015 година
приложена финансиска и друга документација, а сред2. Разгледување и усвојување на Извештајот за ра- ствата се законски, наменски и домаќински користени и
бота на Мобилност Македонија за 2015 година;
препорачува Собранието да го усвои извештајот на Над3. Разгледување и усвојување на Извештајот од Над- зорниот одбор. Присутните членови на Собранието едзорниот одбор за извршената контрола врз материјално- ногласно го прифатија Извештајот од Надзорниот одбор
финансиското работење на Мобилност Македонија во за извршената контрола врз материјално-финансиското
2015 година и Разгледување и усвојување на Извештајот работење на Мобилност Македонија во 2015 година,
за финансиско и материјално работење на Мобилност Финансискиот извештај и Годишната сметка на сојузот
Македонија за 2015 година
за 2015 година.
4. Разгледување и усвојување на Извештаите од коВо натамошниот тек на седницата беа усвоени Измисиите за попис на средствата на Мобилност Македо- вештаите од комисиите за попис на средствата на Монија;
билност Македонија во Скопје и Охрид, а беа донесени
5. Донесување Програма за работа на Мобилност и заклучоци по одделни иницијативи:
Македонија за 2016 година;
6.Донесување Финансов план за потребните сред-Во врска со проблемот на лицата со телесен инваства за работа на Мобилност Македонија за 2016 година; лидитет што го имаат при набавка на огревно дрво со
7. Донесување одлука за состојбата со здружението право на попуст, преку Јавното претпријтие Македонски шуми, се донесе одлука, Мобилност Македонија да
Мобилност Охрид 1988;
се обрати до ова претпријатие со допис за да се разре8. Прашања и предлози
шат проблемите.
-Беше укажано на потребата од формирање на КоПрисутни членови на Собранието: Бранимир Јовановски, Драгана Стоилковиќ, Дејан Ѓорѓиевски, Хакија мисија за утврдување на процент за телесно оштетуМекиќ, Жарко Петковски, Јулијана Николоска, Тони вање, и се задолжи сојузот да ги повтори дописите до
Митревски, Томи Јаневски, Санде Штериов, Штејро Министерството за труд и социјна политика со барање
Николов, Лидија Успрцова, Ангелески Стеван, Ѓорѓи за формирање на оваа комисија.
-Едногласно е донесена Програмата за работа на
Здравески, Влатко Најдоски, Нико Јанков, Фидановски
Мобилност
Македонија за 2016 година и Финансискиот
Митко, Васко Стефановски, Горан Војновски, Анче Данев, Нермине Изаири, Галбка Илиева Коцева, Михајлов план за потребни средства за работа на Мобилност МаМихајлов, Атли Горенца, Горан Здравков, Георги Питов, кедонија за 2016година.
Дејанчо Атанасовски и Бобан Јордановски.
Во врска со Донесување одлука за состојбата во
здружението
Мобилност Охрид 1988 беше констатираОтсутни членови на Собранието: Елица Трпковска,
Велибор Јаќимовски, Авни Хисмани, Рамиз Касели, но дека целата постапка ја започнаа незадоволните членови од зружението Мобилност Охрид 1988 со доставуМери Туџарова, Љубе Лазаровски и Нада Тановска.
вање на преставка потпишана на список од 40 членови,
кои се скоро една третина од вкупниот број на членови
По усвојувањето на дневниот ред беа едногласно на здружението, а кои го оспоруваат неправилниот и
усвоени: Записникот од Конститутивната седница на
МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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нетранспарентниот начин на одржаното нивно изборно
Собрание на здружението на 15.02.2015 година. За Мобилност Македонија се тотално прифатливи сите легитимно избрани членови кои и да се, како и да се викаат,
на легитимно и транспарентно одржани избори со уредно испратени покани, со навремено и транспарентно
објавена дата на одржување на седница на Собранието
и одржување на истата во една просторија заради визуелна комуникација меѓу сите присутни со цел да нема
злоупотреба во броењето на гласовите при носењето на
одлуките. Управниот Одбор на Мобилност Македонија
на својата седница одржана на 10.03.2015 година, под
точка 13 ја разгледа преставката од незадоволните членови од Мобилност Охрид 1988 и со цел да се смират
страстите и да се утврди вистинската состојба, одлучи
да формира работна група - комисија која ќе оствари
состанок со претставниците на Управниот одбор на Мобилност Охрид 1988 година и претставниците на незадоволните членови и подносители на претставката. На
18.03.2015 година во Охрид одржаа работна средба на
која присуствуваа дел од ново-избраните и оспорени
претставници на Мобилност Охрид 1988 и дел од групата незадоволни членови. Од работната средба се состави Записник од извршениот увид на комисијата на
Мобилност Македонија за состојбите и работењето на
Мобилност Охрид 1988 со кој се потврдија неправилностите (одржано Собрание при што членовите биле во
две простории без можност секој со секого да комуницира визуелно, повеќе лица вршеле броење на гласовите
при гласање, список на присутни членови на седницата
бил составен и потпишан од дел на членови еден ден
пред одржување на седницата, еден од оверувачите на
записникот ставил потпис на доверба, а не со увид во
фактичката состојба на присутните верувајќи дека лицата се присутни...) и сето тоа комисијата го констатираа
записнички. Записникот беше доставен до Комисијата
за статутарни и правни работи при Мобилност Македонија која на 08.05.2015 година одржа состанок и достави
препорака до членовите на УО на Мобилност Македонија.На седницата на Управниот одбор на Мобилност
Македонија одржана на 05.06.2015 година во Охрид,
поред другите точки од дневниот ред, под точка 6 беше
разгледан Записникот од извршениот увид на комисијата одржан на 18.03.2015 година. На седницата беа присутни оспорениот претседател Венко Голабоски и неколку
членови на Управниот одбор на Мобилност Охрид 1988
(чиј избор беше оспорен од членовите на здружението),
повторно со цел да може да се искажат и да се надминат
недоразбирањата и исправат неправилностите. По долга
4

дискусија, членовите на УО на Мобилност Македонија
донесоа едногласен заклучок: „Здружението на лица
со телесен инвалидитет на Охрид - Мобилност Охрид
1988 година, најдоцна до 19.06.2015 година, да го извести сојузот за својата одлука дали ќе организира нови
транспарентни избори или не. Во спротивно членовите
на Управниот одбор по пат на електронско гласање да
одлучат дали да се спроведе Препораката на Комисијата
за статутарни и правни работи при Мобилност Македонија и Одлуката на УО на Мобилност Македонија со
која се предлага да се исклучат од програмските активности и да им се прекине финансирањето се додека не
се исправи состојбата. Иако дадениот рок од УО на Мобилност Македонија беше една недела, по молба и барање на претставниците на Мобилност Охрид 1988 за да
имаат доволно време да постапат по заклучокот, за датумот беше определен 19.06.2015 година. Значи тие требаа
до таа дата да ја известат Мобилност Македонија дали
имаат намера да одржат регуларно изборно собрание, на
која дата би го закажале истото и поред благовременото
известување на своите членови, задолжително да поканат и претставници од Мобилност Македонија да присуствуваат како набљудувачи со цел да не се повторат
претходните неправилности. Наместо да го испочитуваат заклучокот на УО на Мобилност Македонија, претседателот на Мобилност Охрид 1988 година свикува седница на изборно собрание на 12.06.2015 година, без да
ја извести Мобилност Македонија, за што на 16.06.2015
година во сојузот повторно примивме допис-приговор
од група на незадоволни членови на Мобилност Охрид
1988 кои не биле транспарентно и согласно актите на
сојузот и здружението поканети благовремено, истакнувајќи дека дел биле повикани по пат на телефонско
повикување на самиот ден на 1 сат пред одржување на
седницата.Целиот предмет беше повторно доставен до
Комисијата за статутарни и правни работи при Мобилност Македонија кои по согледување на фактите на седницата одржана на 30.06.2015 година им предложија на
членовите на УО на Мобилност Македонија да постапи
согласно член 39 од Статутот на Мобилност Македонија
и со Одлука на УО да му се прекине финансирањето
на Мобилност Охрид 1988 година. Мобилност Македонија стори се да се надминат недоразбирањата меѓу
членовите на Мобилност Охрид 1988, сите дејствија ги
спроведе согласно претставките и на лице место утврдените неправилности, а на седницата на УО одржана
на 17.12.2015 година донесе заклучок повторно да се
разговара со Мобилност Охрид 1988 година со цел да се
надмине состојбата и воспостави нормална соработка,
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
иако во меѓувреме примивме допис од МТСП дека тие
добиле допис од Мобилост Охрид 1988 во кој се изнесени груби инсуинации и клевети на работата на органите
на Мобилност Македонија и претседателот.“
Претседателот на Надзорниот Одбор на Мобилност
Македонија и член на Комисијата за статутерно-правни
работи, Митко Фидановски во врска со надминување на
состојбата во Мобилност Охрид 1988 година, предложи
донесување на неколку дополнителни одлуки за понатаму:
-статусот на Здружението на лица со телесен инвалидитет на Охрид – Мобилност Охрид 1988 година да се
стави во мирување поради фактот што како правно лице
нема статус на инвалидска организација согласно закон,
а што е услов за членство во Мобилност Македонија;
-во Собранието на Мобилност Македонија да не се
верификуваат мандатите на претставниците од Мобилност Охрид 1988 година, се додека здружението недобие
статус на инвалидска организација и не се остстранат
неправилностите согласно член 8 став 2 од Деловникот
за работа на Собранието на Мобилност Македонија;
-престанува секаква комуникација со нелегитимно
избраните органи на Мобилност Охрид 1988 година, се
додека не се отстранат утврдените неправилности;
-одлуката за престанок на финансирање на активностите во Мобилност Охрид 1988 година останува на
сила, како и одлуката со која не се дозволува ретроактивно финансирање на активностите на Мобилност Охрид 1988;
-да се испита можноста на членовите на Мобилност Охрид 1988, кои согласно член 2 од Статутот на
Мобилност Македонија се членови и на Мобилност Македонија, да им се овозможи учество во програмските
активностите на Мобилност Македонија, преку канцеларијата на сојузот, преку најблиската канцеларија на
здружена членка на сојузот или како дополнително ќе
се договорат;
Присутните едногласно ги прифатија дадените предлози и едногласно и ги изгласаа следните заклучоци;
- се донесува одлука претставниците на Мобилност
Македонија во советот на НСИОМ да гласаат против
добивање статус на инвалидкса организација на Мобилност Охрид 1988година, доколку во НСИОМ дојде барање од МТСП за признавање на статус на инвалидска
организација на Здружението на лица со тлесен инвалидитет на Охрид – Мобилност Охрид 1988 година се
додека не спроведат избори и изберат органи и тела соМОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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гласно заклучокот од седницата на УО на Мобилност
Македонија одржана на 05.06.2015 година.
- Дисциплинската комисија на Мобилност Македонија во соработка со Статутарно-правната комисија да
ги разгледаат материјалите од предметот на Мобилност
Охрид 1988 година, и да постапат согласно актите на
Мобилност Македонија.
Со тоа редовната седница на Собранието на Мобилност Македонија заврши со работа.
Б.Јовановски

ОДРЖАНА СЕДНИЦА
НА ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ
НА ГЛАСИЛОТО
„МОБИЛНОСТ“
На 20.02.2016 година во Скопје се одржа седница
на Издавачкиот совет на гласилото „МОБИЛНОСТ“
на која присуствуваа членовите на Издавачкиот совет:
Бранимир Јовановски, Дејан Ѓорѓиевски, Нико Јанков,
Горан Војновски, Стеван Ангелески, Штерјо Николов,
Атли Горенца и Велибор Јаќимовски. Поред нив, на седницата присуствуваа и други членови на Управниот одбор на Мобилност Македонија: Горан Здравков, Галбка
Коцева, Михајлов Михајлов, Митко Фидановски и
Дејанчо Атанасовски. Отсутни беа членовите на Издавачкиот совет: Мери Туџарова, Рамиз Касели и Бобан
Јордановски.
Присутните членови на Издавачкиот совет на весникот „МОБИЛНОСТ“ едногласно ги донесоа следите
одлуки:
- весникот „МОБИЛНОСТ“ од 2016 година да се
печати во боја на 52 страни (вклучително и корицата);
- весникот „МОБИЛНОСТ“ да излегува електронски на секои 2 месеца;
- весникот „МОБИЛНОСТ“ во текот на годината
да се печати трипати, на секои 4 месеци;
Б.Јовановски
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НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ
Како што информиравме претходно во нашето гласило „МОБИЛНОСТ“, минатата година Собранието на
РМ по наша иницијатива донесе Закон за измена и дополнување на Законот за социјална заштита објавен во
Службен весник на РМ бр.33 на 05.03.2015 година, во
кој закон е вметната нова глава VII-А која гласи РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ и содржи пет нови члена од 213-а
до 213-д и нов член 254-б. Со овие членови се уредува
можноста за набавка на патнички автомобил за лицата
со инвалидност, меѓу кои и лицата со телесен инвалидитет со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети. Одредбите од Законот беа со одложена примена,
односно почнаа да се применуваат од 01.01.2016 година.
Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 05.01.2016 година, донесе Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки,
данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност
на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и

длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи
лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016
година. Истата е објавена во Службен весник на РМ
бр.6 од 15.01.2016 година, но за жал, согласно нашите
информации се уште не се применува и се уште не се
назначени комисиите во Центрите за социјални работи
по градовите кои треба да ги примат документите и да
извршат увид во домот на подносителот на барањето,
како и Комисијата за рефундирање на средствата при
Министерството за труд и социјална политика. Од друга
страна и определенит износ на средства , по наша оцена,
е многу низок, само 9.000.000,00 денари, сума со која
6

нема да можат да се задоволат потребите ниту на стотина баратели, иако во нашите преговори со претставници од министерствата ние баравме нелимитирано право
на користење, за да на крај бидеме уверени дека ќе се
одвојат средства за најмалку 200 возила во годината, а
доколку има повеќе апликанти, на крајот на годината со
ребаланс ќе се задоволат и останатите барања. За жал,
тоа наше барање и уверување од претставниците од министерствата за труд и социјална политика и за финансии не се содржи во Програмата.
Со оглед на тоа дека решавањето на ова прашање е
од суштинско значење за самостојно движење и независно живеење на дел од нашето членство, во продолжение
ви ја презентираме Програмата во целост. Прочитајте ја
внимателно и доколку ги исполнувате критериумите од
Законот за набавка на патнички автомобил и имате желба и можност да набавите патнички автомобил за ваша
лична употреба, по набавката на истиот обратете се во
вашите Центри за социјална работа за да ја започнете
процедурата за рефундирање на средствата согласно одредбите од Програмата.
Б.Јовановски

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

ПРОПИСИ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15,
104/15 и 150/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 5.1.2016 година, донeсе:

ПРОГРАМА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ
НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ
КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ,
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА
НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ
ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 80%
ИНВАЛИДНОСТ НА ДОЛНИТЕ
ЕКСТРЕМИТЕТИ,
ЛИЦА СО УМЕРЕНА,
ТЕШКА И ДЛАБОКА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ,
ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА
СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО
ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа програма се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените средства за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена
вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за
лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за
потполно глуви лица за 2016 година.

