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Збор на уредникот

до денес, посебно задржувајќи се на почетоците на нашето 
здружување благодарение на ентузијастите кои ги положија 
темелите на сегашната призната и етаблирана во јавноста 
„Мобилност -“ Македонија. Се потсетивме низ тоа изла-
гање на многу личности, а некои од нив, за жал, не се меѓу 
живите, на многу настани со кои е одбележаа изминатите 30 
години успеси и сето она што е постигнато и остварено во 
борба за достоен живот на лицата со телесна инвалидност. 

излагањето предизвика мошне големи емоции и нос-
талгични чувства кај слушателите кои се потсетија на изми-
натиот период од основањето на Сојузот на нашата борба 
за еднакви права во државата, спортувањето и спортскиот 
ривалитет, дружбите, веселите моменти, тажни моменти, 
заеднички поминати денови на одмор и рекреација, соста-
ноци, трибини и семинари на кои сме се усовршувале и 
разменувале искуства. значајниот јубилеј и импресивните 
резултати кои се постигнати во наредниот период ќе ни би-
дат поттик за уште поголем труд и работа за остварување на 
нашите права. 

По свеченото излагање на претседателот бранимир Јо-
вановски се прејде на доделување на наградите за најдобри-
те литературни творби од наши членови талентирани поети. 
наградените трудови беа рецитирани пред присутните на 
прославата и навистина морам да истакнам дека се рабо-
ти за талентирани поети кои се потрудиле своите поетски 
импулси да ги преточат во една емотивна поезија која на 
присутните им предизвика морници.

како круна на овој свечен дел беше претставата „За 
рамнотежа во светот“ по текст на биљана тодоровска, 
а во режија на нашиот член од ресен, Сотир Чаушевски. 
Претставата ја изведоа деца и членови на здружението Мо-
билност - битола од ресен. Пораките кои се пренесуваа од 
оваа претстава ретко кого оставија рамнодушен. Воздишки 
аплаузи се слушаа на секој изговорен збор и на секоја емо-
тивна сцена. не изостанаа и солзите кај многу од присут-
ните. не верувам некој да остана рамнодушен на прекрас-
ната изведба на децата кои со цела душа и срце се внесоа 
во претставата раскажувајќи ја судбината и животниот пат 
на три деца со различна инвалидност, но со слични пробле-
ми и премрежија во животот. едно глуво, другото слепо, а 
третото со телесен инвалидитет - сите со навидум различна 
мака, но сите со исти проблеми и животна енергија сето тоа 
да се надмини.

како втор настан кој го одбележа овој период, иако се 
одржа некој ден пред оваа прослава, но не помалку значаен, 
секако е и трибината што се одржа исто така во ресен во 
организација на Мобилност - битола, а со работен наслов 
„Општокорисна работа“. на оваа трибина учествуваа по-
веќе здруженија од цела држава, а свои излагања имаа прим. 
д-р нико Јанков, кој ги изнесе основните податоци за овој 
значаен проект изработен заедно со општина ресен и се ос-
врна посебно на статистичките податоци добиени со помош 

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

драги читатели 
оставаме уште една година зад нас исполнета со раз-

ни активности за исполнување на програмските актив-
ности на Мобилност Македонија. Многубројни се актив-
ностите кои се преземени во изминатата година како во 
Мобилност Македонија така и во сите здруженија кои се 
во состав на сојузот. Во овој уводник не би сакал да се за-
држам на многубројните активности во текот на годината 
туку посебно да се осврнам на тоа што беше позначајно 
во текот на последните неколку месеци од претходниот 
број на списанието МобиЛноСт до овој број.

на прво место, овде би го споменал прославување-
то на јубилејот - 30 години од постоењето на Мобилност 
Македонија. ова е значаен јубилеј од постоењето на на-
шиот сојуз и беше одлучено пригодната прослава и свече-
носта да се одржат во ресен и тоа на 4 ноември, на денот 
на лицата со телесен инвалидитет на република Маке-
донија, а во организација на здружението на лица со те-
лесна инвалидност на општините битола, демир Хисар 
и ресен, Мобилност -битола. истиот ден се прогласија и 
победниците на 22. Литературни средби на лицата со те-
лесен инвалидитет на Македонија.

Претседателот на Мобилност Македонија, бранимир 
Јовановски, на оваа средба имаше пригодно излагање со 
кое го опфати целиот период од основањето на сојузот 
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на спроведената анкета како од учесниците во проектот 
така и од корисниците на услугите и родителите на деца-
та кои се опфатени со овој проект и други возрасни лица 
кои добивале услуги од давателите на услугите. од оваа 
анкета произлезе заклучокот дека проектот наиде на зна-
чајна поддршка и воодушевување кај граѓаните на ресен.

Присутен на трибината беше и градоначалникот на 
општина ресен, м-р Ѓоко Стрезовски, кој изнесе дека со 
значајната помош на Мобилност - битола овој проект се 
реализира и дека граѓаните се импресионирани од идеја-
та и придобивките на проектот и дека постои огромна за-
интересираност на граѓаните оваа општокорисна работа 
да продолжи и во иднина. тој на трибината апелираше 
со наша помош а користејќи ги сите наши капацитети и 
познанства да се заземеме во државата овој проект да се 
преточи во закон и да остане ова како трајна придобивка 
со која ќе се опфатат голем број приматели на услуги за 
што има огромна потреба во општеството.

Претседателот бранимир Јовановски имаше импре-
сивно излагање на оваа трибина и со многубројни примери 
од целиот свет покажа што всушност сакаме да постигне-
ме со овој проект и кои се искуствата низ светот. тој ис-
такна дека во наредните години ќе мора да се избориме за 
подостоен живот за сите лица со инвалидност за да им се 
даде еднаква можност за напредок и живот во средината.

како единствен и најзначаен заклучок од оваа три-
бина беше тоа дека треба да се покренат постапки за за-
конски измени и добрите искуства од овој проект да се 
преточат во законски решенија со кои ќе се овозможи низ 
цела држава лицата кои имаат потреба од помош и персо-
нална асистенција таа помош и асистенција да ја добијат 
како нивно право кое произлегува од закон.

Сега, на крајот од годината, речиси сите здруженија 
приредуваат свечености по повод заминувањето на ста-
рата 2016 и пречекот на нова 2017 година. Централната 
свеченост и прослава традиционално се одржува во Ско-
пје во организација на Мобилност - Скопје, а присутните 
на оваа прослава секогаш имале големи впечатоци и се-
когаш добро се забавувале. не се сомневам дека и оваа 
година оваа свеченост поминала во најдобра организа-
ција, веселба и дружење, што е и целта од оваа централна 
прослава.

на крајот би сакал да потсетам дека новата 2017 исто 
така ќе биде исполнета со работа дружење и остварување 
на програмски активности. Пред се на сите наши верни 
читатели од мое лично име и од името на уредувачкиот 
одбор на списанието Мобилност - да ви посакаме СРЕЌ-
НА И БЕРИЌЕТНА НОВА 2017 ГОДИНА СО ЖЕЛБИ 
ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ ВО РАБОТАТА И ЖИ-
ВОТОТ И ДА ИМАМЕ ДОБРА СОРАБОТКА.

Митко Фидановски

IX СЕДНИЦА  
НА УПРАВЕН ОДБОР  
НА МОБИЛНОСТ  
МАКЕДОНИЈА

на 22.12.2016 година во дХо „даре Џамбаз“ 
беше одржана деветата седница на управниот од-
бор на Мобилност Македонија. на седницата, по 
утврдување на дневниот ред, беше разгледан и 
усвоен записникот од претходната седница на уо 
на Мобилност Македонија одржана на 30.09.2016 
година, и беа усвоени информациите за спрове-
дените програмски активности: одбележан „4-ти 
декември“ ден на лицата со телесен инвалиди-
тет на Македонија; одбележан „3-ти декември“ 
меѓународен ден на лицата со инвалидност; одр-
жана тематска работилница во ресен; учество на 
меѓународна конференција во Сански Мост, биХ; 
одржани 22-ри литературни читања; одржан 22-
ри републички квиз натпревар; одржан 22-ри му-
зички фестивал на лица со телесен инвалидитет 
н Македонија; одржана 19-та тортијада; одржано 
28-мо државно првенство во шах за лица со теле-
сен инвалидитет; преговори со ФзоМ во врска со 
актуелната состојба со ортопедските помагала и 
средства за инконтиненција.

беа потврдени одлуките кои членовите на уо 
ги донесоа по електронски пат заради потреба-
та од итност од донесување на истите и тоа: за 
потпишување на Меморандум за соработка со 
академија за образование „еверест“; за доделена 
еднократна помош на семејство на починат член 
на уо; за доделување на организација на одбе-
лежување на „4-ти декември“ на Мобилност би-
тола; за одложување на одбележување на јубилеј 
30 години Мобилност Македонија за првиот 
квартал на 2017 година.