МОБИЛНОСТ

ка на патнички автомобил се врши во рамките на обезбедените средства со оваа програма.
Рефундирањето на средствата определени со оваа
програма се распределуваат според видот на инвалидноста во проценти и тоа:
- 50% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за лица со најмалку 80% инвалидност
на долните екстремитети,
- 15% од обезбедените средства со оваа програма
се распределуваат за лица со умерена, тешка и длабока
ментална попреченост,
- 20% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за потполно слепо лице со придружник
и - 15% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за потполно глуво лице.
Со оваа програма се предвидуваат средства за рефундирање во износ не поголем од 180.000 денари по
одобрено барање.
III. Носители
Оваа програма ја спроведуваат Министерството за
труд и социјална политика и Центрите за социјална работа.
IV. Начин на спроведување
Барањето за рефундирање на средства платени како
царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се поднесува од
страна на лицето со инвалидност, негов родител или
старател од 1 јануари, а најдоцна до 30 јуни во тековната година.
Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа до
Комисијата за рефундирање на средства за набавка на
патнички автомобил со потребната документација.
Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, се врши увид најдоцна 30 дена од доставување на барањето.

I. Корисници
Корисници на оваа програма се следните лица:
- лице со најмалку 80% инвалидност на долните
екстремитети,
- лице со умерена, тешка и длабока интелектуална
попреченост,
- потполно слепо лице со придружник и
- потполно глуво лице
II. Мерки
Рефундирањето на средства платени како царински
давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавМОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, записникот за извршен увид и барањето со приложената документација се
доставува до Комисијата за рефундирање на средства за
набавка на патнички автомобил најдоцна десет дена од
извршениот увид.
Од страна на Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, по истекот на
рокот за поднесување на барањата се разгледуваат доставените барања за рефундирање на средства со приложената документација, и најдоцна 30 дена по истекот на
рокот се врши:
- електронско внесување на податоците,
- изготвување на предлог ранг - листа на лицата кои
имаат поднесено барање за рефундирање на средствата
по категории кориснички групи,
- изготвување на предлог до министерот за труд и
социјална политика за исполнетоста
на условите за рефундирање на средства и донесување на решение по барањата.
При утврдување на ранг - листата на лицата кои
имаат поднесено барање за рефундирање на средствата платени како царински давачки, данок на додадена

- еден член во семејство со инвалидитет – 15 бода
- два и повеќе члена во семејство со инвалидитет –
30 бода.
- доколку лицето остварува приходи помали од просечната нето плата во државата за претходната година–
10 бода.
- доколку лицето е редовен студен, активен барател
на работа или вработено лице – 10 бода.
V. Потребна документација
Кон барањето се поднесува следната документација:
- Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за
утврдено телесно оштетување од најмалку 80% на долните екстремитети, за утврдена умерена, тешка и
длабока ментална попреченост, за потполно слепило и
потполна глувост (или копија од документот заверена на
нотар),
- Примерок или заверена копија од царинска декларација не постари од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган.
- Доказ за платен данок на додадена вредност при
набавка на патничкиот автомобил,
- Наод и мислење за друг член на семејството со
инвалидност (или копија од документот заверена на нотар),
- Потврда за остварени приходи од Управата за јавни
приходи за претходната година,
- Потврда за редовен студент (доколку лицето е студент),
- Потврда за заснован работен однос (доколку лицето е во работен однос),
- Потврда за регистриран активен барател на работа
(доколку лицето е невработено лице).

VI. Обезбедени средства
Средствата за реализација на оваа програма се предвидени и обезбедени во Буџетот на Министерството за
труд и социјална политика за 2016 година, раздел 15001
потпрограма 50, во износ од 9.000.000,00 денари.
вредност и акциза за набавка на патнички автомобил и
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
ги исполнуваат условите од оваа програма, максимал- денот на објавувањето во „Службен весник на Републиниот број на бодови изнесува 100 бода, и тоа:
ка Македонија“ бр.209/15 од 26.11.2015 година, а ќе от- лице со најмалку 80% инвалидност на долните почне да се применува од 1 јануари 2016 година.
екстремитети, лице со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, потполно слепо лице со придружник Бр. 42-10113/1-15 	Заменик на претседателот
и потполно глуво лице – 50 бода.
5 јануари 2016 година
на Владата на Република
- дополнителни членови на семејство со инвалиди- Скопје					 Македонија,
			
м-р Зоран Ставрески, с.р.
тет – 30 бода:
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ВТОР ГРАНТ ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ
На 04. 04. 2016 година во Музејот на македонска
борба беше одржана прес конференција за промоција
на вториот гранд за самовработување на лицата со инвалидност на која присуствуваа заменик министерот за
труд и социјална политика Диме Спасов, Директорот на
СВРМ Влатко Поповски и претседателите на националните сојузи на лица со телесен инвалидитет Бранимир
Јовановски, на слепи Жарко Селковски и на глуви Васко Марковски.
Сите заинтересирани лица со инвалидност кои се
работоспособни од 04.04.2016 година ќе можат да аплицираат за грант за самовработување преку отворање
сопствен бизнис во висина од 270 илјади денари. Дополнително, тие ќе можат да вработат уште најмногу две
лица, за кои ќе добијат по 92.000,00 денари. Овие лица
може, но не мора, да бидат со инвалидност. Средствата од грантот се наменети за опрема и материјали. За

и вештини кои може да ги искористат и за отворање на
сопствен бизнис и за самовработување. Преку огласот
ќе се обезбедат можности за лична егзистенција и токму поради тоа државата предвиде финансиска поддршка преку која ќе им помогне да се самовработат, рече
на денешната прес-конференција заменик министерот
за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој појасни
дека со оваа мерка на лицата со инвалидност ќе им се
обезбеди можност да посетуваат обука за меки вештини, за претприемништво и бизнис планирање да добијат
потврда, менторство и стручна поддршка во текот на
програмата и по регистрацијата на сопствениот бизнис,
да се регистрираат како правен субјект и да се самовработат. Доколку лицето не е регистрирано како активен
барател на работа или воопшто не е регистрирано како
невработено лице тоа може да го направи во Центрите
за вработување, а еден ден потоа да аплицира за доби-

адаптација на работното место на лицето со инвалидност АВРМ ќе им исплати и дополнителни 100 илјади
денари, а девет месеци по отворањето на бизнисот, доколку правното лице уплаќало придонеси и плати ќе
може да аплицира за неповратни средства во висина од
20 просечни плати, согласно Законот за вработување на
инвалиди.
- Лицата со инвалидност имаат знаења способности

вање на овие средства. Заменик министерот Спасов ги
повика сите лица со инвалидност кои се работоспособни, а своето вработување сакаат да го решат со финансиска поддршка од оваа програма да се пријават во
центрите за вработување, или на веб страниците: www.
samovrabotuvanje.mk или www.avrm.gov.mk. За реализација на оваа мерка за 2016 е предвиден буџет од 49
милиони денари.

МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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Директорот на СВРМ Влатко Поповски информира
дека ова е втор оглас кој се објавува, а се однесува на самовработување на лицата со инвалидност. Во првиот се
пријавиле над 160 лица и обуките се во тек, дел се завршени и се пристапува кон определување ментор кој ќе
им помогне да го направат бизнис планот, по што тој ќе
биде оценет и ќе им бидат доделени средствата. Аплицирањето за вториот грант стартува веднаш, и како што
рече, нема временско ограничување и ќе се аплицира до
исполнување на бројката за која има средства.
Задоволство од мерката изразија и претседателите
на националните сојузи на лицата со инвалидност во
Македонија. На ваков начин, сметаат тие, ќе се реши
еден голем проблем на овие лица и дел од нив ќе можат
да дојдат до вработување.

VII ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
- ОХРИД 17-24. 04. 2016

Во период од 17-24.04.2016 година во Охрид се
одржа седмата по ред меѓународна ликовна колонија
на која учествуваа 23 уметници од шест држави и тоа:
Тома Димовски, Роза Мојсовска, Мирослав Славковиќ,
Санда Миева, Петра Јовановски, проф. Зоран Јакимовски, Богоја Мојсоски, Виданка Мојсоска и Томислав
Нешковски од Македонија, Варвара Дивишова и Ленка Малиска од Чешка, Жељан Павиќ од Хрватска, Јован
Мијиќ, Јована Јоциќ, Марија Алексиќ, С т а н и с л а в а
„Овие мерки кои водат кон можноста за решавање
на суштествено егзистенцијално прашање на секој човек, а со тоа и на самите лица со телесен инвалидитет,
како што е вработувањето, се мошне корисни и ние ги
повикавме нашите членови да се јават на овој повик бидејќи ова е една од можностите да го надминат проблемот и да се вработат“, истакна претседателот на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски.
Истиот став го дели и претседателот на Националниот сојуз на слепи и слабовидни лица Жарко Селковски кој ја искористи приликата да ги повика членовите
на овој сојуз да аплицираат за оваа мерка и да се обидат
да се осамостојат преку самовработување.
Претседателот на Нациоалниот сојуз на глуви и наглуви лица Васко Марков истакна дека се надева оти
и за овој повик како и за претходниот ќе има интерес,
бидејќи, како што потенцира, ова е начин како тие да
се интегрираат во општествените текови и да обезбедат
сопствена егзистенција.
Б.Јовановски
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Летиќ, Клара Томиќ-Касаш, Лидија Милутиновиќ и
Иван Шарчевиќ од Србија, Борис Штер и Клавдиљ Лебан од Словенија и Севда Патурлијан од Бугарија.
Уметниците беа сместени во апартманите на Мобилност Македонија во Охрид, а сојузот како и секоја
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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година, обезбеди сликарски материјали (платна, бои,
штафелаи и останати материјали) и исхрана за сите
учесници на колонијата. Интересот за учество на колонија е голем и од здруженијата на лицата со телесен
инвалидитет, но и од академските сликари. Мобилност

Македонија се труди постојано да има нови учесници.
На оваа колонија има двајца учесници кои заради својата инвалидност цртаат со уста. Една од нив е нашата
сликарка-аматер Роза Мојсоска, која е член на светското
здружение на лица кои цртаат со уста и нозе. Во својаМОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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та изјава за медиумите. Роза истакна дека е задоволна
од учеството на колонијата и од она што го насликала
во изминативе денови. Оваа година инспирација и беше
лебедот од Охридското езеро, но наслика и девојка во
ливада. Како што истакна Роза, таа многу ги сака ливадите и цвеќињата. Господ и дал дарба за цртање и тоа
го пренесува на платно.
Сликарот Иван Мијовиќ - Мија од Пирот, Србија, се
труди да наслика што повеќе платна со прекрасни пејзажи од Охрид. Тој пред повеќе од 3 децении бил во
Охрид, а денес нашол само две згради на кои се сеќава
дека биле од тогаш, едната од нив кај Водоводот и ја
насликал. Другото за него било се ново и изменето.
Жељан Павиќ од Ријека, Хрватска е за прв пат во
Охрид, а често е учесник на хуманитарни колонии. Чест
му е што учествуваше на нашата ликовна колонија во
Охрид, град кој е инспирација за секој уметник. Неуморно слика секој ден во обид што повеќе квалитетни
слики да остави во сопственост на Мобилност Македонија.
За време на одржување на колонијата двајца уметници имаа роденден, Клара Касаш-Томиќ и Клавдиљ
Лебан. Организаторот на колонијата им приреди скромна забава со скромни подароци по повод нивните родендени.
Сликите создадени на оваа колонија ќе бидат изложени на 2-ри декември во чест на „3-ти Декември“
– Меѓународниот ден на лицата со инвалидност.
Б. Јовановски
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РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА НСИОМ
На 05.02.2016 година претставниците на Националниот совет на инвалидските организации на Македонија (НСИОМ) во кој што членуваат седум национални
сојузи на лицата со инвалидност: Националниот сојуз
на слепи на Република Македонија, Националниот сојуз
на глуви и наглуви на Република Македонија, Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Република Македонија Мобилност, Републичкиот центар
за поддршка на лица со интелектуална попреченост
Порака, Националниот сојуз на цивилни инвалиди од
војната на Македонија, Националната федерација за
спорт и рекреација на инвалиди на Македонија, т.е. Македонскиот олимписки комитет и Националниот сојуз
на инвалиди на трудот на Република Македонија, остварија работна средба со Министерот за труд и социјална
политика д-р Фросина Ташевска-Ременски.

Цел на работната средба беше потпишување на годишните договори за финансирање на националните
инвалидски организации согласно со Законот за инвалидски организации во делот на распределбата на средствата од страна на Министерството за труд и социјална
политика врз основа на претходно доставени програми
и Законот за игри на среќа и забавни игри со којшто е
уредено средствата остварени при уредувањето на игрите на среќа и забавни игри како приход на Буџетот на
Република Македонија да се користат за финансирање
на националните инвалидски организации и нивните
општински здруженија.
Покрај тоа, на средбата стана збор и за досегашните
активности на секоја Национална инвалидска организација поединечно која што ги претставува лицата со
определен вид и степен на инвалидност, како и потребата да има организираност и координираост од двете
12

страни, НСИОМ, МТСП но и останатите релевантни
субјекти, а се со цел да се дејствува на легислативата
за подобрување на положбата на лицата со инвалидност
во сите сфери на животот, особено на полето на образованието, пристапноста, отстранувањето на архитектонските бариери, здравството, вработувањето, социјалната заштита, културниот живот, спортско-рекреативните
активности, одмор и закрепнување на членовите итн.
Секој претставник од националните инвалидски
организации ги презентираше потребите на своето
членство. „Во мојата дискусија, како претседател на
Мобилност Македонија потенцирав дека лицата со телесен инвалидитет имаат најголема пречка за потполна
инклузија во општеството во архитектонските бариери.
Заради нив непристапни ни се објектите во кои се спроведува основно, средно и високо образование, членовите остануваат со понизок степен на образование, а со тоа
и неконкурентни на пазарот на трудот. Оние кои ќе успеат да се вработат, повторно се соочуваат со проблеми
во однос на пристапност, но и во однос на нередовно
враќање на придонесите од месечна плата од страна на
Министерството за труд и социјална политика, така да
нивните фирми стануваат неликвидни и самите лица со
инвалидност се соочуваат со отказ и губење на работа,
а со тоа и на личната егзистенција и егзистенцијата на
своето семејство. Апелирав да се направат напори овие
средства кои веќе доцнат 10 месеци да им бидат уплатени на работодавачите. “ истакна Бранимир Јовановски.
Во подоцнежниот тек на дискусијата стана збор и
за набавка на ортопедски помагала со подобар квалитет
и дизајн, подобра здравствена заштита, обезбедување
на лична асистенција како предуслов за социјална интеграција и независен живот, посредувањето при вработување на лицата со инвалидност, покренување на
иницијативи за унапредување на социјалната заштита и
правата на лицата со инвалидност, грижа за семејството,
потребите од организирани културно-спортски и рекреативен живот, решавање на секојдневните животни проблеми со кои се судруваат нашите членови.
Свесни сме дека за решавањето на посочените потреби треба време, понекогаш и подолго од очекуваното. Како првичен чекор во реализирањето на ветеното
беше враќањето на заостанатиот долг од придонесите од
месечна плата на работодавачите. Се надеваме дека во
најскоро време ќе се реализираат и останатите барања.
Б.Јовановски
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА
Управниот одбор на „Мобилност Македонија“, на
седницата одржана на 16.03.2016 година, за реализација
на програмските активности ги утврди следните рокови:
1. Рокот за поднесување молби за користење на
апартманите за одмор и опоравување во Охрид е од
01.04.2016 до 15.04.2016 година. Здруженијата да го
почитуваат и применуваат „Правилникот за начинот и
условите на користење на апартманите за опоравок и
рехабилитација на членовите“. Здруженијата да ги информираат своите членови за содржината на „Куќниот
ред за корисниците на апартманите за опоравок и рехабилитација“ и за задолжитело почитување на истиот.
2. Репрезентативниот и новиот апартман имаат
право да ги користат членовите на Управниот одбор,
Собранието на „Мобилност Македонија“ и членовите
на одделните комисии. Рокот за поднесување на молбите за користење на овие апартмани е од 01.04.2016 до
30.04.2016 година.
3. XXVIII Републички спортски игри на „Мобилност Македонија“ ќе се одржат од 2 до 5 јуни 2016 година во хотел „Галеб“ во Струга. Рокот за поднесување на
екипите со натпреварувачите е 15.05.2016 година.
4. XXII Републички квиз-натпревари ќе се одржат
на 22 и 23 октомври, во хотел „Цар Самуил“ во Банско,
Струмица. Квалификациските натпревари во здруженијата ќе се одржат на 14.09.2016 година со почеток во
17.00 часот. Прашањата ќе бидат доставени во канцелариите на здруженијата по електронски пат во 16.30 часот,
а одговорите на прашањата во 18.00 часот. Здруженијата
резултатите од квалификацискиот натпревар со записник
треба да ги достават до сојузот исто така по електронски
пат најдоцна еден час по завршување на натпреварот.
5. Не е потврдено учеството на 22. Музички средби на „Мобилност“ на „Опен фест Струмица“. Каде и
кога ќе се одржат ќе се утврдува дополнително. Рокот
за доставување на демо снимката е 15.06.2016 година.
Музичката изведба треба да е снимена акапела, без
придружни вокали и музика.
6. XXVIII Државно првенство во шах на „Мобилност
Македонија“ ќе се организира последниот викенд од септември или првиот викенд во октомври. Местото на одржување ќе се утврди дополнително. Рокот за пријавување на
учесниците на шаховското првенство е 01.09.2016 година.
7. Одбележувањето на Денот на лицата со телесен инвалидитет – 4 Декември ќе се организира во Скопје на истиот датум во рамките на одбележувањето на
30-годишниот јубилеј на сојузот.
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8. „Тортијада“ во организација на „Мобилност
Струмица“ ќе се одржи на 22 октомври 2016 година во
хотел „Цар Самуил“ во Банско, Струмица.
9. XXII Литературни средби ќе се одржат на
02.12.2016 година во Скопје, или во рамките на одбележување на јубилејот на сојузот. Рокот за поднесување
на литературни творби е 01.10.2015 година. Секој учесник има право да учествува со една творба, потпишана
со шифра.
10. V-тата масовна средба во природа ќе се организира во Скопје во СРЦ „Треска“ на езеро Треска во јуни
2016 година.
11. Здруженијата во текот на годината, од средствата за дотација за редовна дејност, треба да спроведат по
три проектни задачи (работилници, предавања и сл.) за
своето членство и за настанот да достават известување
до сојузот со податоци за темата на настанот, список на
предавачи, гости и список на присутни членови.
12. Здруженијата имаат обврска секоја година најдоцна до 31 март, до сојузот да достават: Извешатај за
работа за изминатата година, Финансов извештај, образец од годишната сметка „Биланс за приходи и расходи“,
Програма за работа и Финансов план.
С. Прчева

Докторот Ви одговара
Деновиве читам насекаде како сите се плашат од вирусот зика. Предизвик практично
за опстанок. Сите се плашат, само ние
не се плашиме. Нам ни се закануваа
многу поголеми и пострашни нешта,
а сега нешто ситно – зика. Дали сте
се запрашале колку зики поминале и
заминале, или сме толку толку силни
што нема зика што ќе нè заплаши?
Јас се плашам и прашувам, а Вие?
Животот е постојано прашување и сумирање на одговорите. Здравјето е најголемиот одговор.
Да го чуваме и негуваме со прашања. Дали сум во право, не знам. А Вие? Упорно ги чекам Вашите прашања.
Со надеж за тоа, Ве поздравувам,
Ваш, прим. д-р Нико Јанков
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„(НЕ)ЕДНАКВОСТИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА“
На 11 март се одржа завршен настан за проектот „(Не)еднаквостите во социјалната заштита: Интерсекциски нееднаквости во Македонија и Босна
и Херцеговина“. Проектот го спроведе Институтот
за европски политики, поддржан од Регионалната
програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан, а се спроведе во соработка со Центарот
за општествени истражувања „Аналитика“ од Босна и Херцеговина.
Целта на настанот е да се презентираат наодите
од истражувањата за интерсекциските нееднаквости во социјалната заштита во Македонија и БиХ.
На настанот земаа учество говорнички од граѓанскиот сектор кои работеа на истражувањето во
рамките на Регионалната програма за промоција и
истражување, а кои фрлаат светло на различни аспекти на нееднаквостите во Македонија и Југоисточна Европа.

6. Да се подобрат мерките за вработување на
лицата со инвалидност;
7. Да се преземат мерки за да се идентификуваат лицата што имаат потреба од социјална заштита и подобро да се таргетираат политиките, а со тоа
и помошта и мерките;
8. Да се подобри пристапноста на транспортот
во рурални области, да се обезбеди бесплатен јавен
транспорт за старателите на лицата со инвалидност;
9. Да се обезбедат стимулативни мерки за образование (стипендии за деца од непривилегирани
семејства, да се охрабри доживотно учење и учење
занаети за лица со социјален ризик, социјални потреби и со инвалидитет);

10. Да се охрабри поголемо социјално прифаќање на лицата со инвалидност, самохрани мајки,
жени што преживеале семејно насилство, трансроГлавните грижи и препораки во проектот се дови лица, сексуални работници, бездомни лица (да
предложени од испитаничките и испитаниците во се намали стигматизацијата);
оваа студија. Врз основа на нивните реални потре11. Да се зајакнат капацитетите на вработените
би, беа идентификувани следните приоритети за по- во социјалните служби за работа со различни групи
добрување на системот за социјална заштита:
непривилегирани лица преку обуки за сензибилиза1. Да се зголеми износот на социјалната по- ција;
мош за да овозможи подобар клвалитет на живот на
12. Да се обезбедат дополнителни услуги за сапримателите;
мохрани родители и старатели на лица со инвалид2. Да се поврзе месечната парична помош со ност, како услуги за домашна нега, дневни центри
месечната вредност на потрошувачката кошничка; на локално ниво, проширени услуги на дневните
центри; и
3. Поедноставни и поевтини постапки за стек13. Да се обезбедат основни услови за домунување статус за социјална заштита во спрега, со
помалку рестриктивни барања за одржување на ис- вање, засолништа за бездомни лица, особено во
зимскиот период.
тиот;
Најголемата препорака е дадена од истражувач4. Да се подобри физичката и сензорната
пристапност за лицата со инвалидност и да се оси- киот тим: Отворен, партиципативен и транспарентен јавен дијалог мора да биде отворен со цел да се
гура добивањето разумно сместување;
дискутира каков систем на социјална заштита треба
5. Да се обезбедат услови за формално еко- да има во Македонија, но и како најлесно да се пономско активирање на корисниците на системот за стигне сето тоа.
социјална заштита и да се укине забраната за вкС.П.
лучување во каква било финансиска исплатлива активност на лицата што добиваат постојана финансиска помош;
14
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ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА ОД 6-ТА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
И 21 - ВИ ЛИТЕРАТУРНИ ЧИТАЊА
На 04.02.2016 година, во Порта Македонија со почеток во 12 часот и во присуство на членови од скоро сите
здруженија на Мобилност Македонија, академски сликари, наши членови - талентирани сликари, претставници на организацискиот одбор на ликовната колонија,
жири комисијата за литературни творби при Мобилност
Македонија, потоа претставни на Центарот за ортотика
и протетика „Славеј“, претставници на националниот
сојуз РЦПЛИП-Порака, електронски и пишани медиуми...., беше одржана изложба на 53 уметнички дела

без оглед на тоа дали таа е преточена преку сликарски
дела, музички средби или убавиот пишан збор. Целиот проект на Мобилност Македонија го стимулира ликовното творештво на лицата со телесен инвалидитет
и им пружа можност да творат заедно со академските
уметници, да учат едни од други. Уметниците за способноста, дарбата и можностите на лицата со инвалидност,
а тие пак за професионалноста во уметничката фела.
Оваа колонија е единствена од овој вид во Македонија
и покажува дека уметничкиот потенцијал не знае за по-

делби и хендикеп, како и дека креативните потенцијали
на лицата со телесен инвалидитет се исклучителни и
многу поважни од предрасудите. Преку нашите активности се обидуваме да постигнеме едно ново ниво на
односи и зајакнување на јавната свест во општеството
за можностите на лицата со телесен инвалидитет“ – истакна претседателот на Мобилност Македонија.
Во рамките на манифестацијата беа одржни и 21-те
Литературни читања и доделени плакети на трите првопласирани творби според мислењето на стручното жири.
Првото место го освои Билјана Тодоровска од Битола со
творбата „Еликсир на животот“, второто место и припадизработени на шестата меѓународна колонија која беше
одржана во месец април 2015 година во Охрид. Водител
на манифестацијата беше Ѓорѓи Калајџиев, изложбата
со пригоден говор ја отвори претседателот на сојузот,
Бранимир Јовановски.
„Лицата со телесен инвалидитет се способни да творат и можат невозможното да го претворат во возможно.
Еден од начините за искажување можностите и потенцијалите на лицата со телесен инвалидитет е уметноста,
МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН
НА ЖЕНАТА
Традиционално и оваа година се одржа прослава за
членовите од понежниот пол на „Мобилност Скопје“
по повод Меѓународниот ден на жената – 8 Март, кој се
прослави на ден 06.03.2016 година во ресторанот „Бисера“ во општината Аеродром, кој е со адаптирани услови
за лицата со телесен инвалидитет. Оваа година на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената – 8 Март,
здружението „Мобилност Скопје“ беше домаќин на 114
гости. Меѓу присутните имаше наши членови, но и гости
од збратимените здруженија од Врање, Лесковац, Битола
како и претставници од нашите долгогодишни соработници и пријатели од Ценарот за ортотика и протетика
АД „Славеј“. На средбата оваа година беа присутни и
Претседателот на „Мобилност Македонија“ Бранимир
Јовановски и Генералниот секретар на „Мобилност Македонија“ Софче Прчева. Присутните на оваа средба ги
поздрави и им го честита празникот претседателот на
„Мобилност Скопје“ Дејан Ѓорѓиевски. Здружението
„Мобилност Скопје“ како знак на внимание и почит
кон присутните гости од понежниот пол им подари
рачно изработени обетки од креативната работилница,
која креира и твори ракотворби во склоп на здружението „Мобилност Скопје“. И оваа година како и во претходните години неизостана подарокот од една ружа за
вниманието и почитта која ја искажуваат нашите ценети
гости од Центарот за ортотика и протетика АД „Славеј“
кон присутните членки од „Мобилност Скопје“, но и од
другите здруженија кои беа поканети да присуствуваат
на прославата.

на Јасмина Стојановска од Скопје со „Недоразбирање“ и
третото место на Кире Ивановски од Прилеп со творбата
„На мојата мила“. Плакетите на првонаградените им ги
врачи генералниот секретар на сојузот, Софка Прчева.
Манифестацијата беше масовно посетена, беа изготвени
пригодни постери, каталози а беше организиран и коктел за учесниците и гостите на манифестацијата....
Б. Јовановски

За добрата и пријатна атмосфера се погрижи музичката група „Еј-Би-Си“ која беше заслужна за веселите
и радосни лица кои можеа да се забележат на прославата. Осмомартовската прослава да помине во весела
атмосфера и убаво расположение меѓу присутните ја
надополни и Виданка Ѓорѓиевска со неколку песни.
Ваквите средби како дел од програмските активности
на здружението имаат своја значајна функција од културен и социолошки аспект кој треба да се поттикнува и
негува помеѓу нашите членови.
Габриела Јовчевска
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НОВИНИ ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НОВА ЕЛЕКТРОНСКА УСЛУГА
– ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТВРДИ ЗА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА
Фондот за здравствено осигурување на Република
Македонија (ФЗОМ) секојдневно ја унапредува работата и комуникацијата со осигурениците и овозможува
полесен пристап до услугите со воведување на новости
во своето работење. Една од стратегиските определби
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
се електронските услуги со кои се дава можност на брз
и ефикасен начин услугите да бидат достапни за сите
осигуреници, фирми и здравствени работници.

ците одат во ортопедската куќа која сами ја избираат и
веднаш го подигнуваат помагалото.
Заверената потврда ги содржи сите потребни информации за осигуреникот, односно информации за
порачување и испорака на помагалата, цената на помагалото и за партиципацијата доколку ја има. Потврдата
содржи и информации за ортопедските куќи кои имаат
договор со Фондот, со цел осигуреникот сам да избере
која ортопедска куќа за него е најдобра.
Новата електронска услуга ќе важи за сите осигуреници кои имаат потреба од следните ортопедски
помагала: потколени ортози, ортози за горни екстремитети, дел од ортозите за `рбетен столб (шанцова едноделна и дводелна кравата, корсет платнен лунбален
(со фишбан и метални шини), минерва корсет, корективни ортози, ортопедски чевли, ортопедски влошки,
еластични чорапи, бастуни, патерици, дубаци и одалки, појас и утега, останати помагала и санитарни справи (сите видови на пелени).