Во натамошниот тек на сед-
ницата беа донесени одлуки 
за: висина на касов макси-
мум за 2017 година; спро-
ведување на редовен 
годишен попис на ос-
новните средства 
на Мобилност Ма-
кедонија во Скопје 
и во охрид; исплата 
на надомест за ажури-
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рање на веб страната на сојузот и изготвување на 
софтвер за квиз натпреварот; за организирање на 
предновогодишната средба во Скопје; како и за 
доделување на инвалидски колички на електро-
моторен погон.

имено, од наменски добиените средства од 
МтСП минатата година, а по распишување на ог-
лас во здружените членки, беа добиени 21 барање 
за вкупно 3 набавени електромоторни колички. 
По бодирањето од страна на комисијата при соју-
зот во однос на дијагноза, оштетување, активност 
и материјална состојба, беше утврдено дека од 
сите баратели, 4 лица имаат делумна одземеност 
на горни екстремитети и фактички ги исполну-
ваат индикациите за добивање на инвалидска 
количка на електромоторен погон. за да не биде 
оштетен никој, односно да не се ставиме во не-
пријатна положба да одбиеме некого од баратели-
те, членовите на уо донесоа одлука од сопствени 
средства да се набави уште една (четврта) колич-
ка на електромоторен погон и да им се доделат на: 
александар иванов од Штип (хемиплегија) роден 
1976 година, бајрам аземи од тетово (церебрална 
парализа) роден 1996 година, жарко Петровски од 
Скопје (дистрофија) роден 1983 година и на Мери 
тошевска од битола (мултипла склероза) родена 
1982 година.

на крајот од седницата беше разгледан из-
вештајот од одржаното вонредно Собрание на 
Мобилност дебар (заради смрт на претходниот 
претседател атли Горенца), на кое за претседател 
на здружението е избран буран бала.

Б.Јовановски

„Мобилност Македонија“ и годинава активно учес-
твуваше во одбележувањето на Меѓународниот ден на 
лицата со инвалидност, манифестација која во при-
суство на потпретседателот на Владата на рМ, никола 
Поповски, градоначалникот на град Скопје, коце траја-
новски, претставникот на МтСП, Слободанка Лазова-
здравковска, претставникот на кабинетот на претседа-
телот на рМ, Флора Љатифи, претставникот на иППЛГ 
катерина бојарова, раководителот на институтот за 
дефектологија, зора Јачова, претседатели и повеќе од 
150 претставници на националните инвалидски органи-
зации, здружени во националниот совет на инвалидски 

организации на Македонија, на 3.12.2016 година се одр-
жа во дХо „даре Џамбаз“ во Скопје.

Модератор на манифестацијата на одбележување на 3 
декември беше раководителот на службата на нСиоМ, 
драган дојчиноски, а сите вработени во службата дадоа 
свој придонес во успешната организација на настанот.

на почетокот на манифестацијата беше прочитано 
писмото од претседателот на рМ, неговата екселенција 
Ѓорге иванов, а обраќање до присутните имаа: душко 
нешевски - претседател на нСиоМ, Слободанка Лазо-
ва-здравковска - претставник на МтСП, како и добит-

„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“     ГО ОДБЕЛЕЖА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА 
СО ИНВАЛИДНОСТ



МОБИЛНОСТ

5МОБИЛНОСТ Број 87, Декември 2016

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ниците на плакетата на нСиоМ: круме ефремов во 
името на семејството на починатиот добитник Љупчо 
ефремов и коце трајановски, градоначалник на град 
Скопје. Во рамките на одбележувањето, нСиоМ секоја 
година доделува награда „3 декември“ на истакнати по-
единци, организации и институции кои даваат посебен 
придонес во активностите и имаат заслуга за подобру-
вање на правата на лицата со инвалидност во републи-
ка Македонија. добитник на наградата за 2016 година е 
Љупчо ефремов (постхумно) за неговиот исклучителен 
придонес, заслуги и лично залагање за подобрување на 
правата на лицата со инвалидност во република Маке-

донија. Втор добитник на наградата „3 декември“ за 
2016 година е Собранието на Град Скопје и градоначал-
никот коце трајановски за неговиот исклучителен при-
донес, заслуги и залагање за подобрување на правата на 
лицата со инвалидност .

Претседателот на „Мобилност Македонија“, брани-
мир Јовановски, излагаше на тема „одржливи градови 
и заедници“, (единаесетта тема) од „17 цели за одржлив 
развој“ во рамките на одбележувањето на денот во обе-
динетите нации. Во своето излагање тој истакна:

„Повеќе од половина од светската популација сега 
живее во урбаните средини. до 2050 година, таа бројка 
ќе се зголеми на 6,5 милијарди луѓе - две третини од 
човештвото. одржлив развој на градовите не може да 
се постигне без значително трансформирање на начи-
нот на кој ние го градиме и управуваме нашите урбани 
простори. брзиот раст на градовите во светот кој е во 
развој, заедно со зголемување на руралната во урбана 
миграција, доведе до „бум“ во мега-градовите. Во 1990 
година имаше десет мега-градови со 10 милиони жи-

тели или повеќе. Во 2014 година, има 28 мега-градови, 
каде што живеат вкупно 453 милиони луѓе.

екстремната сиромаштија многу често е концентри-
рана во урбаните простори, така што националните и 
градските власти силно се борат да го сместат населе-
нието кое рапидно се зголемува во овие мега-градови. 
да се изградат градови безбедни и одржливи значи да 
се обезбеди пристап до безбедно и достапно домување, 
како и надградба на сиромашните населби. таа изградба, 
исто така, вклучува инвестиции во јавниот транспорт, 
создавање на зелени јавни површини, подобрување на 
урбанистичкото планирање и управување на начин кој 
во исто време е и партиципативен и инклузивен.

Во рамките на одбележувањето на 10-годишнината 
од донесувањето на конвенцијата на он за правата на 
лицата со инвалидност, која се совпаѓа со одбележу-
вање на Меѓународниот ден на лицата со инвалидност, 
и петгодишнината од ратификацијата на конвенцијата 
од страна на Собранието на рМ, годинава исто така се 
одбележува и една година од усвојувањето на 2030 - 
агенда за одржлив развој и заложбите на светските ли-
дери да се постигне инклузивен и одржлив развој, кој 
никого не остава зад себе. 

на 2 декември во он беше организиран посебен на-
стан со цел да се подигне свеста за важноста на достап-
ни, инклузивни и одржливи градови, изградени за луѓе-
то од различни способности, со или без инвалидност. 
Градењето во согласност со динамиката опишана во но-
вата урбанистичка агенда (Хабитат III), која наскоро ќе 
биде усвоена, на овој настан му дава цел да го привлече 
вниманието за важноста на пристапноста и инклузијата 
за да се обезбеди одржливост во градовите и општест-
вата во целиот свет. настанот е повик упатен кон градо-
началниците, политичарите и сите носители на најваж-
ни одлуки, градењето во согласност со универзалната 
достапност, да им стане приоритет, со јасни примери 
на меѓусекторски партнерства и најдобри практики за 
обезбедување пристапност, инклузивност и одржливост 
на урбаните средини.

конвенцијата на он за правата на лицата со инвалид-
ност (2006) дополнително ја зајакна меѓународната норма-
тивна рамка за унапредување на правата и социо-економ-
скиот развој на лицата со инвалидност. Пристапност во 
конвенцијата е утврдена како прашање на раскрсница која 
им овозможува на лицата со инвалидност да живеат неза-
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- обезбедување на облици на помошници и посре-
дници, вклучувајќи и водичи, читачи и професионални 
толкувачи на знаковниот јазик, со цел да се поедноста-
ви пристапноста во објекти и други капацитети отворе-
ни за јавност.

Во република Македонија на сила е законот за 
градење, чии измени и дополнувања од 2014 година 
предвидуваат изградба на објекти пристапни за лицата 
со инвалидност, како и уредување на простор во цен-
тралните градски подрачја за непречено и самостојно 
движење на лицата со инвалидност. од 2010 година на 
сила е и Правилникот за начинот на обезбедување не-
пречен пристап, движење, престој и работа на лицата со 
инвалидност до и во градбите, во кој детално е опишана 
пристапноста, меѓутоа сведоци сме дека во повеќето ло-
кални самоуправи во република Македонија има многу 
мал број на правилно обележани паркинг-места за лица 
со инвалидност, спуштени рабници на пешачките пре-
мини, паркинг-простори, пристап до паркови и плошта-

ди, потоа тактилни површини на тротоарите за водење и 
предупредување на слепите лица, звучна сигнализација 
за ориентација во просторот на слепите лица, светлос-
на сигнализација наменета за глувите лица, адаптирани 
тоалети, а да не ги спомнувам рампите, платформите 
и лифтовите кои служат за премостување на висинска 
разлика. рампите, доколку и ги има, честопати имаат 
таков нагиб на кој комотно можат да се одржат натпре-
вари во скијачки скокови.

како се чувствуваат лицата со инвалидност во таква 
неадаптирана средина? уште поважно, како се снаоѓаат 
и дали воопшто функционираат? треба ли да молчат и 
понизно да ја прифаќаат суровата сегашност со безвре-
менска надеж дека работите еден ден ќе се поправат? 