За нашите членови тоа значи дека услугите за кои
тие доаѓаа на шалтери, чекаа, трошеа време, пари за
превоз, сега истите ќе можат да ги остварат по електронски пат. Од февруари започна да се користи првата електронска услуга која се однесува на осигурениците кои користат ортопедски помагала. Со примена
на оваа електронска услуга – електронска заверка за
ортопедско помагало, осигурениците нема потреба да
доаѓаат во подрачните служби во ФЗОМ и да чекаат
на шалтери, бидејќи специјалистот и матичниот лекар
ќе може да ја издаваат и заверуваат потврдата од ординацијата, односно од нивното работно место. Истата
потврда по направената заверка станува достапна за
ортопедските куќи и со заверената потврда осигурениМОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016

За осум видови ортопедски помагала потребно е
мислење од лекарска комисија на Фондот, и тоа за корсети за сколиоза и кифоза, за протези за раце и нозе, за
инвалидски колички, за постојан катетер, за уринарни кеси и уринарни кондоми, за пелени, за влошки...
Ортопедските помагала што се одобруваат на лекарска
комисија, се одобруваат еднаш годишно, а потоа месечно, тромесечно или еднаш на шест месеци од матичен лекар се добива потврда и заверка за ортопедско
помагало.
Оваа новина е во функција од 1 февруари 2016 година и за таа намена Фондот изврши обуки за специјалистите и матичните лекари, а воедно направи и кратко
упатство кое е испратено до сите лекари и здравствени
установи со кои Фондот има договор.
С.П.
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СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 2016 – 2020 ГОДИНА
„Мобилност Македонија“ на 19.04.2016 година
учествуваше на работната средба за спроведување
на активности за изработка на новата стратегија за
образование.

XI – Казнени одредби, каде ќе се предвидат високи
парични казни за одговорните лица кои нема да го
почитуваат „Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и раМинистерството за образование и наука во бота на лицата со инвалидност до и во градбите“;
соработка со изведувачот AESA – Развој со перс- Обезбедување на образование на сите лица без
пектива, во рамките на ИПА-проектот „Техничка разлика на степенот на телесниот инвалидитет, во
помош за подготовка на сеопфатната Стратегија за редовниот образовен систем во близина на нивниот
образование 2016 – 2020 година“, финансиран од дом, заедно со своите врсници и обезбедување на
Европската Унија започнаа процес на креирање на бесплатен превоз;
новиот образовен стратегиски документ. Притоа
- Донесување законски мерки со кои ќе се санкпостигнаа согласност за почитување на принципот ционираат училиштата кои ќе одбијат да едуцираат
на партиципативност, односно вклучување на сите деца со телесен инвалидитет;
релевантни страни (училишта, универзитети, опш- Обезбедување дополнителен образовен кадар
тини, социјални партнери, бизнис-заедница, НВО,
како поддршка и помош на редовниот наставен кадонаторски партнери…) во овој процес.
дар во предучилишните установи и во основното
За изработка на документот, Министерството образование, кој ќе обезбеди чувство на сигурност
за образование и наука ги воспостави следните ра- и безбедност во средината во која ќе се образува
ботни групи: предучилишно образование, основно лицето со телесен инвалидитет;
образование, средно образование, стручно образо- Обезбедување достапни и бесплатни асистиввание и обука, образование на возрасни и неформално учење и високо образование и истражување. ни помагала (посебни компјутерски алатки) кои ќе
Усогласено е дека во сите групи по хоризонтално ја компензираат инвалидноста;
ќе се покријат прашањата за: инклузивноста по
- Подигнување на свеста кај лицата со телесен
сите основи, интеркултурното образование, обезбе- инвалидитет и нивните семејства, образовните
дувањето квалитет во образованието, ИТ-образова- установи и јавноста за можностите, потребите и
нието и поврзаноста со пазарот на труд.
значењето на образованието за лицето со телесен
„Мобилност Македонија“ ги достави следните инвалидитет, како за општеството така и заради непредлози коишто произлегоа од работата на ра- гова целосна социјална интеграција;
ботната група, за предизвиците и приоритетите на
- Спроведување на активности за подигнување
лицата со телесен инвалидитет во процесот на об- на свеста кај училишните деца и нивните родитеразованието:
ли, за потребите и правата на лицата со телесен ин- Обезбедување пристапност до установите за валидитет;
образование според сите утврдени стандарди во:
- Усогласување на законската терминологијата
Закон за градење, член 11, „Службен весник на за видот и степенот на инвалидноста;
РМ“ бр. 51/2005; и Правилник за начинот на обез- Ослободување од партиципацијата на втор и
бедување на непречен пристап, движење, престој и
трет циклус студии.
работа на лицата со инвалидност до и во градбите,
							
„Службен весник на РМ“ бр. 25/2010;
				
С.П.
- Донесување измени и дополнувања на Законот за градење со дополнување на нов член во глава
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ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА И ФУДБАЛСКИ НАТПРЕВАР
На 07.04.2016 година во „Куќата на фудбалот“ на
Македонија се одржа тематска работилница во рамките на соработката на Мобилност Македонија и ФФМ
на која во ова прилика се приклучи и Македонскиот
олимписки комитет. Беа презентирани повеќе теми, од
претседателот на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски: „ПОЗИТИВНИ ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДИТЕТ“, од проект менаџерот на ФФМ, Ирена Бакревска-Милошевска: „ФУДБАЛ ЗА СИТЕ, ПРИСТАП ЗА
СЕКОГО“, беа промовирани: Прирачник за создавање
на инклузивни стадиони и позитивно искуство на ден
на натпревар за навивачите со инвалидитет, и Службеници кои овозможуваат пристап на лицата со инвалидитет од локалните клубови од првата лига.

нална, но и човечка соработка помеѓу нас и заедницата на луѓе со инвалидност во нашата земја. Стануваме свесни за нивните потреби, но и за нашите
можности да одговориме на истите“, истакна Илчо
Ѓорѓиоски, претседател на ФФМ, за официјалниот сајт
на федерацијата.
Генералниот секретар на федерацијата, Филип Поповски изјави дека ФФМ ќе даде секаква поддршка за
создавање еднакви можности за сите во фудбалската
игра.
„Фудбалската Федерација на Македонија ќе даде
секаква поддршка за креирање на еднакви можности
за сите во фудбалскиот свет, без разлика на полот,
религијата, националната припадност или физичките способности. Во рамки на своите можности

„Ве поздравувам од името на Фудбалската федерација на Македонија, наше е задоволството да
се дружиме со поранешни големи спортисти, со нашите пријатели од Мобилност и нашите драги колеги од Македонскиот Олимписки Комитет. Оваа
соработка отвора нова врата на меѓуинституцио-

ќе се обидеме да го имплементираме вклучувањето
на лицата со телесен инвалидитет на спортските
терени во Македонијана повеќе нивоа, почнувајќи со
подобрување на инфраструктурата на стадионите,
едукација и активности во рамките на федерацијата и на сите клубови. Мисија на ФФМ е да привлече,
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чува и негува различности за одржување на фудбалската игра и радоста која ја носи овој спорт, на што
еднакво право имаат сите“, дополни генералниот секретар на ФФМ, Поповски.
Свое предавање во рамки на работилницата имаат
Ирена Бакревска – Милошевска од Фудбалската феде-

„Голема благодарност до Фудбалската федерација на Македонија за поддршката која ни ја давате,
во духот на спортот и различностите ве поздравувам од името на Мобилност – Македонија, национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија кој брои повеќе од 8.200 лица со телесен инва-

рација на Македонија, а предавање на тема: Моќта на
немоќните имаше Бранимир Јовановски, претседател на
Мобилност.
„Спортската активност го ангажира лицето со
инвалидност целосно и ја менува неговата емоционална состојба, заборава на својата инвалидност, се
појавува самостојност, самодоверба и истрајност.
Желбата за победа во спортот развива колективност и другарство. Во исто време спортистот се
навикнува на пораз и неуспех. Тоа е многу важно во
процесот на рехабилитација која многу често е врзана со големи психички напори кои лицето со инвалидност не може брзо и оддеднаш да ги совлада. Преку
спортот стекнуваме доверба во своите можности“,
рече Бранимир Јовановски во својата презентација.
Претседателот на Мобилност Македонија ја поздрави намерата и поддршката од ФФМ во рамки на своите
можности да се обиде да ги вклучи лицата со телесен
инвалидитет на спортските терени во Македонија.

лидитет. Ви благодарам што заеднички се трудиме
да ја срушиме парадигмата дека овие лица се болни
и неспособни и што ни овозможувате да се чувствуваме еднакво со сите. Оваа соработка со ФФМ ја
поставивме на цврста основа и искрено се надевам
дека ќе имаме поддршка и од другите институции и
спортски федерации“, истакна Бранимир Јовановски.
Во рамките на манифестацијата беше одигран и
фудбалски натпревар меѓу екипите на Мобилност Македонија и олимпијците на МОК кој им беше посветен
на ракометарите на Македонија кои дента ги започнуваа квалификациите за учество на Олимписките игри во
Рио, кој заврши нерешено 5:5.
За екипата на МОК настапија: Раиф Камбери (голман), Елмедин Сејфулау, Стефан Јанкуловски, Игор
Паскоски, Мартин Нестороски, Берат Јакупи, Иво Цветковски, Лука Гаревски, Седат Бафтију, Стојна Вангеловска, Љупчо Ангеловски, Методија Ангеловски, Горан Милковски. Тренер: Владимир Богоевски.
За екипата на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА настапија: Николчо Пеев (голман), Александар Талевски, Ефтимчо Атанасовски, Ѓоко Стојановски, Митко Сотировски,
Бобан Јорданоски, Горан Трајчев, Зоран Трајановски, Тони
Шишевски и Николчо Делев. Тренер: Драган Дојчиноски
На трибините натпреварот го следеше претседателот на МОК, Васил Тупурковски, селекторот на македонската фудбалска репрезентација, бројни тренери и
неколку ентузијасти.
Соработката продолжува.
Б.Јовановски
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НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Кој е актуелниот претседател на Националното координативно тело за еднакви права на
лицата со инвалидност во Република Македонија?
Точниот одговор на ова наградно прашање гласи:
Бранимир Јовановски
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 повеќе од 100 коверти со одговор на
наградното прашање што е досега најголем број и повторно најголем број од ковертите беа од Велес
речиси 80 а останатите од Штип, Скопје, Крива Паланка и 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
ГОРАН ЗДРАВКОВ
Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Банско, Струмица. Сите информации поврзани со реализацијата на наградата добитникот ќе ги добие од генералниот секретар
на „Мобилност Македонија“ на телефонскиот број 02/ 3211-280.
Наградното прашање за овој број на весникот гласи:
Оливера Наковска-Бикова и Ванчо Каранфилов имаат обезбедено квоти за учество на Параолимписките игри во Рио оваа година.
Кога и каде (на кое Светско првенство) беа обезбедени директните квоти за Рио 2016 година?
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 Македонија“ (ул.11 Октомври бр. 42-а – Скопје), со назнака „За наградна игра“, најдоцна до 15 јуни 2016
година.
Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Македонија“. Наградата е непренослива, односно може да ја користи само оној што ја освоил.
Почитувани читатели, Вие 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
бањата Банско во Струмица.
С.Прчева
МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“ НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА
НА ЛЕСС ВО СКОПЈЕ
Во организација на УСАИД – ЈЕС мрежата, во хотел
„Континентал“ во Скопје, на 28 јануари 2016 година се
одржа годишна конференција на локалните економски
социјални совети – ЛЕСС. Истата беше под високото
покровителство на неговата екселенција, американскиот амбасадор Џес Бејли и министерката за труд и социјална политика, Фросина Ташевска – Ременски.

инвалидски организации. Видливо беше присуството на градоначалниците на општина Струмица, Зоран
Заев и на општина Ресен, Ѓоко Стрезовски. Од Битола присуствуваа советничката за образование Снежана
Петровска, директорката на Агенцијата за вработување,
Јешин Сејфуловска и други. Од „Мобилност Македонија“ присуствуваше генералниот секретар Софче Прчева, „Мобилност Скопје“
го претставуваа Христина
Просковска и Гоце Миновски, а од „Мобилност
Битола“ претставници беа
Лидија Велјановска, Фанче Георгиевска, Снежана
Јанева и Сотир Јоновски.

„Мобилност
Битола“ има висок рејтинг во
ЛЕСС, не само заради
перманентното повеќегодишно присуство на сите
активности од самото основање на ЛЕСС, туку и
по организирањето на поОсновната насока – практиките за вработување, веќе престижни, високо професионални работилници.
се одвиваше во три групи, а координатор беше Вирна
И овој пат делегацијата на „Мобилност Битола“
Манасиевска. Присуствуваа повеќе претставници од
локалните самоуправи, граѓанските здруженија и некои покажа завидно ниво на активност, оствари контакти и
договори за соработка за тековната година. Токму сега
нашите членови ги потврдија сите заложби кои „Мобилност Битола“ и „Мобилност Македонија“ ги прават за
остварување на своите статутарни и програмски цели.
„Мобилност Битола“ планира да го задржи трендот
на нагорна линија со учество на сите активности на ЈЕС
мрежата на УСАИД – Македонија, вклучително и организирање на работилница која ќе има посебен осврт на
потребите и предизвиците на лицата со телесна инвалидност. Сè на сè, успешен настап и претставување со
континуитет на дејствувањето во пораст на „Мобилност
Битола“ во сите сфери на живеењето.
д-р Нико Јанков
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ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“
На 5 март 2016 година, претставници на „Мобилност Битола“ остварија средба со позната консултантска компанија од Солун, Република Грција.
Предмет на разговорите беше остварување на прекуграничен грант финансиран од ЕУ. Инаку, компанијата „Еуротек“ опстојува триесетина години и

„Еуротек“ беа Димитрис Росакис, директор и д-р
Софија Каракоста, социолог и експерт за културен
менаџмент, а од „Мобилност Битола“ присутни беа
претседателот прим. д-р Нико Јанков, членката на
Управниот одбор – Фанче Георгиевска и Ивона Јанкова, како преведувач на англиски јазик.

По запознавањето и пренесувањето поздрави
од претседателот на Националната конфедерација
за лица со инвалидност на Р. Грција, Јанис Вардакастанис, нашите соговорници нè информираа за
можноста за добивање на грант за прекугранична
соработка – тематска туристичка промоција и овозможување пристапност на културното наследство
на Македонија и Грција, во тесна соработка со институциите и музеи на Битола и Солун, но и пошироко. Се очекува договорот да се потпише наскоро,
а со директорот на Музејот од Битола е договорено
потпишување на меморандум за соработка и консултативни мислења за совладување на архитектонските бариери во музејот.

се занимава со менаџирање на грантови кои, меѓу
Овој состанок отвори нови перспективи на
другото, се поврзани и со потребите на лицата со
стари иницијативи на „Мобилност Битола“ за проинвалидност.
должување на соработката со Корча, Албанија, а
Овој пат, со посредство на првите луѓе на За- можеби и заедно со Солун, Грција. Ги очекуваме и
вод и музеј – Битола, дипл. инж. арх. Зоран Алти- следните надежни настани.
пармаков, директор и д-р Ирена Ружин, програмд-р Нико Јанков
ски директор, разговаравме на тема достапност на
културните наследства во нашата земја за лицата
со инвалидност, особено телесна. Претставници на
МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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АКТИВНОСТИ НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“
Декември е месец за сумирање на поминатото и размислување за иднината. Но, секогаш при крајот се размислува и за прослава на Новата година. Нова, со нови
надежи и нови предизвици. Нови размислувања и нови
реализации. Во предвечерието се организира пречек.
Секоја година се бара нешто ново, оваа во нова локација, со околу стотина присутни.
На 25 декември 2015 година, во вечерните часови во ресторанот „Гламур“ на падините на Пелистер,
членовите на „Мобилност Битола“ со нивните гости и
пријатели ја одржаа традиционалната Новогодишна забава. Пред повеќе од стотина присутни, манифестацијата ја отвори и присутните ги поздрави претседателот на
„Мобилност Битола“, прим. д-р Нико Јанков. Во кусото

обраќање пред банерот со логото на здружението, тој
ги опфати основните заложби и остварувања во 2015
година. Покрај членовите на Битола, Ресен и Демир
Хисар, на свеченоста беа присутни и претседателот на
„Мобилност Македонија“, Бранимир Јовановски со сопругата, претседателот на Македонско научно друштво
(МНД) – Битола, проф. д-р Игор Неделковски со сопругата, проф. д-р Сашо Кочанковски со сопругата и други
наши пријатели и гости од кои мораме да ги споменеме
и претставниците од „Мобилност Скопје“, „Мобилност
Штип“, „Мобилност Прилеп“ и „Мобилност Кичево“,
поголема група на членови од „Мобилност Прилеп“ и
други. Во веселата атмосфера, поетите од „Мобилност
Битола“ – Биљана Тодоровска и Кире Огненовски му
предадоа „Лирска штафета“ на претседателот на нашето здружение, како признание за неговата досегашна
активност при остварувањето на правата на лицата со
инвалидност. Забавата траеше до доцните полноќни часови, а некои членови и гости го продолжија дружењето
во битолските ноќни клубови. Сè на сè, едно убаво и
впечатливо дружење кое ќе се памети. Честитки до организаторот Лидија Велјановска и екипата за поддршка,
како и за вработените во ресторанот „Гламур“.
Добра забава и дружење за паметење. Новата помина, па доаѓа и Старата, која ја славиме заедно со Васили-
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ца. На 12 јануари 2016 година, во ресторанот „Премиер
центар“, членовите на „Мобилност Битола“ ја одржаа
традиционалната василичарска забава по повод Стара
нова година. Како и секогаш, повеќе од 30 членови се
забавуваа и се дружеа во пријатна атмосфера. Овој пат
најмногу среќа имаше нашата членка Биљана Тодоровска, која ја најде паричката. Во весела и пријатна атмосфера, дружењето продолжи до доцна на полноќ. Се разделивме со пријатни чувства на заедништво и поттик за
понатамошни дружења и постигнување резултати при
севкупното живеење и активности.

тола“ зема активно учество на изложбата на слики од
Меѓународната ликовна колонија „Охрид 2015“ и 21.
Литературно - поетско претставување на трудовите на
авторите од редовите на членовите од „Мобилност Македонија“. Не случајно беше одбран датумот на чествување на овој ден, на кој пред точно 144 години е роден
големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој
„го разбираше светот како поле за културен натпревар меѓу народите“. На ова чествување, кое го отвори
претседателот на „Мобилност Македонија“ – Бранимир
Јовановски, имаше околу 200 учесници и гости. ПроВо меѓувреме, нашето дружење и планирање на грамата успешно ја водеше Ѓорги Калајџиев. Прво беа
нови активности продолжува секој вторник и петок. На претставени 53 дела од 14 автори од колонијата, од кои
4 февруари 2016 година, делегација на „Мобилност Би- три се лица со телесна инвалидност и 11 академски
сликари. Во вториот дел од програмата, од 15 автори
на дела беа претставени првите пет, а три од нив беа
наградени со плакети. Првото место овој пат й припадна на претставничката на „Мобилност Битола“, Биљана
Тодоровска. Во опуштена и свечена атмосфера настанот
беше проследен од повеќе пишани и електронски медиуми. За манифестацијата беше испечатена и прекрасна
брошура, која содржински целосно го опфати настанот
и сите активни учесници. Со ова уште еднаш се потврдува високиот капацитет на „Мобилност Македонија“,
во своето комплетно остварување на статутарните и
програмски начела.
Февруари е месец за сумирање на резултати, кои се
мошне бројни. На 28 февруари беше одржано редовно
годишно собрание на „Мобилност Битола“. Претходно,
на 23 февруари, се одржа и последната седница на Управниот одбор, каде се сумираа остварените програмски
и статутарни цели, а Надзорниот одбор во присуство на
книговодителот го разгледа и усвои финансискиот извештај и го извести УО дека истиот може да биде предложен за усвојување и на собранието. Исто така, УО
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го разгледа и усвои извештајот за работа, програмата
и финансискиот план и донесе одлука истите да бидат
предложени за усвојување и на собранието. Седницата
на собранието започна со задоцнување од 15 минути, а
присутни беа 24 од вкупно 27 делегати – тројца беа оправдано отсутни. Бидејќи имаше кворум за работа, се
усвои дневниот ред, а потоа и записникот од претход-

ното собрание. Во извештајот претседателот хронолошки ги изнесе активностите (околу 15), во кои предводеа
три работилници, дефиле, четири презентации, пет плакати и летоци за настани, три ТВ-емисии „Петтиот ангел“, три ТВ-интервјуа, излет со литературно читање во
Демир Хисар, хуманитарен концерт во Ресен, проекти
со УНДП и УСАИД – ЈЕС мрежата, учество на работилници и сите позитивни средби, промоција на книги,
музички средби и интернационално учество, Меѓународна колонија на ракотворци итн. Практично повеќе
од 90% од програмата, но и дополнителни активности.
Извештајот беше едногласно усвоен. По излагањето на
претседателот на Надзорниот одбор и дискусијата, беше
усвоен и финансискиот извештај и одлуката за усвојување на завршната сметка. Програмата и финансискиот
план со кратки дискусии беа усвоени. Собранието успешно заврши со работа во 13.00 часот, а потоа следеше
дружење и разговори во пријатниот амбиент на ресторанот „Корзо“ во Битола.
Следниот предизвик беше 8 Март. Кој може да не
мисли на толку значаен датум? Се собираме и дружиме, зарем има нешто подобро од тоа? На 4 март 2016
година, во просториите на ресторанот „Корзо“ во Битола, членови на „Мобилност Битола“ го прославија
Меѓународниот ден на жената – 8 Март. Прославата на
овој празник започна спонтано пред неколку години, а
за среќа продолжува и понатаму. Оваа година за празникот се собраа помал број членови, но тоа не значеше
дека имаше помалку забава и дружење. Традиционално
се дружиме и со екипа од „Мобилност Скопје“, а оваа
година ни недостасуваа прилепчани. Како и да е, прославата на 8 Март беше уште еден одличен повод за да
се помине пријатна вечер во одлична атмосфера.
д-р Нико Јанков
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НОВИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦАТА
СО МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

ОД АКТИВНОСТИТЕ
НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“

На 07.04.2016 година во просториите на Домот на
хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ беше одржан
работен состанок на членовите на здружението „Мобилност“, огранок МС, со претставници на компанијата
„Медис“ (Загреб и Скопје), кои се застапници на производителот на лекови „Биоген“ од САД.
На состанокот се зборуваше за моментално достапните терапии кои се користат во светот за третман на
болеста со 1000 лица, назив кој со право го носи мултиплекс склерозата. Од страна на претставниците на
фирмата бевме известени дека од неодамна во Македонија се регистрирани два нови лека за третман на ова
заболување: диметилфумарат и натализумаб, кои имаат
индикација за релапсно ремитентни облици на мултиплекс склероза.
Една од темите на состанокот беше и иницијативата
да се одбележи денот на мултиплекс склероза во Скопје
со цел да се зголеми информираноста и свесноста за ова
сериозно заболување кое ги погодува лицата во најдобрите
години и може да доведе до инвалидитет. Дискусијата се
водеше во насока секој во рамките на своите можности, да
се обрати до државните институции со цел што поголем
број од новите лекови да биде достапен за лекување на пациентите со мултиплекс склероза во Македонија.
Достапноста на поголем број медикаменти кои се
користат во Македонија за овој вид заболување претставува позитивен чекор во справување со тешкотиите кои
произлегуваат од вака нарушената здравствена состојба.
Но, треба и понатаму активно да се работи на свесноста
за проблемите со кои се соочуваат пациентите со мултиплекс склероза, воедно да се допре до надлежните
институции со цел опфаќање на што поголем број пациенти со нова, современа терапија. Овој вид на терапија може да им помогне на пациентите да се носат со
секојдневните животни и работни обврски и проблеми,
подобро да функционираат, целосно да придонесуваат
во општеството и секако полесно да се справат со ова
тешко заболување.
Секако, се надеваме дека во иднина соработката
помеѓу производителот на лекови и Здружението на лицата со телесен инвалидитет „Мобилност“ ќе продолжи
во интерес на сите пациенти, како и во насока на сè поголема достапност на најсовремените терапии наменети
за лица со мултиплекс склероза.
Ана Карајанова – Димитрушева

Остварена соработка од областа на рехабилитацијата
Водени од идејата за подобра здравстена рехабилитација се роди соработката помеѓу „Мобилност Скопје“ и
Центарот за физикална рехабилитација „Ластовица“ кој
е дел од добро познатата асоцијација „Ластовица“. Дипломирани физиотерапевти кои се дел од Центарот за физикална рехабилитација „Ластовица“ на ден 02.03.2016
година во просториите на ДХО „Даре Џамбаз“ одржаа
едукативна презентација пред членовите од „Мобилност
Скопје“. Ги информираа присутните со новитетите во
физикалната терапија и кинезитерапија со цел подобар
напредок во нивното закрепување и победување на настанатите здравствени проблеми. Преку презентација
и демонстрации присутните членови беа запознаени со
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третманите со кои се третираат неподвижните и тешко
подвижните лица, особено болните од церебрална парализа, мултиплекс склероза, параплегичарите, хемиплегичарите и сл., како и лица кои патат од спондилоза, дископатија, дискусхернија, ишиалгија, брахиалгија, болки во
грбот, трнење на нозете и рацете и разни видови масажи.
Одзивот од нашите членови беше задоволителен. Соработката со „Мобилност Скопје“ и Центарот за физикала рехабилитација „Ластовица“ продолжува и понатаму.
Габриела Јовчевска
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ПОЕТЕСАТА СО ДУША ОД КРИСТАЛ

- Најпрво Ве молам да им се претставите на нашите
читатели!

Даме Груев затоа што бев ученик во истоименото училиште.
Од 1998 година четири години посетував средно
техничко училиште и учев за електротехничар – електроничар. Ова занимање е обично машко, но јас таму
одлично се снаоѓав и склопував електронски компоненти. Паралелно со совладувањето на оваа наука и занает,
на сите часови по македонски јазик и литература јас пишував поезија без никој да знае за тоа. А се случуваше
поезија да пишувам и на одморите меѓу два часови.
Во прва година учествував како актер во театарска
претстава која се одигра во училиштето при што ја глумев Јокаста, мајката на Едип Тиранинот. Мојата глума
беше без да изговарам текст, а паралелно во претставата
се одвиваше дебата за инцестот што е и мотив на оваа
драма.
Во четврта година повторно настапив како статист
во уште една драмска претстава. Во оваа претстава
учествуваа само учениците матуранти од завршната година на средното училиште. Најпрво беше договорено
да кажувам и текст како и други ученици, но поради
големата трема од јавниот настап дојде до измена на
сценариото и многу од учениците како и јас бевме само
статисти.
Кога се запишав на факултет бев во првата генерација на информатичари и во овој период кратко време
се оддалечив од поезијата, но сепак одвреме-навреме
пишував поезија кога ќе имав инспирација ама за моја
душа.

Јас сум Биљана Тодоровска од Битола. Родена сум
1984 година во Битола и сум редовен член на „Мобилност Битола“ во групацијата на заболени од мултиплекс
склероза. Дипломирав на Техничкиот факултет, отсек –
информатика. Накратко, толку би кажала за себе, а чита- Кога за прв пат се појави болеста кај тебе и се сотелите на списанието „Мобилност“, барем повеќето, ме очи со инвалидноста?
познаваат по моите литературни творби.

Првите симптоми на болеста се појавија кога бев
- Од кога потекнува љубовта кон литературата, а по- некаде во четврта година од средното образование.
себно кон поезијата?
Симптомите час се појавуваа час се повлекуваа, а се манифестираа со вкочанетост на екстремитетите. За да се
Учев седмо одделение во училиштето „Даме Гру- открие за што станува збор морав да одам во Клиничка
ев“ каде се зачленив во литературната секција и од тој болница во Скопје на Клиниката за неврологија каде
период потекнуваат моите први литературни творби што лежев и ми вршеа испитувања пет недели. Мене на
од поезијата. Во тоа време во Радио Битола редовно се крајот ми издадоа отпусно писмо со дијагноза но не ми
емитуваше емисијата под наслов „Радио уличка“ каде кажаа од што боледувам. Јас самата прочитав од докуучениците од сите литературни секции од училиштата ментацијата дека се работи за мултиплекс склероза, а
во градот читаа свои литературни творби од поезијата. бидејќи се чувствував здрава а не сакав да ги вознемиЈас на радиото во таа емисија настапив со една песна за рувам моите најблиски извесно време ја криев дијагно28
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зата. Меѓутоа, имам една тетка, на мајка ми сестра, која
е лекар специјалист по трудова медицина која ја виде
дијагнозата и така дознаа сите од што боледувам.
Фактот дека боледувам од тешко и неизлечиво заболување, кое е и прогресивно, тешко го поднесов и долго
време ми требаше да се приспособам и да ја прифатам
болеста. Најмногу ме болеше односот на средината која
во прво време како да ме отфрли и на мене луѓето гледаа со сожалување, а чувствував и бојкот како на некое
невредно суштество. Барем мене тоа така ми изгледаше.
Депресивните периоди кои настапија потоа ги
совладував со читање на голем број вредни творби од
светската литература. Матичниот лекар ме убедуваше
да не студирам информатика заради тежината на факултетот каде се бара многу умствен и физички напор
и долго стоење пред компјутер. Јас не ја послушав и го
завршив факултетот. Напорот што го направив да дипломирам ми наштети на здравјето и болеста почна да
напредува. Кога на последниот испит паднав иако бев
сигурна дека ги одговорив сите прашања, револтирана
со денови го барав професорот шетајќи по факултетот.
Така шетајќи ми откажа коленото и се повредив. Кога го
пронајдов професорот тој беше прв од професорите што
дозна дека сум лице со инвалидност бидејќи се интересираше зошто користам подлактна патерица.
Предлогот да продолжам на постдипломски студии
морав да го одбијам поради влошената здравствена состојба. По дипломирањето една година одев на интензивен курс за учење на турскиот јазик кој ми изгледаше
многу интересен и певлив.