одговорот е секако не. треба да се дејствува сега и 
веднаш, да се изврши притисок врз надлежните инсти-
туции во државата за целосна имплементација и приме-
на на одредбите од гореспоменатите правни акти.

висно и да имаат целосно учество во сите аспекти на жи-
вотот. Преамбулата на конвенцијата ја нагласува важноста 
од вклучување на прашањата за инвалидност, како соста-
вен дел на соодветни стратегии за одржлив развој. Прист-
апност е општ принцип (член 3) на конвенцијата и е особе-
но вклучена како општа обврска на државите членки (член 
4) во однос на промовирање на проактивна пристапност 
во дизајн и развој, како и достапност кон нови технологии, 
вклучувајќи ги информатичките и комуникациските тех-
нологии. конвенцијата, исто така, обезбедува насоки за 
разумна пристапност (во член 9), независно живеење и 
вклученост во заедницата (во член 19), лична мобилност 
(во член 20) и слобода на изразување и пристап до инфор-
мации (во член 21).

кусо ќе се задржам на членот 9, од конвенцијата на 
он за правата на лицата со инвалидност, кој го третира 
прашањето за пристапност. Во членот се вели: „Со цел 
да им овозможи на лицата со инвалидност да живеат 
независно и во целост да учествуваат во сите аспекти 

на животот, земјите потписнички преземаат соодвет-
ни мерки за да им обезбедат на лицата со инвалидност 
пристап, на еднаква основа со другите, до просторна 
околина, транспорт, информации и комуникации, вк-
лучувајќи и пристап до информатичките и комуника-
циските технологии и системи, како и до други капаци-
тети и услуги отворени или обезбедени за јавноста, во 
урбаните и во руралните области. овие мерки, во кои е 
вклучено идентификација и елиминација на препреки и 
бариери за пристап, меѓу другото се однесуваат на: 

- објекти, патишта, транспортни и други внатреш-
ни и надворешни средства и капацитети, вклучувајќи и 
училишта, домови, медицински објекти и работни места;

- информации, комуникации и други услуги, вклу-
чувајќи и електронски и итни служби;

- обезбедување ознаки со брајова азбука во лесно 
читлива и разбирлива форма во објектите и другите ка-
пацитети отворени за јавност;
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вање да се адаптира според различните потреби на сите 
граѓани. 

По урнекот на колегите од Хрватска, би сакал, во 
најскоро време да организираме дружење на лицата со 
инвалидност со пратеници во Собранието на рМ, со ми-
нистри, нивни заменици и раководители на сектори, на 
подготвен полигон, на кој тие би можеле да пробаат како 
би се движеле со куче-водич, со бел стап на обележана 
тактилна патека, како би управувале со инвалидска ко-
личка и како би ги премостувале пречките на високи 
рабници или на несоодветни рампи, како би комуници-
рале ако не слушате, како би го разбрале уставот ако сте 
лице со интелектуални пречки...

од сето кажано јасно произлегува дека пристапнос-
та е едно од основните потреби и права на лицата со 
инвалидност, на чие овозможување, за жал, недоволно 
се дејствува од институциите на државата. Лицата со 
инвалидност од своето сопствено животно искуство 
знаат како се кршат нивните права и како тие можат да 

се заштитат. Лицата со инвалидност не бараат од држа-
вата милостина и сожалување туку почитување на ос-
новните човекови права. државата не ги чувствува по-
следиците од непристапност, ниту, пак, за тоа поднесува 
одговорност. Меѓутоа, убеден сум, дека силно би ги по-
чувствувала последиците од пристапноста, бидејќи би 
им овозможила на своите граѓани, кои се соочуваат со 
некаков вид инвалидност, да се образуваат, да стекнат 
знаења и вештини, да станат конкурентни на пазарот на 
трудот, да се вработат, независно да живеат и да станат 
корисни членови на заедницата. од издржувани лица, 
ќе станат лица кои заработуваат и кои обезбедуваат ег-
зистенција за себе и за своето семејство, лица кои ќе 
бидат во можност да носат крупни одлуки во животот.  
а тоа, впрочем, е и смислата на животот“ - истакна 
претседателот на Мобилност Македонија.

Б. Јовановски
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би сакал да им поставам неколку прашања на нашите 
сограѓани, роднини и пријатели, лица кои немаат пречки 
во развојот и кои не се од редот на лицата со инвалидност:

- дали некогаш сте се обиделе да го затегнете тонот 
на вашиот телевизор и со внимание да ги проследите 
вестите од домашните и меѓународни збиднувања?

- дали сте се обиделе да подготвите јадење, кафе, 
чај, со заврзани очи?

- дали сте се обиделе да отидете на работа користејќи 
се исклучиво со инвалидска количка низ градскиот метеж? 

обидете се проживеете во такви услови само еден 
ден. Само еден ден или неколку часа да се најдете во 
таква ситуација, чисто заради тестирање на положбата 
во која се наоѓаат лицата со различни видови инвалид-
ност. тогаш можеби ќе ви стане јасно, како живеат ва-
шите сограѓани кои имаат некаков вид инвалидност, со 
какви проблеми секојдневно се соочуваат и колку им е 
комплициран животот без соодветна поддршка.

замислете го и обратното, одеднаш да се најдете во 
свет адаптиран за потребите на лицата со инвалидност. 
да морате пеш да се разминувате на тротоар со десети-
ци лица во инвалидски колички кои се движат во раз-
лични насоки и со различна брзина, да треба да купите 
авионски билет или да направите банковна трансакција, 
меѓутоа да ве услужи глувонемо лице кое се служи само 
со знаковниот јазик, да имате нужна потреба итно да 
телефонирате, меѓутоа од ниско поставени јавни говор-
ници, да имате потреба од изнајмување книги, меѓутоа 
од библиотека каде што тие се напишани исклучиво на 
брајово писмо. колку несмасно би изгледале во вакви 
ситуации? како би се чувствувале во таков, за среќа, 
за вас измислен свет, како би функционирале? Целта на 
ова укажување е по пат на целна визуализација да се 
побуди чувство на поголема одговорност на пошироката 
заедница од потребата нашето секојдневно опкружу-



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА8

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

одбележувањето на „4 декември“, денот на лицата 
со телесен инвалидитет на Македонија годинава се одр-
жа во ресен, во организација на „Мобилност битола“. 
Во присуство на 150 членови и нивни придружници, 
одбележувањето помина во знакот на јубилејот „30 го-
дини активно дејствување на Мобилност Македонија“ 
за подобрување на правата и положбата на лицата со те-
лесен инвалидитет на Македонија. Средбата ја отвори 
д-р нико Јанков, претседател на „Мобилност битола“, 
обраќање до гостите имаше д-р Ѓоко Стрезовски, гра-
доначалник на општина ресен.

Претседателот на „Мобилност Македонија“, бра-
нимир Јовановски, го презентираше историјатот, тра-
диционалните активности и заложбите на „Мобилност 
Македонија“ во изминатите 30 години, но и новите пре-
дизвици во однос на пристапноста и архитектонските 
бариери, како и за ортопедските помагала со кои се со-

очува сојузот и неговите членови во преговорите со на-
длежните институции.

„Поминаа 30 години во кои трпеливо, со светли бук-
ви, заеднички ја испишувавме историјата на постоење-
то и активната борбата за правата на лицата со телесен 
инвалидитет во република Македонија, борба за досто-
ен живот, почит и слобода на движење и одлучување, 
години на стотици активности кои оставија белег на на-

шето постоење и изборени права и бенфити кои денес ги 
уживаат над 8.200 зачленети лица кое имаат пречки во 
мобилноста поради телесна инвалидност предизвикана 
од параплегија, дистрофија, ампутација на екстреми-
тет, детска парализа, церебрална парализа, мултиплекс 
склероза и други невромускулни или коскени заболу-
вања со сочувани ментални способности. и не само 
зачленетите, бенефитите ги уживаат и другите лица со 
телесен инвалидитет на територија на рМ кои од разни 
причини не изразиле желба да бидат членови на нашата 
невладина организација.

денес, националниот сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија – МобиЛноСт Маке-
дониЈа е доброволна, општествено хуманитарна и 
национална организација на лицата со телесен инва-
лидитет на република Македонија која ги претставува 
и застапува лицата со телесна инвалидност и нивните 

интереси, како во комуникација со државните органи 
во република Македонија, така и на меѓународно ниво, 
која во согласност со прописите предлага претставници 
на лицата со телесна инвалидност во работните тела во 
државните органи, кои ги третираат прашањата во врска 
со лицата со инвалидност, предлага и именува претста-
вници на лицата со телесна инвалидност во органите на 
истородните меѓународни организации и здруженија. 
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Во МобиЛноСт МакедониЈа денес се здружени 
17 општински, меѓуопштински и градски здруженија 
на лицата со телесна инвалидност на Македонија, како 
колективни членови, а со тоа и лицата со телесна инва-
лидност од целата територија на република Македонија, 
како индивидуални членови, во една заедничка органи-
зација национален сојуз на лицата со телесна инвалид-
ност на Македонија - МобиЛноСт, заради оствару-
вање и заштита на своите здравствени, економски, со-
цијални, културни, хуманитарни, образовни, спортски 
и други права, интереси и уверувања во согласност со 
уставот и законот.