МОБИЛНОСТ

вуваа и на промоцијата на мојата прва збирка поезија
„Душа од кристал“. Веднаш по оваа промоција јас станав рамноправен член на тој литературен кружок и започна нова етапа во мојот живот, односно животот ми
се измени од корен.
- Како дозна за „Мобилност Битола“ и како се зачлени како редовен член?

- Дали во тоа време се занимаваше со поезија?

Некаде во 2011 година често патував за Скопје каде
во Клиниката за неврологија заедно со Владо Лулевски
исто така болен од мултиплекс склероза примавме редовна терапија. Бидејќи автобускиот превоз за мене и за
него беше доста тежок и речиси непристапен за користење, најчесто користевме такси-превоз. Цела група на
пациенти од Битола најчесто го користевме такси-превозот кој ни го организираше Николче Станојовски и
самиот лице со инвалидност и редовен член на „Мобилност Битола“. Тој се занимаваше со такси-превоз за да
заработи за живот иако се работи за 100% инвалид на
долните екстремитети. Овој таксист ни беше многу интересен како пример за тоа како со упорност и издржливост можат да се совладаат пречките од инвалидноста.
Еден ден Николче не доведе во Центарот за социјални работи во Битола каде се наоѓаат просториите на
„Мобилност Битола“ и два дена во неделата се собираат
во вечерен термин членовите, и така станавме редовни
членови. Росана Чакриева-Ефремова од Скопје која боледува од истата болест и е постар член на „Мобилност
Скопје“ одамна ни велеше да станеме редовни членови.
- Како бевте прифатени во Здружението и какви се
вашите впечатоци?

Сите песни што ги напишав во средно училиште
ги ставав во една папка и со време заборавив каде ги
оставив. Песните ги пронајдов случајно по барање на
една моја другарка која кога ги прочита се воодушеви и
со нејзина поддршка и убедување стапив во контакт со
издавачот и рецензент Илија Мерковски.
Во меѓувреме се појави конкурсот во литературниот
клуб „Изгрев“ од Демир Хисар за поезија на кој пријавив мои творби и за моја радост и големо изненадување
ја добив третата награда.
Дел од писателите членови на овој кружок учест-

Уште од првите денови почувствувавме дека сме
добредојдени во тој за нас непознат свет дотогаш. Видовме дека тука членуваат луѓе со различни дијагнози и
инвалидност и се со различна старосна структура.
Тоа што во средно училиште и на факултет работев
најмногу со машки кои беа во мнозинство научив да се
однесувам со машките и во новата средина воопшто не
ми сметаше тоа што машките членови се поактивни. Во
меѓувреме се зачленија повеќе нови женски членови, за
жал, со мојата дијагноза и започна интензивно дружење
кое трае до ден-денешен.
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- Како се вклопивте во активностите на „Мобил- инвалидност – 3 Декември. Во таа пригода песната со
овој наслов ја рецитираше поетесата Мери Арсовска.
ност Битола“?
Претставата беше одржана на договорениот датум
Најпрво земав учество во квиз-натпреварите и ми со активно присуство на членовите на литературниот
беше чудно што само јас сум женско во екипата. Учес- кружок и многубројни граѓани од Ресен. На овој настан
твував две години по ред на квизот во Струмица каде како присутни особено ќе ги споменам амбасадорката
запознав многу нови пријатели со кои секојдневно кон- на ООН Лујза Винтон, градоначалникот Ѓоко Стрезовтактирам лично или преку социјалните мрежи. Најмно- ски и владиката отецот Пимен. Владиката Пимен седегу ме воодушеви тоа што во оваа средина сите се обе- ше до мене и цело време додека траеше претставата не
диниле заради заедничката мака што ја имаат и не се можеше да ги запре солзите кои постојано течеа од неделат по верска или партиска, а најмалку по национална говите очи.
основа.
- Што планираш за во иднина и дали продолжи да
Ми остана во сеќавање учеството во работилниците
на невладината организација „АМОС“ каде се дискути- твориш?
раше за ширењето на говорот на омраза преку Интернет.
Таму учествувавме со Сотир Јоновски како претставниОвие денови треба да излезе од печат мојот прв роци на „Мобилност Битола“ и стекнавме големи прија- ман со наслов „Моето второ ЈАС“. Ова е комичен ротелства кои и денес ги негуваме.
ман во кој се содржани и автобиографски елементи.
Од моето доаѓање во „Мобилност Битола“ престаВо подготовка е печатењето и на вториот роман „За
нав во себе да гледам инвалид и да се борам што повеќе рамнотежа во светот“ кој ќе биде во џебен формат каде
членови истото тоа да го прифатат.
ќе бидат сместени и мислењата за ова дело од Кирил
- Како ви дојде идејата за да го напишете текстот
со наслов „За рамнотежа во светот“ и што претставува
тој текст?
Од најрана возраст работев со еден мој братучед кој
беше глув и посетуваше специјално училиште за глуви
во Битола и се чудев како тој може да игра ора заедно
со нас а воопшто не слуша. Имам и вујко кој е слеп и е
член на Здружението на слепи. Ова укажува на тоа дека
јас од најмала возраст имав допир со лица со различна
инвалидност.
Овој текст најпрво произлезе од една моја песна со
ист наслов која ја прочита една моја професорка од гимназијата и ми предложи да се прочита при отворањето
на една паралелка каде што учеа деца со инвалидност.
Оваа песна ја објавив на „Фејсбук“ и кога Сотир
Чаушевски, наш редовен член од Ресен, ја прочита ме
замоли дали би можела да напишам текст со истата тематика за тој според овој текст да режира една театарска
претстава бидејќи станува збор за аматер режисер кој до
сега има режирано многу претстави во Ресен.
За прв пат пошироката јавност дозна за оваа наша
идеја при одржувањето на литературното читање во
село Бабино. Таму Сотир ја најави претставата во негова режија по повод Меѓународниот ден на лицата со
30

Огненовски, Златко Бошевски, Биљана Солунчевска и
Мери Арсовска, а планирано е и Сотир Чаушевски да
даде свое мислење за делото.
Најактуелни ми се сега песните со автентичен битолски дијалект и акцент. Многу места и турцизми кои
овде се споменуваат се во изумирање и сакам тоа да го
зачувам од заборав.

те?

- Која тематика најчесто ја обработуваш во творби-

Најчеста тема во моите творби е љубовта, а често
места и наречја од мојот крај. Низ поезијата се излеваат
моите реки од чувства и тврдам дека е празен човекот
кој нема убави чувства, а надарен е тој што знае убаво
да ги изрази тие чувства.
На крај би сакала да споменам дека учествував и
на еден хуманитарен музички хепенинг „Од мајките за
децата“ кој се одржа во Скопје. На овој хепенинг земаа
учество голем број естрадни ѕвезди и исто така познати
имиња од поезијата. Моите песни, исто така, се застапени и во многу антологии од современата македонска
поезија.
Митко Фидановски
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ПРОЕКТ НА „ХЕРА“
ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА ИНВАЛИДИТЕ
Во периодот од 18.03.2016 до 20.03.2016 година во
рамките на проектот на здружението „ХЕРА“, а во соработка со повеќе здруженија од Македонија, се одржа
редовен состанок на кој успешно се потврдија некои од
досегашните достигнувања на платформата со надворешните институции, а воедно се поставија и многу
нови идни планови и програми кои треба дополнително
да се обработуваат и да се реализираат.

Имено, во платформата учествуваат претставници
од сите групации на инвалидите во Република Македонија, односно телесни инвалиди, слепи лица, лица со
интелектуална и ментална попреченост („Порака“ од
Куманово, „Полио плус“, „Мобилност“ од Скопје, Здружение „Солем“, Здружение на студенти-инвалиди, Сојуз
на слепи, НГО „Мобилен предизвик“, Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост
„Порака“ – Скопје).

се спроведувале меѓу кои од наша страна како здружение „Мобилност Македонија“ - конкретно беа поставени неколку потреби кои беа сосема новини за ХЕРА, и
тоа: едукација, здравствена заштита и социјална проблематика на машката популација на инвалиди како
подеднакво потребна интервенција во областа на сексуално-здравствена репродукција... како второ, поголема
медиумска поддршка и покриеност на проектот... како

трето, одржување почести трибини во веќе споменатата
проблематика... како четврто, запознавање на членовите
на платформата преку зајакнување на меѓусебните искуства од различни типови на инвалидност и посебни
потреби на истите.
Во однос на претходно наброените новитети кои беа
поттикнати од страна на нашите претставници на „Мобилност Скопје“, во исто време беше презентирана конструкцијата на патот до остварување на истите (медиум,
контакти и трибини).
Покрај дефинираната програма, сепак имаше голема флексибилност на состанокот да се поразговара и на
теми поврзани со битието на темата, но сепак искуства
кои не се директно поврзани но се од големо значење
за програм носителите-одговорни на проектот, како и
за членовите на платформата се со цел зајакнување на
нашите знаења во сечија дијагноза, запознавање на непознатото и добивање на нови идеи во идните чекори.

Состанокот заврши со пораки на секој од учесниСостанокот беше однапред дефиниран и главно се ците кои беа претставени во една или две реченици на
држевме до неговите рамки. Секако, главните цели на постер и фотографија, а се сублиментирана теорема за
платформата се образованието, здравството и социјал- илјада потреби на лицата со посебни потреби.
ната организација на инвалидите во животот. Во сите
		
Христина Просковска
три сфери имаше дополнување на одредбите кои досега
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КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЛЕСС СО УСАИД И ЈЕС
МРЕЖАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИ ЛИЦА
На 28 јануари 2016 година во хотел „Континентал“ драви сите еминентни личности и даде концизно
се одржа конференцијата на локалните економски со- резиме за работата и резултатите на проектот, по
цијални совети со УСАИД и ЈЕС мрежата, која со своја- што збор зема директорот на УСАИД во Македонија, Ѓорѓи Кушевски,
со кратка презентација за
работата на ЛЕСС. Министерката за труд и социјална политика, Фросина Ташевска – Ременски,
која во трипартидниот
компонентен круг ја поддржува и помага работата
на ЛЕСС како министерство и на крај амбасадорот на САД во Република
Македонија, Џес Бејли, кој
несебично го изрази задоволството во помошта што
та грандиозна организација ја поентира целта и успехот САД преку УСАИД ја овозможува на локалниот сона четиригодишниот проект за вработување на млади вет за остварување на нивните цели и потреби. По
лица во Република Македонија. Во проектот како ре- кратката пауза следуваше вториот блок во кој преку
довни учесници и потпомагачи учествуваа: „Мобил- презентерите Наташа Мечкароска – Симјановска,
ност Скопје“ претставувано од Христина Просковска Дарко Петровски, Ахмед Ќазими, Горан Нешевски
и Јадранка Кунгуловска
(исклучителни двигатели учесници-експерти во
работата на ЛЕСС) беше
презентирано постигнувањето на советот и проектот, како и предизвиците за идните проекти на
ЛЕСС.
Во третиот блок се
изработуваа работни панели (1. Вмрежување на
ЛЕСС-овите; 2. Улогата на
ЛЕСС-овите во поддршка
и Гоце Миновски, „Мобилност Битола“ претставувано на локалните политики за вработување и 3. Одржод Лидија Велјановска, Фанче Георгиевска, Снежана ливост на ЛЕСС-овите).
Јанева и Сотир Јоновски, како и „Мобилност МакедоЗа нас и нашето здружение од особена важност
нија“ претставувано од секретарот Софка Прчева.
беше втората точка на овој блок каде што активно
Конференцијата започна со воведни излагања учество земаа сите наши присутни членови. На прана модераторот Вирна Манасиевска која ги отпоз- шањето на фасилитаторот на нашата група, Елео32
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нора Николовска, кои се главните поенти на вработувањето на млади со која ЛЕСС би имал улога
како канализатор на потребите, свое излагање имаше Христина Просковска која констатира дека едукацијата, доедукацијата, менторството во практикантската едукација, како и симнување на асоцијализацијата на телесниот млад инвалид се главните
фактори за нивното вработување за кои треба особено многу да се поведе внимание. Сотир Јоновски
кажа дека вработените инвалиди кои според одамна
потпишаната Конвенција за правата на инвалидите,
не се заштитени и истата од страна на организацијата во која работат не се почитува и дека не се постапува по неа, па за таа цел мора да се најде мерка за
безбедно спроведување на тие права. Во овој контекст, Гоце Миновски предложи да се спроведе некоја форма на работнички синдикат во приватниот
сектор кој неминовно ќе ги штити засегнатите страни односно вработените, а во случајов вработените
инвалиди. Сите овие предлози беа уредно забележани кои како заклучоци и препораки подоцна беа
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презентирани пред целиот аудиториум во рамките
на завршниот блок на конференцијата.
Еден проект е заокружен, а по него ќе следуваат
и други проекти, но само едно е прашањето – дали
и како ќе ја оствариме нашата цел. На тоа прашање
има одговор со неколку задачи; само со работа, упорност, осознавање на јавноста за нашите проблеми
и недостатоци, како и борба за нивно решавање ќе
дојдеме до успехот кој можеби на почеток ќе биде
минорен, подоцна просечен, но колку подолго се
гледа нашето присуство и колку повеќе сме упорни во борбата за остварувањето на нашите права
за рамноправност и доказ дека сме сите еднакви
во овој свет на навидум нееднаквости, дотолку поефикасно ќе ја достигнеме целта. Тој одговор воедно беше и заклучокот на целата наша екипа која за
наша среќа овој пат беше поголема на исто место и
во исто време.
Христина Просковска
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СПОРЕДБЕНИ ВПЕЧАТОЦИ НА ПОЧИТ КОН ИНВАЛИДИТЕ
ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И САД
Како инвалид со делумна одземеност на долните – делител на правда дисквалификувајќи го и понижуекстремитети се движам со помош на ортопедски пома- вајќи го судот како суд-делител на правда. Се прашувам
гала – патерици.
дали оваа судијка во западните земји ќе го задржеше
Пред неколку месеци, јас и мојата сопруга бевме статусот на судија, а возачот дали ќе помислеше повторпоканети од нашата ќерка и зет да ги посетиме во градот но да седне зад волан.