Своите програмски активности сојузот ги насочува 
кон остварување на следните цели и задачи: 

•	 имплементација на конвенцијата на он за пра-
вата на лицата со инвалидност и нејзиниот Факултати-
вен протокол;

•	 активно учество во спроведувањето на нацио-
налната стратегија за изедначување на правата на ли-
цата со инвалидност во рМ (ревидирана) 2010-2018 и 
оперативниот план за нејзино спроведување

•	 остварување и подобрување на правата на ли-
цата со телесен инвалидитет;

•	 Пристапност и премостување на архитектон-
ските бариери
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•	 индивидуална автономија и независност на ли-
цата со телесен инвалидитет и спречување на секаков 
вид дискриминација;

•	 еднаквост на можностите за лицата со телесен 
инвалидитет, целосно и ефективно учество и вклучу-
вање на лицата со телесен инвалидитет во сите пори на 
општествениот живот;

за остварување на своите цели и задачи, МобиЛ-
ноСт МакедониЈа главно се финансира од буџе-
тот на република Македонија од средствата од игри 
на среќа, согласно со одлука на Владата на рМ за рас-
пределба на овие средства, за што доставува барање и 
програма до Министерството за финансии за тековна-
та година, а од добиените средства ја финансира своја-
та програма за работа, како и програмите за работа на 
здруженијата кои доброволно се здружени во МобиЛ-
ноСт МакедониЈа.

МобиЛноСт МакедониЈа во текот на 30-те 
години организираше мноштво настани од областа на 
културата, спортот, уметноста, во кои директно учество 
зедоа голем број лица со телесен инвалидитет. дел од 
нив станаа традиционални и се одржуваат секоја годи-
на, како што се:

- Републички спортски игри на лицата со телесен 
инвалидитет кои годинава го имаа своето 28. издание, 
игри низ кои продефилираа илјадници лица со телесен 

„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ ВО РЕСЕН ГО ОДБЕЛЕЖА 4 ДЕКЕМВРИ     -ДЕНОТ НА ЛИЦАТА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА



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

МОБИЛНОСТ

10

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

инвалидитет кои се натпреваруваа во атлетски повеќебој, 
пинг-понг, стрелаштво и шах. од редот на лицата со теле-
сен инвалидитет произлегоа и врвни спортисти, носители 
на највисоки државни признанија од областа на спортот 
и физичката култура: бранимир Јовановски, параолим-
писки шампион, светски и параолимписки рекордер, 
оливера наковска-бикова, параолимписки шампион, 
светска и параолимписка рекордерка од Лондон 2012, ев-
ропска шампионка и светска вицешампионка, Ванчо ка-
ранфилов, носител на сребрен медал од Параолимписки 
игри и европски рекордер. овие спортисти параолим-
пијци со гордост ја афирмираат република Македонија 
низ сите меридијани низ светот и заедно имаат освоено 
над 150 меѓународни медали. успеси за секоја почит и, 
секако, инспирација за младите спортисти.

- Републички квиз-натпревар кој годинава го има-
ше своето 22. издание и низ кој повеќе стотици лица со 
телесен инвалидитет се обиделе јавно да го тестираат и 
презентираат своето знаење. дел од натпреварувачите се 
познати квизаџии, учесници на тВ-квизовите каде што 
достојно се бореле во конкуренција на искусни кви-
заџии од редот на лицата без инвалидност.

- Музичко-литературни средби кои оваа година, 

исто така, го имаа своето 22. издание. Веќе пет години 
средбите се одвоени така што музичките се одржуваат 
во Струмица, додека литературните читања се одржу-
ваат за време на одбележувањето на овој свечен настан.

- Меѓународна ликовна колонија е најмладата ак-
тивност која веќе прерасна во традиционална. досега 
се одржаа седум колонии чие финале секоја година е 
групна изложба во соодветен изложбен простор во Ско-
пје. за жал, ефектот од продажба на сликите е незадово-
лителен, меѓутоа сè уште не се исцрпени сите форми и 
искрено се надеваме дека уметничките дела набргу ќе 
ги красат домовите и работните простории на вљубени-
ците на ликовната уметност.

- Веќе трета година во соработка со МтСП го спрове-
дуваме проектот на изградба на инклузивни детски игра-

лишта. досега се изградени десет игралишта, а следното 
треба да започне со градба до крајот на годината во охрид. 

- МобиЛноСт МакедониЈа е сопственик на 
12 гарсониери во населбата охридати во охрид, кои се 
целосно адаптирани за лица со најтежок телесен инва-
лидитет и во кои секоја година лекување и рехабили-
тација користат по 390 членови и нивни придружници 
со платен автобуски превоз од местото на живеење и со 
платен надоместок за исхрана за членовите кои примаат 
социјална помош или постојана парична помош. Веќе 
подолг период со Министерството за транспорт и врски, 
а од неодамна и со општина охрид сме во преговори да 
се изгради посебен дел на некоја од блиските плажи на-
менет за непречено влегување во езерото со инвалидска 
количка и опремен со адаптирани тоалети и туш-кабини 
за лица со најтежок телесен инвалидитет.

- Годинава МобиЛноСт МакедониЈа купи 2 
апартмани во населбата асамати на брегот на Преспан-
ско езеро со капацитет од 8 легла. ако се искористат 
максимално, како и апартманите во охрид, тоа би зна-
чело отворање на можност за користење на одмор за 120 
наши членови во 15 смени годишно од почетокот на мај 
до крајот на септември.

- континуирано се преземаат многу активности за 
враќање на еродираните права на лицата со телесен ин-
валидитет од враќање на данок за набавка на моторни 
возила за лицата со најмалку 80% телесна инвалидност 
на долните екстремитети, преку ослободување на па-
тарина, слободни паркинг-места, па сè до бенефиција 
за повластен превоз во внатрешниот јавен сообраќај и 
адаптирање на средствата за јавен сообраќај за корис-
тење на лицата кои користат инвалидска количка. 

- Во изминатите години МобиЛноСт Македо-
ниЈа со финансиски средства поддржуваше и други 
традиционални манифестации во организација на на-
шите членки, како што е традиционалната новогодишна 
средба во организација на „Мобилност Скопје“, на која 
учествуваат над 300 наши членови од сите здруженија, а 



најмногу од Скопје, потоа популарната „тортијада“, која 
оваа година по 19. пат се одржа во Струмица, а секоја 
година се одржуваат и по три тематски работилници на 
актуелни теми за лицата со телесен инвалидитет во раз-
лични градови - домаќини на работилниците.

Лицата со инвалидност од своето сопствено животно 
искуство знаат како се кршат нивните права и како тие 
можат да се заштитат. Лицата со инвалидност не бараат 
од државата милостина и сожалување, туку почитување 
на основните човекови права. државата не ги чувствува 
последиците од непристапност, ниту пак за истото сноси 
одговорност. Меѓутоа, убеден сум, дека силно би ги по-
чувствувала последиците од пристапноста, бидејќи би им 

овозможила на своите граѓани, кои се соочуваат со нека-
ков вид инвалидност, да се образуваат, да стекнат знаења 
и вештини, да станат конкурентни на пазарот на трудот, да 
се вработат, независно да живеат и да станат корисни чле-

нови на заедницата. од издржувани лица, да станат лица 
кои заработуваат и кои обезбедуваат егзистенција за себе 
и за своето семејство, лица кои ќе бидат во можност да но-
сат крупни одлуки во животот. тоа, впрочем, е и смислата 
на животот“ -истакна во своето излагање Јовановски.

Програмата на одбележувањето го предвиди и прогла-
сувањето на најдобрите поети на 22. Литературни средби 
на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на кои 
конкурираа девет поети со свои творби. беа доделени пла-
кетите за најдобрите творби за 2016 година според оцена 
на стручното жири (Весна ацевска-поетеса, Ѓорѓи ка-
лајџиев - писател, новинар и водител и кире огненовски 
- писател) и тоа: беа доделени две трети места (со 18 ос-

воени поени) на Севда Ѓурчиноска од Скопје за творбата 
„Сè може да се смени“ и на Соња Ѓорѓиевска од Скопје за 
творбата „Време на солзи“. Второто место му припадна на 
александар Петрушевски од Скопје со 21 поен за твор-
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бата „Не постои река“, додека првото место й припадна 
на Славица Стојановска од Скопје со 22 поени за творбата 
„Земја без љубов“. Плакетите на најдобрите им ги врачи 
градоначалникот на Ресен, д-р Ѓоко Стрезовски.

Во продолжение на манифестацијата, 13-годишна-
та Јована Трајчевска од Ресен, лице со пречки во видот, 
ја изрецитира својата песна „Простете ми“, а потоа се 
одржа театарската претстава „За рамнотежа во светот“, 
текст и адаптација на Билјана Тодоровска од Битола, 
во режија на Сотир Чаушевски од Ресен, артисти деца 
со пречки во развојот и ученици од Ресен. Претставата 
спонтано изнуди мноштво воздишки и аплаузи од при-
сутните - и по некоја солза. На крај, манифестацијата 
за одбележување на Денот на лицата со телесен инва-
лидитет на Македонија заврши со организиран скромен 
ручек, дружење и размена на искуства на учесниците.

Б.Јовановски
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22-РИ РЕПУБЛИЧКИ КВИЗ 
НАТПРЕВАР ЗА ЛИЦА  
СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ

Малата сала на хотелот “Цар Самуил” во с.Банско, 
Струмица на 22-23.10.2016 година беше арена во која се 
одвиваа дводневните борби помеѓу 16 екипи учеснички 
на 22-от Републички квиз натпревар за лицата со теле-
сен инвалидитет на Македонија, во организација на На-
ционалниот сојузот на телесно инвалидизираните лица 
на Македонија – Мобилност Македонија. 

 Воведувањето на новини во организирањето, одр-
жувањето и наградувањето на Републичкиот квиз нат-
превар стана традиција, така да годинава, Управниот 
одбор на  Мобилност Македонија одлучи да воведе нов 
дизајн, нови игри и ново бодирање со вклучен тајмер, со 

кое квизот доби ново руво, посовремено, попрегледно и 
поинтересно за публиката и за натпреварувачите. Сето 
ова придонесе за поголема динамика и неизвесност, 
така да во повеќето игри, буквално до последен момент 
не можеше да се предвиди победникот. 

Водител на Републичкиот квиз натпревар 2016 беше 
авторот на овој текст, Бранимир Јовановски, кој во пау-
зите додека се сумираа поените вметнуваше интересни 
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коментари, шеги, афоризми, и најразлични занимливо-
сти, кои едновремено ја намалуваа напнатоста кај учес-
ниците, меѓутоа и ја забавуваа публиката. 

жири комисијата ја сочинуваа: авторот на прашања-
та, г-дин зоран Јордановски – претседател на жирито, 
генералниот секретар на Мобилност Македонија, Соф-

че Прчева и генералниот секретар на нФСриМ-МПк, 
драган дојчиноски, членови на жири комисијата. за-
должен за компјутерска обработка на податоци и дизајн 
беше тони Пајдаков.

Согласно пропозициите, најпред се изврши жре-
бањето за четирите четвртфинални квизови. за носи-
тели на четирите четвртфинални групи беа поставени 
минатогодишните финалисти. 

Во првата четвртфинална група победи екипата 
од Мобилност куманово со 58 поени, второпласирана 
беше екипата на Мобилност Штип со 34 поени, а бор-
бите ги завршија екипите на Мобилност Прилеп со 33 
поен и Мобилност Свети николе со 18 поени. 

Во втората група победи екипата од Мобилност 

Скопје I со 86 поени, второпласирана беше екипата на 
Мобилност Гевгелија со 68 поени, а борбите ги завр-
шија екипите на Мобилност Струмица со 47 поени и 
Мобилност битола со 21 поени. 

Во третата група победи екипата од Мобилност 
кичево со 52 поени, второпласирана беше екипата на 
Мобилност тетово со 49 поени, а борбите ги завршија 
екипите на Мобилност кавадарци со 42 поени и Мобил-
ност радовиш со 23 поени. 
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Во четвртата група победи екипата од Мобилност 
кочани со 81 поени, второпласирана беше екипата на 
Мобилност Скопје II со 43 поени, а борбите ги завршија 
екипите на Мобилност дебар со 12 поени и Мобилност 
Велес со 6 поени. 

Првопласираните две екипи од секоја четвртфинал-
на група се пласираа за натамошните борби во полуфи-
налето. Вториот натпреварувачки ден беа одржани по-
луфиналните натпревари, како и финалниот натпревар. 
Согласно пропозициите, двете полуфинални групи беа 
составени по следната формула: во првата полуфинална 
група првопласираната екипа од првата четврт-финална 
група, втората од втората, првата од третата и втората 
од четвртата четврт-финална група, додека втората по-
луфинална група ја сочинуваа второпласираната екипа 
од првата четврт-финална група, првата од втората, вто-
рата од третата и првата од четвртата четврт-финална 
група. Со ова беше постигнато избегнување на повторен 
дуел помеѓу две исти екипи, како и рамноправност во 
квалитетот на екипите бидејќи полуфиналните групи 
беа составено од по 2 првопласирани и две второпласи-
рани екипи од квалификациските групи.  

Првата полуфинална група ја сочинуваа екипите на: 
Мобилност куманово, Мобилност Гевгелија, Мобилност 
кичево и Мобилност Скопје II. По завршување на чети-
рите игри, екипите на Мобилност куманово и Мобилност 
Скопје II со по освоени 53 поени се пласираа во финалето, 
додека екипите на Мобилност кичево со освоени 52 поени 
и на Мобилност Гевгелија со освоени 51 поени го завршија 
своето учество. Многу силна борба и тесен резултат.

Втората полуфинална група ја сочинуваа екипите на: 
Мобилност Штип, Мобилност Скопје I, Мобилност те-
тово, и Мобилност кочани. По завршување на четирите 
игри, екипите на Мобилност кочани со освоени 87 поени 
и на Мобилност Скопје I со освоени 83 поени се пласираа 
во финалето, додека екипите на Мобилност Штип со ос-
воени 82 поени и Мобилност тетово со освоени 11 поени 

го завршија своето учество. и во оваа полуфинале само 1 
поен ги одлучи учесниците во финалето.

капитените на екипите кои се пласираа во финале-
то го извекоа редоследот на пултовите во финалето. на 
позиција број еден беше екипата на Мобилност Скопје 
I, на позиција број два екипата на Мобилност куманово, 
на позиција број 3 екипата на Мобилност Скопје II, и 
на позиција број четири екипата на Мобилност кочани. 
По исклучително квалитетна и фер борба во која беше 
покажано многу знаење, на крај екипата на Мобилност 
кочани составена од: Горан Војновски, анче данев и  
ефтимчо атанасовски, со освоени 105 поени убедли-
во го освои првото место. на второто место се пласира 
екипата на Мобилност Скопје I во состав: зоран Јевре-
мовиќ, томислав Попов и александар Стефановски, со 
освоени 67 поени,  додека третото место го освои екипа-
та на Мобилност Скопје II во состав: зоран Марковски, 
Христина Просковска и Јоле Ѓурчиновски со освоени 39 
поени. на четвртото место се пласира екипата на Мо-
билност куманово во состав: Јанчо Ѓорѓевски, Страш-
ко коцевски и новча тодоровски со освоени 37 поени.

за следниот, дваесет и трети по ред републички квиз 
натпревар, финалистите ќе бидат носители на четврт-
финалните групи, согласно редоследот кој го освоиле 
на претходниот натпревар. Првата четвртфинална група 
ќе ја предводи екипата на Мобилност кочани, втората 
ќе ја предводи екипата на Мобилност Скопје I, третата 
екипата на Мобилност Скопје II и четвртата екипата на 
Мобилност куманово.

Претседателот на жири комисијата зоран Јорда-
новски на првопласираните 3 екипи им врачи плакети 
и дипломи, додека генералниот секретар на Мобилност 
Македонија, Софка Прчева, им врачи мали плакети за 
учество во екипа која освоила едно од првите три места 
на сите членови од наградените екипи. 

Б. Јовановски
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да стручното жири составено од познатите струмички 
музичари зоран Вета и Васко Пиличев, одлучи првото 
место да и припадне на Соња Ѓорѓиевска од Скопје за 
интерпретација на народната песна „По друм одам мај-
че, по друм шетам“, второто на зорица арсовска од Ско-
пје за интерпретација на песната „Моме оди на вода“ и 
третото на Влатко најдоски од Прилеп за интерпрета-
ција на песната „жал за деспина“.

Во рамките на манифестацијата, им беа врачени 
скромни поклони на нашите параолимпијци оливера на-
ковска-бикова и Ванчо каранфилов за успешниот настап 
и афирмација на нашата држава и нашиот сојуз на Па-
раолимписките игри во рио 2016 година. Пред гостите 
во преполната сала во хотелот “Цар Самуил” во банско, 
Струмица, нивениот тренер, параолимпиец и претседа-
телот на сојузот, ги афирмираше нивните постигнувања 
на Параолимписките игри во рио 2016, нивната посве-
теност, упорност и трудољубивост, истакнувајќи дека на 
секој нивен настап во рио тие се бореа лавовски, оста-
вајќи го срцето на терен и чесно, гордо и достоинствено 

бранејќи ги боите на република Македонија. тие ја имаа 
најголемата зелба да влезат во финале, да освојат медал, а 
сите заедно се радувавме на постигањата но и тагувавме 
за пропуштеното, бидејќи само 4 круга го делеа Ванчо 
од влез во големото финале во дисциплината воздушен 
пиштол, а скоро исто толку кругови ја делеа оливера од 
освојување на медал во малокалибарски пиштол на 50 
метри....недостасуваше само малку спортска среќа...