Детроит во САД. Искрено да кажам, многу се плашев
Не само тоа, туку во една ситуација, вршејќи лекаркако ќе одам кога сум со инвалидност. Сите роднини ски преглед во болницата „Филип II“, возилото го остаи пријатели ме охрабруваа да одам и така го прифатив вив на неозначено место за паркирање. Пајак-службата
патувањето.
ми го однесе возилото без никаква толеранција иако воТргнувајќи од скопскиот аеродром, веднаш бев раз- зилото беше обележано дека го вози инвалидно лице. За
очаран од вработената што ги чекираше картите. Од неа мене невиден срам и брука од дрскоста на оваа служба.
побарав инвалидска количка со придружник, одговорот
Што се однесува до граѓаните кај нас, со мали искбеше – дајте ми инвалидска белешка, иако на картата лучоци ми давале предност на шалтер, влез и сл. Сега се
беше назначено дека сум инвалид, а и ме виде дека се прашувам на што се должи ова.
движам со патерици. Како тоа да не беше доволен доказ.
Коментар оставам на читателите.
На моето прво слетување и прекачување во Загреб,
Илија Петрушевски
бев пречекан од човек со инвалидска количка, кој ме
зеде и однесе во чекалница. Кога дојде време за да се
качиме во авионот за Амстердам, истиот човек дојде
и со количката ме однесе до влезот на авионот. Истата
постапка се повтори во Амстердам и Детроит.
За време на мојот престој од четири месеци во
Детроит, повеќе пати со семејството на ќерка ми и други пријатели, излегувавме во посета на културни и верски институции, како и трговски центри. Од паркингот
до споменатите објекти се движев како пешак. Во почетокот давав предност на пешаците и возилата, како
што го правам тоа во Македонија. Моите сопатници и
придружници ми велеа дека овде јас имам предност и
навистина. Тргнувајќи од паркингот кон влезната врата
на објектот каде што се движевме возилата застануваа
на 20-30 метри оддалеченост од мене и продолжуваа
понатаму откако ќе стапнев на тротоарот. Во посета на
институциите или трговските центри, сите луѓе ми даваа предност за да поминам. Бев одушевен од нивниот
однос кон инвалидизираните лица.
Сега да ги изнесам моите впечатоци кај нас. Во 1995
година бев прегазен на пешачки премин. По обвинение
на Јавното обвинителство, возачот Игор Ангелески на
рочиштето беше условно казнет од судијката Снежана
Бајлозова. Со ваквата одлука не беше задоволена мојата
сатисфакција, а судијката го погази својот позив судија
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ДОБИЕНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА ГРАД СКОПЈЕ

„Мобилност Скопје“ го следеше јавниот повик за доделување средства од буџетот на Град Скопје
наменет за финансирање на програми и проекти во областа на спортот од интерес на Град Скопје, објавен на
30.12.2015 година и навремено се поднесоа апликации.
На наше огромно задоволсто, добивме известување дека
три апликации ги задоволуваат критериумите за добивање на финансиски средства. Одобрени ни се средства
за активностите: меѓуопштински турнир во пинг-понг
за телесни инвалиди, учество на Републички спортски
игри и турнир во шах по повод 3 Декември.
„Мобилност Скопје“ изразува голема благодарност до Град Скопје што ни овозможи финансиски
средства за реализирање на овие наши проекти што се
од интерес за нашите членови.
Габриела Јовчевска
Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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„МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“
– УЧЕСНИЦИ НА ПРВИОТ
ВЕЛИГДЕНСКИ БАЗАР
Здружението на лица со телесен инвалидитет „Мобилност Скопје“ ќе земе учество на Велигденскиот базар кој годинава се одржува за прв пат. Манифестацијата по повод велигденските празници ќе се случува три
дена, а ќе се одржи на 26, 27 и 28 април.
Велигденскиот базар е во организација на трговскиот центар „Капитол“ во соработка со Општина Аеродром и Занаетчиската комора – Скопје (Дом на занаетчии).
На настанот учесниците ќе презентираат свои рачни изработки со велигденска тематика, со што ќе се
даде печат на претстојниот голем христијански празник
Христовото Воскресение.
Уметничките творби и изработки ќе бидат изложени
на штандови на платото пред трговскиот центар „Капитол“, а се со цел поголема посетеност, пристапност и
запознавање на граѓаните со манифестацијата организирана во чест на велигденските празници.
Ракотворбите со кои ќе се претстави „Мобилност
Скопје“ ќе бидат изработени од страна на вештите раце
на лицата – членови на Здружението кои целосно се вложуваат, несебично посветуваат и го даваат својот труд
за изработка на творби за кои е потребна креативност,
желба и целосна концентрација и, се разбира, редовно
учество на тематските работилници кои секоја среда се
одржуваат во просториите на Здружението.
Годинава на базарот кој се одржува за прв пат и на
кој ќе земе учество Здружението на лица со телесен инвалидитет „Мобилност Скопје“, со свои дела и рачни
изработкии ќе се претстават и Републичкиот центар
за поддршка на лица со интелектуална попреченост
„Порака“ – Скопје, Здружението на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „Солем“, Здружението
на граѓани „Доблест“, како и Здружението на граѓани
„Лице в лице“.
Првиот Велигденски базар ќе се одржи на платото
пред трговскиот центар „Капитол“ во општината Аеродром во период од 26.04.2016 до 28.04.2016 година, при
што ќе биде отворен за посетителите од 10.00 часот до
20.00 часот.
Повелете, посетете нè.
Ана Карајанова – Димитрушева
МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016
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ПОВОЛНОСТИ
ЗА КОРИСТЕЊЕ УСЛУГИ
ВО КАТЛАНОВСКА БАЊА
Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет
на Македонија Мобилност Македонија склучи Договор
за соработка со Друштвото за физикална медицина и
специјализирана медицинска рехабилитација Катлановска Бања ДОО Катланово.
Со договорот се обезбедуваат повластени услови
при користење на услугите за лекување и рехабилитација во Катлановска Бања за членовите на Мобилност
Македонија. Односно повластени услови при обезбедување на пансионски услуги (доручек, ручек, вечера и
спиење) и користење на хидро терапија во базен.
Цената на пансионските услуги и користење на
хидротерапијата во базен (една бања) изнесува 600,00
денари (шестотини денари) дневно во двокреветна или
трокреветна стандардна болничка соба.
Оваа цена ќе се применува до 31.12.2016 година.
Цената на дополнително користње на хидротерапија
во базен (една бања) изнесува 100,00 денари.
Медицинските услуги се користат со Специјалистички упат издаден од матичен доктор, со терапија
определена од д-р ординариус и дневна партиципација
од 35,00 денари, цена определена од Фондот за здравствено осигурување на РМ.
Лицето со телесен инвалидитет член на Мобилност
Македонија, при приемот во бањата треба да покаже
членска карта (со слика и печат) издадена од Мобилност
Македонија и лична карта.Лицето корисник на услугите
во бањата е должен да го најави своето лекување 15-20
дена претходно на тел.бр. 02/2581- 000. Во случај да се
пополнети капацитетите во бањата, корисникот треба
да остави телефонски број за контакт заради дополнително известување на слободен термин.
Членот на Мобилност Македонија – корисник на
услугите за лекување и рехабилитација во Катлановска
бања целосно ги плаќа трошоците за лекување при приемот. Времето на користење на услугите сам го определува. Во случај на влошена здравствена состојба уплатените средства му се враќаат за неискористените болнички денови, согласно негово барање во сметководство.
Мобилност Македонија нема никакви обврски околу плаќањето на лекувањето на лицето со телесен инвалидитет.
С.П.
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БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ, ФИЗИКАЛЕН
ТРЕТМАН И ЛЕКУВАЊЕ
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Здружението на лица со телесен инвалидитет на Штип
- Мобилност Штип на ден 14.05.2016 година во просториите на ресторанот „ВАГО“ организираше предавање на
тема: Болести на периферниот нервен систем, физикален
третман и лекување. На предавањето беа присутни члено-

ткано со ендонеуриом кој му дава цврстина и механичка
заштита. Спрема градбата нервните влакна се миелински и амиелински. Миелинските се покриени со шванова обвивка која е изолатор. На својот пат низ телото
земајќи ја во обзир нивната должина по патот по кој се

ви на Мобилност Штип, генералниот секретар на Мобилност Македонија, Софка Прчева, како и претставници на
Мобилност Скопје и Мобилност Битола.
Предавач на ова предавање беше Примариус Д-р
Даница Фичорска од Штип. Таа во своето излагање
истакна: „Периферниот нервен систем е врска помеѓу
централниот нервен систем и периферијата на телото.
Тој има функција на спроведување на импулси од периферијата кон централниот нервен систем и обратно
аналогно на струјните каблови. Нервното влакно е протоплазматски израсток на нервните келии дендрити.
Централен дел на нервот е аксон, а секое влакно е обви-

движат се изложени на многу повреди.
Причини за заболување на периферниот неурон се:
-генетско заболување, токсикации, алкохолизам,
авитаминози, дијабетес, реума итн.
Трауматските повреди можат да бидат:
-со нагмечување кое се манифестира со трпнење и
се повлекува за 6 недели.
-повреда на аксонот а притоа обвивките да не се повредени се манифестира со парализи, слабост на мускулатурата и после 3 недели почнува регенерирање или
обновување на нервот кое трае 18 месеци.		
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-пресечувањето на нервот се лекува оперативно и се
чека регенерирање односно обновување до 1 година.
Клиничката слика спрема тоа се манифестира:

во првата фаза со парализи, втората фаза со оздравување и треттата фаза борба со последиците доколку
се појави.
Болеста може да се манифестира како акутна или
хронична неуропатија или локална со зафаќање на поедини периферни нерви како фацијалис, радиалиситн.
Лекувањето во првите 3 недели е медикаметозно со
мирување и по потреба носење на лонгета, а потоа физикална која се состои од електростимулации, масажи,
вежби итн. Значи ова е болест од која се оздравува, но
потребна е многу верба, надеж трпение и секако терапија.
Темата беше навистина доста интересна кое нешто
се потврдии со многубројните прашања од присутните
на кои Фичорска доста опширно им одговараше. Голем
допринос на ова предавање имаше секако и Д-р Нико
Јанков кој освен што дискутираше по одредени прашања
даваше и дополнување на одговорите по тие прашања.
Навистина прекрасен амбиент во кој двајцата доктори
допринесоа успешно да се реализира ова предавање, а
присутните беа презадоволни од добиените одговори по
нивните прашања.
Елица Трпковска

МОБИЛНОСТ Број 85, Maj 2016

Познатиот говорник, мотиватор и хуманист Ник
Вујичиќ беше централна фигура на големиот хуманитарен настан кој се одржа во Скопје на 16 април во
Спортскиот центар „Борис Трајковски“ каде за првпат
говореше пред македонската публика. Тој е роден во
1982 година во Бризбејн, Австралија со ретко медицинско пореметување кое е необјасниво за докторите тетра амелија синдром, а се карактеризира со отсуство
на четирите екстремитети. Држел говори во 43 земји и
разговарал со повеќе од 4.5 милиони луѓе, а и гледаноста на неговите видеа на интернет се милионски. Меѓу
неговата публика се вбројуваат претседатели на држави
и бизнисмени, средношколци, луѓе со инвалидитет, родители, деца, затвореници. “Ако не можеш да постигнеш чудо, тогаш биди чудо” и “секој има избор да биде
благодарен за она што го има или огорчен за она што го
нема” е мотото на светски познатиот мотивациски го-
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ворник. Иако роден без четирите екстремитети, со исклучително тежок животен почеток, тој денес е успешен,
целосно самостоен и со желба да инспирира други луѓе
преку неговите говори на голем број конференции низ
светот.
Имав чест и задоволство, по покана од организаторот на настанот, на самиот почеток да бидам дел од
манифестацијата искажувајќи го накусо, во само неколку минути, својот животен пат, од здраво родено
дете, преку прележана детска парализа на 11 месечна
возраст, повторното застанување на нозе по повеќегодишен третман и упорност од моите родители, силната депресија во пубертетските години и излезот од истата со
цврста одлука да го живеам животот со „полни плуќа“
без „постојано притискање на кочница“, нормален жи-
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вот од возење мотори, свирење гитара, одење во дискотеки, напорно и целосно посветено спортување кое ми
ја донесе титулата параолимписки шампион и светски
рекордер, меѓутоа и за трнливоста на животниот пат кој
честопати не ме штедеше. Мојата приказна беше само
увертира и капка во морето, пред генијалниот Ник да ја
сподели својата приказна со сите нас во неговиот едно и
пол часовен мотивациски говор исполнет со френетични
аплаузи додека ги презентираше животните искуства,
мотивацијата и поред тешките оштетувања да се пронајде себе си и да стане успешен деловен човек, шегобијни ситуации во кои се наоѓал, шеги на своја сметка,
но и совети кон младата популација за споделување на
љубов, солидарност и разбирање, како и длабока верба
во Бога и самоспознавање.
Ник, ти благодарам
за прекрасното излагање,
споделеното искуство и
големата хуманост, доделувајќи ги средствата од
продадените билети како
донација за опремување
со реквизити на првата
спортска сала за рекреирање и спортување на
лицата со инвалидитет
во Скопје.
Б.Јовановски
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СВЕТСКИ КУП ВО СТРЕЛАШТВО ВО ШЌЕЌИН, ПОЛСКА

Во Шќеќин, Полска од 28.04-05.05.2016 година се
одржа последниот ИПЦ Светски куп во стрелаштво за
спортисти со инвалидност во организација на Меѓународниот параолимписки комитет. Ова беше и прв меѓународен настап на македонските спортисти-параолимпијци годинава, бидејќи за претходно одржаните два

успех постигна Оливера Наковска-Бикова која по квалификациите го освои второто место со 372 кругови
(на првото место по квалификациите се плаира Олга
Ковалчук од Украина со 377 кругови) и во финалето
го освои конечното трето место со 170,5 кругови. Првото место го освои Ирина Лиаку од Украина со 190,6
кругови, додека второто место и припадна на Наталиа
Далекова од Русија со 189,5 кругови. Оливера беше во
водство од првиот до петнаесеттиот истрел кога по едно
недоразбирање и вознемирување од судијата (без посебна причина мислеше дека таа е елиминирана наместо
украинката), и по тој гест, Оливера едноставно „излезе“
за момент од концентрацијата и исстрела слаб погодок
со кој од првото се спушти на третото место. Сето тоа
се случи секавично, во само неколку секунди и ништо
повеќе не можеше да се направи. Без оглед на очигледната штета (наместо златен освои бронзен медал) сепак
ова е добро искуство за во иднина, да се игнорираат судиските вознемирувања, особено кога се неосновани.