Б.Јовановски

22-РИ МУЗИЧКИ СРЕДБИ  
НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН  
ИНВАЛИДИТЕТ  
НА МАКЕДОНИЈА

на 23.10.2016 година во големата сала на хотелот Цар 
Самуил во банско, Струмица, пред броен аудиториум и 
во рамките на повеќе здружени манифестации, Мобил-
ност Македонија ги одржа одложените дваесет и втори 
музички средби на лица со телесен инвалидитет на Ма-
кедонија. имено, фестивалот требаше да се одржи на 
07.08.2016 година на плоштадот во Струмица во рамките 
на Струмичкото лето, но беше одложен заради големата 
поплава со катастрофални последици што ден претходно 
го загати Скопје и однесе повеќе човечки животи.

на манифестацијата учествуваа дванаесет селектира-
ни изведувачи на народна музика, кои инструментално 
ги пратеше нашиот музички состав ФеникС. Во при-

суство на градоначалникот на општина Струмица, зоран 
заев, советници, директори на јавни претпријатија, чле-
нови на Мобилност Македонија од скоро сите здружени 
членки, штитениците на заводот за рехабилитација на 
деца и младинци од бања банско и повеќе активисти и 
невладини здруженија, се редеа интетпретаторите и жири 
комисијата навистина имаше тешка задача. 

Меѓутоа, секој натпревар има и свој победник, така 
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19. ТОРТИЈАДА
нашата животна енергија доаѓа од тренираното 

тело, тренирано на издржливост на болка и просветле-
ниот осаменички дух кој заради инает успешно се носи 
со животните закани и предизвици. Возиме со мала 
брзина низ животот и секогаш стигнуваме навреме на 
целта, затоа секогаш е потребно да брзаме полека. бр-
зајќи полека ете и оваа година стигнавме до нашата 19. 
тортијада! уживајте!

Со овие зборови претседателот на Мобилност - 
Струмица, Љубе Лазаревски, им посака добредојде по 
19. пат на учесниците на овогодишната „тортијада“ и на 
сите драги гости и пријатели кои беа присутни и се дру-
жеа со нас, лицата со телесен инвалидитет. 

Голема благодарност до градоначалникот на општи-
на Струмица, господинот зоран заев и неговите сора-
ботници од Советот на општина Струмица, кои не 
пропуштат прилика да ни се придружат и да уживаат 
во забавата и насладувањето на вкусните торти кои ги 
подготвуваат нашите вешти домаќинки, членки на Мо-

билност Македонија од повеќе градови на републиката. 
Голема благодарност изразуваме и до нашите многуб-
ројни спонзори кои ни помогнаа оваа манифестација да 
биде онаа што е, и секоја година да биде сè побогата 
и едно скалило погоре од претходната година. како и 
секоја година така и оваа година бевме потпомогнати 
од Мобилност Македонија и општина Струмица. оваа 
година имавме и помош од волонтерите на Црвен крст 

- Струмица, кои вредно помагаа околу реализацијата на 
нашата манифестација. им се заблагодаруваме за помо-
шта и се надеваме дека истата ја оправдавме.

традиционално, нашите домаќинки имаа задача да 
ги склопат веќе приготвените теста и филови и од нив да 
направат едно уметничко дело, кое исто така секоја го-
дина се скалило погоре од претходната година. затоа на-
шата стручна жири-комисија, составена од учеснички-
натпреварувачки на манифестацијата „Вешта жена“, во 
состав николина Георгиева и илинка тодорова, ја имаа 
најтешката задача на манифестацијата. тие ги набљу-



10-ТА ЈУБИЛЕЈНА  
МЕЃУНАРОДНА  
КОНФЕРЕНЦИЈА  
ВО САНСКИ МОСТ

10-та Јубилејна Медјународна конференција во ор-
ганизација на координацискиот одбор на здруженија и 
сојузи на лица со инвалидност на унско-Сански кантон 
на која презентација имаше и Мобилност Македонија 
на тема “истражување на потребите за професионална 
рехабилитација и персонална асистенција на лицата со 
инвалидност во рМ”, се одржа во Сански Мост на 25-
27.10.2016. 

за досегашниот придонес во работата на конферен-
цијата, на која Мобилност Македонија учествувава по 
петти пат, претседателот бранимир Јовановски доби 
благодарница. Поред претседателот делегацијата на 
Мобилност Македонија ја сочинуваа членовите на уо 
на сојузот: др.нико Јанков од битола, Михајло Ми-
хајлов од кавадарци и Горан здравков од Велес.

Во двата работни дена на конференцијата беа пре-
зентирани преку 15 трудови на теми од големо значење 
за подобрување на правата на лицата со инвалидност. 

Б.Јовановски
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дуваа изработките на тортите уште од самиот почеток, 
кои на крајот ги оценуваа и рангираа. беа прогласени 
победниците т.е. трите најдобри торти си добија награ-
ди. Првонаградена беше тортата на Мобилност - бито-
ла - учесничките беа наградени со парична награда од 
3.000 денари, второнаградена беше тортата на Мобил-
ност - кочани, која доби парична награда 2.000 денари, 
а третонаградена беше тортата на Мобилност - Велес, 
која доби парична награда од 1.000 денари. Првонагра-
дените учеснички исто така добија богати подароци од 
нашиот македонски производител на хулахопки „La 
dama“. освен за првонаградените учесници, подароци 
имаше и за другите учесници кои ги обезбеди „Фармаси 
козметикс“ – Скопје, кои веќе трета година нè дружат 
на нашата традиционална „тортијада“. тоа е доказ дека 
нашата манифестација од година в година прераснува 
во посериозна и пообемна манифестација, а показател 
за тоа ни се и новите пријателства кои од година в го-
дина се сè побројни. оваа година бевме удостоени со 
присуството на нашите пријатели (лица со телесен ин-
валидитет) од босна и Херцеговина и Србија, кои беа 
воодушевени од дружбата, организацијата и секако од 
нашето гостопримство кое ние како Македонци знаеме 
добро да го покажеме и како организатори навистина 
сме горди на тоа. 

изненадување на вечерта беше настапот на нашата 
музичка ѕвезда трајче Георгиев. Присутните уживаа во 
изведбите на трајче, а неговите обожаватели, кои мо-
рам да кажам дека ги имаше во многу голем број, имаа 
можност да се сликаат заедно и да поразговараат. Гости-
те навистина уживаа во секој поглед на нашата слатка 
манифестација. но.... како по некое правило, сè што е 
слатко, кратко трае, па така и нашата манифестација 19. 
тортијада дојде до својот крај, па моравме да се разде-
лиме со нашите драги пријатели-гости и учесници. Се 
разделивме посакувајќи си в година да сме живи и здра-
ви, па во уште поубава атмосфера да ја реализираме 20. 
јубилејна „тортијада“. 

......... дел од атмосферата на 19. „тортијада“ ви при-
кажуваме и низ слики, уживајте!

 Мери Туџарова 
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По повод 3 декември - Меѓународен ден на лицата 
со инвалидност, претседателот на рМ, неговата ексе-
ленција Ѓорге иванов, на 30.11.2016 година прими во 
работна посета делегација составена од претседателите 

на членките на националниот совет на инвалидските 
организации на Македонија.

на средбата, која се одржа во резиденцијата на 
претседателот, од страна на претседателот иванов бе-
вме запознаени со геополитичката и економско-безбед-
носната состојба на нашата држава како аспирант за 
членство на еу и нато, за глобалните кризи и креи-
рање на нов поредок низ кој поминува светот во глоба-
ла, не одминувајќи ја и нашата држава, како и за мож-
носта од нов бегалски бран кој крајно негативно би се 

рефлектирал на нашата држава. Сите овие актуелности 
на светско и регионално ниво негативно се одразуваат 
и на вкупниот буџет на државата и можност за надград-
ба на правата на лицата со инвалидност како еднакви и 
рамноправни чинители во општеството во кое живееме.

од страна на претседателот на „Мобилност Македо-
нија“ беа афирмирани програмските активности и залож-
би на сојузот за подобрување на правата и положбата на 
лицата со телесен инвалидитет во рМ, со посебен акцент 
на новонастанатата состојба (и проблемите) со набавка на 
ортопедските помагала и средствата за инконтиненција 
по раскинување на договорот помеѓу ФзоМ и ортопед-
ските куќи, и беше упатен апел за поддршка од претсед-
ателот на република Македонија и неговиот кабинет за 
изнаоѓање на брзо и ефикасно решение на состојбата во 
корист на нашето членство, меѓутоа и поддршка за вклу-
чување на нови и пософистицирани ортопедски помагала 
со поголеми референтни цени и намалени рокови на ко-
ристење, секако се во рамките на економските услови во 
кои егзистира нашата држава.

архитектонските бариери 
како основна пречка за потпол-
ната инклузија на лицата со поте-
жок телесен инвалидитет во сите 
пори на општеството беше вто-
риот сегмент на кој дискутираше 
бранимир Јовановски. бариерите 
создаваат нови бариери, така што 
ако (на пример) бариерите се во 
објектите во кои се одржува на-
става од основно, средно и ви-
соко образование, тие директно 
прават бариери и врз можноста 
за вработување и конкурентноста 
на пазарот на трудот на лицата со 
телесен инвалидитет, и понатаму 

во можноста за носење на сериозни одлуки во нивните 
животи. Лицата со телесен инвалидитет бараат импле-
ментација на мерките пропишани во конвенцијата на 
он за правата на лицата со инвалидност и национал-
ната стратегија за еднакви можности на лицата со инва-
лидност во рМ. искрено сме убедени дека од институ-
цијата Претседател на државата ќе ја имаме целосната и 
безрезервна поддршка во нашите напори за креирање на 
општество еднакво за сите.

Б.Јовановски

РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ,  
НЕГОВАТА ЕКСЕЛЕНЦИЈА ЃОРГЕ ИВАНОВ 
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на 17.10.2016 година претседателот и генералниот 
секретар на Мобилност Македонија беа примени на ра-
ботна средба во Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија од директорот др.Сашо Стефаноски и ди-
ректорот орхан рамадани. на средбата беа присутни и 
советникот на директорот бранко аџигогов, директорот 
н секторот за контрола зоран крајоски и директор на 
сектор за правни работи даниела Јовчевска Ѓуровска.

на работната средба беа отворени повеќе теми, 
а од страна на директорот Стефаноски беа дадени од-
редени информации за актуелната состојба во Фзо со 
набавка на ортопедските помагала, за најновата одлука 
и потпишаните на договори со поголем број на аптеки 
за набавка и дистрибуција на ортопедските помагала и 
средствата за инконтиненција, како и за плановите за 
подобрување на услугите на Фзо кон нашите членови. 

Ја истакнавме најновата негативна состојба што им 
се случува на нашите членови при набавка на средства 
за инконтиненција, пред се на уринарни кондоми, за 
што во последно време во канцеларијата добивме по-
веќе телефонски повици и жалби, и ни беше одговорено 
дека истите ги дистрибуира само една ортопедска куќа 
со која нема продолжен анекс договор, но истите (со 
уредно заверена потврда во подрачните канцеларии на 
Фзо) корисниците може да ги купат и веднаш да под-
несат предвидена документација до својата подрачната 
канцеларија за рефундирање на средствата. Фондот пра-
ви напори средствата да бидат рефундирани на сметки-
те на корисниците во рок од една недела (да нема застој, 
ниту натрупување на сметки).

Важно е да се знае дека фондот на корисникот ќе му 
реФундира СуМа Во изноС на реФерентната 
Цена на ЧинеЊе на ПоМаГаЛото, наМаЛена 
за ПартиЦиПаЦиЈата ПредВидена за ПоМа-
ГаЛото, а не сума која ќе ја платат осигурениците. Ва-
жно е потврдата за набавка на помагалото или средство-
то за инконтиненција да има датум на заверка од фондот 
постар од датумот на набавка впишан на фискалната 
сметка. значи најнапред да се завери потврдата за ор-
топедското помагало или средството за инконтиненција 
во подрачната канцеларија, па потоа да се појде да се 
купи помагалото или средството од дистрибутерот. 

Средствата кои Фондот ќе ги рефундира на смет-
ките на нашите членови за набавката на ортопедски-
те помагала или средствата за инконтиненција не Се 

СМетаат за ПриХод, и не влегуваат во ВкуПни 
ПриХоди на СеМеЈСтВо на крајот од годината, така 
да нема да влијаат врз остварување на одредени права 
врзани со висина на годишни приходи на семејството, 
ниту пак во пресметка за ПреМинуВаЊе на Ли-
Митот (за минатата година беше 105.600,00 денари) 
за СтекнуВаЊе на обВрСка за ПЛаЌаЊе на 
здраВСтВено оСиГуруВаЊе за неВработени 

ЛиЦа. токму овие дилеми беа поставени од страна на 
членовите до нашата канцеларија, и денес на состанокот 
во Фзо ги поставивме како прашање и го добивме гор-
ниот одговор кој е во корист на членовите и ги разрешу-
ва нивните дилеми.

на работната средба истакнавме дека останаа нере-
шени бројни наши иницијативи како што се: 

-зголемување на лепезата на ортопедските помагала;
-зголемување на референтната цена за набавка на 

помагалата;
-опис на минимум стандардите кои треба да ги ис-

полнува ортопедското помагало, особено собните инва-
лидски колички (тежина, подесување на задни и предни 
тркала, цврсти и лесни материјли и модерен дизајн);

-намалување на роковите за користење на помагала-
та, особено на чевлите;

-потпишување на договори за ортопедски помагала 

МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА20

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

кои не се на листата (на пример чевли со повишување 
поголемо од 7 сантиметри) на терет на Фзо;

-опис на стандардот на помагалата како предуслов 
да се определи кои помагала се надстандардни и истите 
да се стават на листата на Фзо за да може да се набаву-
ваат со доплата, и сл.

ни беше одговорено дека Фзо планира во најкус 
временски период да пристапи кон промена на Правил-
никот за индикации за набавка на ортопедски и други 
помагала и дека сигурно во работната група која ќе ра-
боти на текстот на новиот Правилник ќе поканат и наш 
претставник. исто така беше договорено да имаме по-
чести контакти се со цел да се дојде до поедноставна и 
поквалитетна услуга за нашите членови, корисници на 
ортопедски помагала.

на 25.11.2016 година Мобилност Македонија, 
претставувана од претседателот бранимир Јовановски 
и генералниот секретар Совка Прчева, оствари работна 
средба со директорите на ФзоМ, др.Сашо Стефаноски 
и орхан рамадани. тема на работната средба беше обид 
да се амортизира состојбата со набавка на ортопедски 
помагала и средства за инконтиненција откако пред 
скоро еден месец, поточно на 31.10.2016 година, беа 
прекинати договорите со ортопедските куќи.

Префрлањето на набавката на помагалата преку ап-
теките не се покажа како соодветно решение, пред се на 
почетокот, меѓутоа и денес. тоа може да биде решение 
за средства за инконтиненција и за помагала од типот на 
појаси, бастуни, патерици и сл.(мада и за нив аптеките 

немаат адекватен изолиран интимен простор за земање 
на мерка, проба и монтирање на истите), меѓутоа не и за 
индивидуално изработените ортопедски помагала, про-
тези, ортози, чевли, корсети и сл., 

Состанокот траеше скоро два часа, од наша страна 
беа презентирани сите проблеми кои ги имаме дозна-
ено од членовите, преку непосредните контакти во на-
шите канцеларии, за кои веќе пишувавме. директорите 
на фондот ги образлозуваа нивните аргументи зошто 
постапиле како што постапиле, а целта на состанокот 
првенствено имаше за цел да се најде решение за поед-
ноставна, побрза, побезболна и навремена набавка на 
помагалата. дополнително во втора фаза ќе се работи 
на нов Правилник за ортопедски помагала во кој ќе се 
обидеме да се намалат роковите за одредени ортопед-

ски помагала, да се прошири лепезата 
на истите, да се врати можноста за до-
плата над референтна цена и да се оп-
ишат како стандард помагалата кои ќе 
бидат на терет на фондот со цел да до-
биваме помагала со повисок квалитет. 
Мобилност Македонија цврсто стои 
зад ставот дека лицата со телесен ин-
валидитет не се виновни за настана-
тата состојба (која треба да се реши 
институционално) и не треба да имаат 
никакви последици ниту пак компли-
кации при набавка на помагалата. Со 
прекин на договорите најголема штета 
трпиме ние, корисниците, ни криви - ни 
должни и тоа е неприфатливо за нас.

како и да е, она што го заклучивме 
од состанокот и она што се надеваме ќе 
ви даде подобра информација за ваши-
те права го споделуваме со вас:

1. ПотПиШуВанЈе на ноВи доГоВори Со 
ортоПедСките куЌи. Фондот нема правна основа 
да потпише договор со ортопедските куци пред истек 
на 3 месеци од раскинот на договорите, односно пред 
31.01.2017 година. Меѓутоа, за да се забрза постапката 
околу потпишувањето на новите договори и да се пре-
мости овој период, фондот ќе распише оглас за целата 
палета на индивидуално изработените ортопедски по-
магала (96 помагала од листата на ортопедски помага-
ла, потоа уринарните кондоми и уште некои помагала 
кои не се на листата) во месец декември и ќе ја заврши 
целата постапка до крајот на декември, за да мозе да се 
потпишат договорите со ортопедските куќи на крајот на 
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јануари, веднаш откако тоа ќе биде правно можно.
2. ПоСтаВиВМе ПраШанЈе Што Во МеЃу-

ВреМе? Побаравме ортопедските помагала за кои фон-
дот нема склучено договор (надколени ортози на при-
мер) кои коштаат преку 25.000,00 денари да се плаќаат 
по примерот на лечење во странство, со профактура. 
значи целта е членовите да не издвојуваат голема сума 
од семејните буџети, а заради тоа што поголемиот дел 
од членството е со ниски примања да не се позајмуваат 
голема сума на пари која би ги плаќале помагалата, а 
подоцна истата да им се рефундира (макар и во 5 ра-
ботни дена како што ветува фондот), туку таа постап-
ка да оди со директно платена профактура од страна на 
фондот. од фондот не известија дека најверојатно на 
таков начин правно нема да може да се набават пома-
галата, но дека веќе имаат во план други решенија во 
корист на пациентите за кои најнапред деновиве мора да 
се консултираат правно и ветија дека до вторник-среда 
(29.11.2016 година) ќе бидеме известени во нашата кан-
целаријата за мозните решенија и секако ние потоа тие 
сознанија це ги споделиме.