светски купа во јануари во Ал Аин, Обединети Арапски
Емирати и во март во Бангкок, Тајланд едноставно немаше финансиски средства за настап.
Македонската репрезентација, со финансиска
подршка од Агенцијата за млади и спорт настапи во
проширен состав и тоа: Бранимир Јовановски-тренер и
натпреварувач, Оливера Наковска-Бикова, Ванчо Каранфилов, Александар Јовановски и Лидија Крстеска
– стрелци, и Драган Дојчиноски-асистент.
Се стрелаше само воздушен програм и нашите натпреварувачи настапија само во дисциплината воздушен
пиштол во конкуренција на мажи и жени. Најголем
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Во оваа категорија настапи и нашата втора спортистка
Лидија Крстеска. Лидија стрелше во рамките на своите
најдобри меѓународни резултати, одлично ја искористи
шансата од неприсуството на неколку врвни конкурентки, влезе во финалето и се стекна со уште едно значајно
искуство за нејзината натамошна стрелачка кариера. Во
конкуренција на 16 натпреварувачки во квалификациите Лидија со 359 кругови го освои седмото место, се
пласира во финалето и го освои конечното петто место

истата „финта“ за стабилизација на ставот потпирајќи
се со грбот на шипката од задниот дел на количката, го
оставија да го заврши натпреварот со малку изменета
положба на торзото отколку тој што ја навикнал, но тоа
го „исфрли“ од концентрација Александар и не можеше да го постигне својот просечен резултат. Како и да
е, уште едно добро искуство за младиот Александар и
укажување за промена на техника на заземање на став и
баланс во натамошниот тренажен процес.

со резултат од 129,5 кругови.
Од мажите, кои генерално стрелаа далеку под своите можности, најдобар пласман оствари Ванчо Каранфилов со 545 кругови, потоа Бранимир Јовановски со
534 и Александар Јовановски со 533 кругови. Сите беа
далеку од потребниот резултат за финале. Тренерот Бранимир Јовановски имаше долга расправија со судиите
на натпреварот кои го оспоруваа стрелачкиот став со
кој настапуваше Александар Јовановски. На крај после
получасовно убедување дојдоа до заклучок дека судиите беа претенденциозни, дека и другите натпреварувачи кои настапуваат од инвалидска количка ја користат

На натпреварот настапија 139 спортисти од 36 држави (16 држави освоија медал, меѓу кои и Македонија),
беше срушен еден светски и еден европски рекорд, но за
жал многу квалитетни спортисти од Кина, Кореја, Иран,
Унгарија, Азербејџан...кои ќе земат учество на Параолимписките игри во Рио, не беа присутни во Шќеќин.
Останува можноста на Интернационалното првенство
во стрелаштво на Хановер, кое започнува непосредно
по завршување на овој натпревар, Оливера и Ванчо и со
нив да ги одмерат силите.
Б.Јовановски
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО
ВО ХАНОВЕР, ГЕРМАНИЈА

Во Хановер, Германија од 05-12.05.2016 година се
одржа јубилејното десетто издание на Интернационалното првенство во стрелаштво на Хановер на кое традиционално настапуваат натпреварувачи со и без инвалидитет. Со оглед на тоа дека ова беше последен натпревар
на кој се стрелаше полн параолимписки програм (воздушно и малокалибарско оружје) конкуренцијата беше
значително посилна, но сепак недостасуваа неколку
врвни спортисти и тимови.
Во Хановер македонската репрезентација настапи
во состав: Бранимир Јовановски-тренер и стрелец, Оливера Наковска-Бикова и Ванчо Каранфилов – стрелци
и Драган Дојчиноски – асистент. И Хановер ги сруши
рекордите според бројот на држави учеснички. Во параолимпискиот програм настапиа спортисти од 33 држави
во вкупно 14 дисциплини во кои се доделуваа медали во
пердинечна и екипна конкуренција (девет дисциплини
во пушка и пет во пиштол).
Првиот натпреварувачки ден на 09.05.2016 година
се стрелаше дисциплината Спорт пиштол 25м. Во оваа
дисциплина екипно (В.Каранфилов, О.Наковска-Бикова,
Б.Јовановски) го освоивме третото место и бронзениот
медал со исстрелани 1641 круг. Со малку спортска среќа
требаше да бидеме најмалку второпласирани, меѓутоа првиот настап после седуммесечна пауза со малокалибарско
оружје си го зеде данокот. Како и да е, голем успех на македонските параолимпијци и уште еден медал во низа. Поединечно, во конкуренција на 35 натпреварувачи, најдобар
пласман освои Ванчо Каранфилов кој го освои 15-то ме-

сто со резултат од 550 кругови, веднаш зад него 16-та беше
Оливера Н.Бикова со 549 кругови и Бранимир Јовановски
на 22-ро место со 542 кругови. Сите наши спортисти стрелаа над пропишаната минимум олимписка норма.
Вториот натпреварувачки ден на 10.05.2016 година
се стрелаше дисциплината МК пиштол слободен избор
50м. Во оваа дисциплина во конкуренција на 35 натпреварувачи Оливера Наковска-Бикова со резултат од 534
кругови во квалификациите го освои 4-то место и влезе
во финалето меѓу осумте најдобри. Ванчо Каранфилов
со 499 кругови го зазеде 29-то место. Во финалето, Оливера Н.Бикова беше елиминирана после 12 истрели и го
освои конечното 6-то место со резултат од 105,0 кругови. Првото место во оваа дисциплина го освои Сарах Јаванмардидодмани од Иран, второто Олексиј Денисјук од
Украина а третото Стјуарт Ненџел од Велика Британија.
Најголем спортски успех во Хановер нашите спортисти постигнаа третиот натпреварувачки ден на 11. 05.
2016 година во дисциплината воздушен пиштол. Оливера
Н. Бикова во конкуренција на 16 жени во квалификациите со одличен резултат од 378 кругови го освои првото
место и влез во финалето. Во финалето Оливера го освои
конечкото второ место и сребрениот медал со 190,1 поен.
Првото место го освои Сарах Јаванмардидодмани од Иран
со 192,3 кругови, додека бронзениот медал и припадна на
уште една иранка Алиех Махмудикодкхеили со 169,7 кругови. Во истата дисциплина во категоријата мажи во конкуренција на 39 натпреварувачи настапи нашиот спортист
Ванчо Каранфилов. Со резултат од 554 кругови го освои
18 - то место. За финале беа потребни 561 круг.
Со овој натпревар завршија меѓународните натпревари пред одржувањето на Параолимписките игри во
Рио во септември годинава. Тоа претставува мал хендикеп за спортистите, меѓутоа ние ќе се обидеме да
организираме неколку двомечи со репрезентациите од
опкружувањето со цел подобро да ја контролираме формата на нашите параолимпијци во подготвителниот период. Прв таков настап ќе се случи во Нови Сад, Србија
во втората половина на јуни годинава.
Б.Јовановски
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МЕЃУНАРОДЕН ТУРНИР ВО ПИНГ ПОНГ „ВАРНА 2016“
Пингпонгарскиот клуб „Никеја“ од Варна беше домаќин на меѓународен натпревар во пинг понг кој се
одржа во Варна од 21-24.04.2016 година. На натпреварот
со свои натпреварувачи настапија осум држави: Русија,
Украина, Молдавија, Романија, Турција, Бугарија, Македонија и Црна Гора. Учесниците на турнирот ги платија само патните трошоци, додека сите други трошоци
беа покриени од домаќинот со финансиска поддршка од
градоначалникот на Варна.
За репрезентцијата на Македонија настапија селекторот Страшко Коцевскии селектираните спортисти:
Игор Постолов, Дејан Ѓорѓиевски и Томи Јаневски.
Во класи 6-7, во екипна конкуренција нашата екипа
во состав Игор Постолов и Томи Јаневски го свои 4-то
место од вкупно 6 екипи. Во разигрувањето за бронзениот медал загубија со 3:1 во сетови од парот Пијетро
Паљушевиќ и Ѓуро Кривокапиќ од Црна Гора. Во истата
класа поединечно (микс, мажи и жени), во конкуренција
на 9 натпреварувачи, Томи Јаневски заврши како второпласиран во својата група од четири натпреварувачи,
се пласира во полуфиналето и разигруваше за трето место каде загуби со 3:0 од бугарката Валентина Марчева и го освои конечното четврто место. Игор Постолов
заврши како четврто пласиран во својата група од пет
натпреварувачи и не се пласира во полуфиналето.
Во класа 9-10, во поединечна конкуренција настапија 10 натпреварувачи поделени во две групи од по пет
натпреварувачи. Страшко Коцевски го освои третото
место во својата група, додека Дејан Ѓорѓиевски го освои четвртото место и со тоа и двајцата не се пласираа
за полуфиналните борби.
Голема благодарност до пингпонгарскиот клуб „Никеја“ од Варна и неговиот претседател Ѓорѓи Колев за
поканата за учество на овој прекрасен спортски настан.
Б.Јовановски
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ЛИГА ВО ПИНГ ПОНГ
Националната федерација за спорт и рекреација на
лицата со инвалидност на Македонија- Македонски Параолимписки Комитет донесе одлука да спроведе лига
во пинг помг за лица со телесен инвалидитет за 2016
година. Во лигата настапуваат 6 екипи и тоа: ССРИ
Куманово, ССРИ Битола, ССРИ Кисела Вода-Скопје,
ССРИ Струмица, ССРИ Скопје и ССРИ Прилеп. Екипите бројат по 2 натпреварувачи и 1 резерва. Се игра
во три добиени сета, а победник е онаа екипа која прва
ќе освои 3 победи во меѓусебниот дуел. Лигата ќе се
игра двокружно по бергеров систем. Комесар на лигата
е Драган Дојчиноски.
На 09.04.2016 година во Битола се одиграа првите 2
кола од Лигата во пинг понг за 2016 година во организација на НФСРИМ-МПК.
Резултати:
1-во коло

2-ро коло

Скопје : Куманово 0:3

Куманово : Битола 3:0

Струмица : Прилеп 0:3

Прилеп : Кисела Вода 3:0

Кисела Вода : Битола 3:0

Скопје : Струмица 0:3

На 16.04.2016 година во просториите на ССРИ Кисела Вода-Скопје се одигра третото и четвртото коло од
Лигата на Македонија во пинг понг за сортисти со инвалидитет во организација на Македонскиот параолимписки комитет.
Резултати:
3-то коло

4-то коло

Струмица : Куманово 0:3

Куманово : Прилеп 3:2

Кисела Вода : Скопје 3:2

Скопје : Битола 3:2

Битола : Прилеп 0:3

Струмица : Кисела Вода 1:3

По одиграните пет кола на крајот на полусезоната, на
На 15.05.2016 година во Кумново се одиграа петто- прво место е екипата на ССРИ Куманово со освоени
то (последно од првиот круг) и шестото (првото од вто- максимални 10 поени, на второто место е екипата на
ССРИ Прилеп со освоени 8 поени, на третото место е
риот круг) коло од лигата.
екипата на ССРИ Кисела Вода со 6 поени, на четвртото
Резултати:
екипата на ССРИ Струмица со 4 поени, на петтото ме5-то коло
6-то коло
сто е екипата на ССРИ Скопје со 2 поени и на последното место без освоени поени е екипата на ССРИ Битола.
Кисела Вода : Куманово 1:3 Скопје : Куманово 0:3
Следните две кола се закажани на 22.05.2016 година
Битола : Струмица 1:3
Струмица : Прилеп 0:3
во Струмица.
Прилеп : Скопје 3:0
Кисела Вода : Битола 3:0
Б.Јовановски
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ЗАБАВНА СТРАНА

Инает
Си биле тројца пријатели си седат во кафаната, си пијат
ракија и се расправаат.
Првиот вели:
– Јас сум таков инает што жената кога ќе ме налути по
еден месец не и зборувам.
Вториот вели:
– А јас сум толку инает што кога ќе ме налути по три
месеци не и зборувам.
Третиот:
– Јас сум таков инает што жената ме налути уште на
првата брачна ноќ и уште не сум ја е… до сега, веќе 15
години!
Другите двајца:
– Доста бе, 2 деца имаш!
– За инает не ја прашувам од кого се.
Теписи
Во продавница за теписи:
– Имате ли нешто за у детска, поиздржливо така?
– Колку деца имате?
– Пет!
– Море поарно е да си асфалтирате…
Калем
Збоpиф две кумановке и едната вика:
– А мори, што не га исечеш овуј стару кајсију?
– Ааа не, ќе га чувам за успомен, свекрва ми обесија се
на њума!
– Епа штом е такој, да ми дадеш калем!

Прашање
Животно на буквата Б?
– Бивши.
Дај уште една
Трпе и Трпана излегле на прв состанок. После шетање
низ чаршијата, отишле до кај него на пијачка. Трпе им
ставил по една ракија, ја испиле па Трпе пружил рака да
ја фати за газ. Трпана му удрила еден шамар и му рекла:
– Бегај бе будало една, не сум јас лесна женска да паднам на една пијачка.
Трпе уплашено прашал:
– Добро, што ќе правиме сеа?
А Трпана му одговорила:
– Па наточи уште една.
На рамо
Циган тркала некое железо и друг циган му вика:
– Абе шо го тркалаш, тури го на рамо.
– На мајка ти да го турам, Рамо ми е брат.
Бивш и сегашен маж
Се сретнуваат бившиот и сегашниот маж на Трпана и
бившиот му вика на сегашниот:
– Како е со потрошената роба?
– Па, првите 5 сантима така-така, али после ко нова.

Такси

Англиска кола

Трпе запира такси и го прашува:
– Извинете, колку ќе ме чини да ме однесете до центарот?
– 100 денари.
– А ако се качи и жена ми?
– 100 денари.
– Виде ли ма, ништо не вредиш.

Полицаец запира автомобил за проверка.
– Добро вечер! – вели полицаецот.
– Дооообрро вечер – одговара возачот на возилото.
– Вие како да сте пиеле алкохол ми се чини?
– Пиев, пиев… дааа…
– Што пиевте и колку?
– Па денес ја мажев ќерката и пред церемонијата со
пријателите испивме по неколку ракии за храброст, потоа во црквата пиевме вино, во ресторанот шампањ и
после толку ги измешавме што веќе не се сеќавам. Ама
испивме и по неколку литри пиво и пак ракија.
– Вие се зафркавате ли со мене? Не ли гледате дека ве
запира полицаец за проверка и за алкохолен тест?
– А вие не ли гледате дека колата ми е од Англија и жена
ми е зад воланот!?

Прием во лудница
При посета на психијатриска болница Трпе го прашува
директорот на кој начин одлучуваат кого ќе примат на
лечење во болницата. Директорот одговорил:
– Многу едноставно, го ставаме пред када полна со вода
и му даваме лажичка, чаша и канта и му кажуваме од
кадата најбрзо што може да ја испразни водата.
– Аха, разбирам, вели Трпе, – оној кој е нормален почну44

ва да ја вади водата со канта.
– Не, вели директорот – оној кој е нормален ќе ја извади
затката од кадата. А вие сакате соба со балкон или без?
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