3. СредСтВа за инконтиненЦиЈа. истак-
наа дека административните пречки со кои се соочуваа 
подрачните единици на фондот се решени и сега при 
заверка на потврдите за инконтиненција дополнително 
излегуваат и фирмите во кои мозе да се подигнат ис-
тите. да не се прави забуна кај членовите, на листата 
на аптеки мора да стои името на правниот субјект, на 
пример зегин Скопје, ама тоа не значи дека пелените 
треба да се подигнат во Скопје туку во градот на жи-
веење на осигуреникот. она што е важно е дека зеГин 
има сопствена палета на пелени од италијански произ-
водител, еуроФарМ за над 40кг има пелени од алка-
лоид, а под 40кг од тосама (Словенија), а во дел други 
правни субјекти (аптеки со потпишани договори) може 
да се набават пелени од марката Максилс (италијанско 
производство). значи членовите можат да бираат каде 
и кој тип на пелени или влошки за инконтиненција ќе 
земат, а преземањето на истите може да биде во градот 
каде што живеат или во било кој друг град со заверена 
потврда. Што се однесува до големината на пелените, во 
правилникот под шифра се водат 2 типа мали (под 40кг) 
и големи (над 40кг). исто така е важно да се знае дека 
доколку се одлучите за мали пелени, лекарот мора во 
потврдата да ви ја внесе шифрата за тој тип пелени, без 
оглед на возраста. тие (од фондот) би биле благодарни 
да им посочиме кој тип на пелени земени од аптеките не 
ги задоволуваат стандардите (на впивливост на пример) 

и тоа треба членовите да ни го посочат како пример за 
да го пренесеме до фондот, а се со цел за подобрување 
на квалитетот во иднина.

4. реФундиранЈе на СредСтВа. како што 
напишавме погоре, административните пречки и незна-
ења во подрачните единици на фондот се надминати и 
тврдат дека средствата се рефундираат до корисниците за 
5 работни дена. директорот замоли да посочиме пример 
(со име и презиме) на лице на кое не му се рефундирани 
средствата за овој рок, тие ќе го проверат предметот и до-
колку постои вина ќе го казнат вработениот кој е виновен 
за задоцнување. директорите потенцираа дека предмети-
те за рефундирање на средства за ортопедски помагала и 
средства за инконтиненција (уринарните кондоми оти пе-
лените се со договор со аптеките) ги потпишуваат дневно 
откако ќе дојдат за потпис, меѓутоа потребни се неколку 
дена за обработка на податоците.

ова глобално беа заклучоците од средбата. дирек-
торите не убедуваа дека навистина имаат разбирање за 
нашите потреби и непријатности на кои сме изложени, 
но дека морале да постапат на ваков законски начин за 
да спречат уште поголеми злоупотреби. Во ред, поми-
на еден месец од раскин на договорите со ортопедските 
куќи. доколку редовно функционира брзата рефунда-
ција на средствата до корисниците и доколку се најде 
модус за уплата на средства за набавка на поскапите 
помагала без учество на осигурениците, барем за овој 
вакуум период, ќе поминат и другите два месеци во кои 
очекуваме да се заврши постапката околу огласите и 
подготовка за потпишување на нови договори. а потоа, 
откако се надеваме дека состојбата ќе се нормализи-
ра и ќе се врати по старо, ќе преминеме на фаза 2 која 
значи конкретни предлози за измена и дополнување на 
Правилникот за индикација за остварување на право на 
ортопедски и други помагала, (комисијата при нацио-
налниот совет на инвалидски организации на Македо-
нија и националното координативно тело веќе работи 
на предлог измените) што би подразбирало зголему-
вање на лепезата на ортопедските помагала, дефини-
рање на стандардот, зголемување на референтните цени, 
враќање на правото за доплата на помагалата над рефе-
рентни цени.....

Во меѓувреме, во текот на месец декември фондот 
распиша оглас за 96 индивидуално изработени ортопед-
ски помагала и договорите со ортопедските куќи веќе 
се потпишани.

Б.Јовановски
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Мобилност Македонија, претствувана од претсе-
дателот бранимир Јовановски и генералниот секретар 
Совка Прчева, во рамките на проектот кој го спроведу-
ва со финансиска поддршка од Министерството за труд 
и социјална политика, на 31.10.2016 година, оствари 
средба со надлезните лица од Локалната самоуправа 
во охрид: ангел Јанев-заменик градоначелник, зоран 
рафтовски-раководител на сектор за комунални деј-

ности, бранко арнаудов-од урбанизам и наташа Сми-
левска-соработка со нВо во врска со определување 
на локација за изградба на игралиштето. на средбата 
присуствуваа и зоран блажевски-советник од сектор за 
социјална заштита при министерството и данче Чалов-
ска-надворешен советник во кабинетот на министерот. 
од страна на претставниците на локалната самоуправа 
бевме запознаени за предвидената локација која се на-
оѓа во близина на нашите апартмани во охрид, на по-
четок на новото шеталиште, веднаш после мостот над 

10-то ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ЌЕ СЕ ГРАДИ ВО ОХРИД
каналот на билјанини извори (спроти полициската ста-
ница) на почетокот на првата плажа која во догледно 
време исто така ќе се адаптира за потребите на лицата 
со телесен инвалидитет со соодветна рампа за влез во 
езерото за лица кои се движат со инвалидска количка и 
со санитарен јазол, што исто така е наша поодамнешна 
иницијатива поднесена до Министерство за транспорт и 
врски и до Локалната самоуправа-охрид.

Прекрасна локација за јубилејното десетто ин-
клузивно детско игралиште, има уште доста техни-
чки работи кои треба да се завршат пред да запо-
чне уредувањето на просторот, а Мобилност Ма-
кедонија ќе набави најмалку 5 специфични спра-
ви-играчки за деца со телесен инвалидитет кои ќе 
бидат монтирани на просторот на игралиштето. 
Голема благодарност до Локалната самоуправа охрид, 
за разборањето од потребата за инклузија на децата со 
телесен инвалидитет, за прекрасната локација и за се 
она што ќе го направат за реализација на овој проект. 
благодарност и до МтСП за издвоените средства за на-
бавка на специфичната опрема.

овој проект е уште една од активностите на Мобил-
ност Македонија за подигање на јавната свест на граѓа-
ните на рМ за можностите на лицата со телесен инвали-
дитет и потребата од нивна целосна интеграција во сите 
пори на општеството.

Б.Јовановски

НАГРАДЕНИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – 2016
I нагрда   Славица Стојановска од Скопје

зеМЈа без ЉубоВ
Во каменот ја барам
тајната на животот
Во птицата  која лета високо
барам љубов бессмртна
Во сонцето ја барам 
надежта – безнадежна
о земјо, ја гледаш ли
тревата што расте
Го слуша ли
плачот на водопадите
Стојам сама...
гледам зенја
во која љубов нема



ПРЕТСТАВНИЦИ  
ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ  
ЧЛЕНКИ НА НСИОМ  
ОСТВАРИЈА СРЕДБА  
СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА СДСМ

По барање на СдСМ, на 05.12.2016 година, нацио-
налниот совет на инвалидски организации на Македо-
нија во дХо „даре Џамбаз“ оствари работна средба со 
Стево Пендаровски, носител на листа на изборна единица 
1, Мила Царовска, Петар атанасов и Соња Мираковска.

на средбата Стево Пендаровски зборуваше за про-
грамата и вистинското вклучување на лицата со инва-
лидност во општеството, Мила Царовска за потребата 
од функционална класификација за лицата со инвалид-
ност, компензациски надоместоци и други сегменти од 
социјалната политика, Петар атанасов за инклузивно 
образование и ресурсни центри во локалните единици 
со професионалци од областа, а Соња Мираковска за 
поддршка на организациите и барање на нивно учество 
при носење на законите и имплементирањето на истите.

Претставниците на сите националните инвалидски 
организации зборуваа за проблемите со кои се соочуваат. 
Мобилност Македонија, во својата дискусија по наведе-
ните теми ја потенцира потребата од заштита од злоупо-
треба на права од областа на социјалната заштита, но и 
проширување на правата и формирање на адекватен пари-
чен износ кој ќе служи на намената на оствареното пра-
во (нега и помош, мобилност, постојана парична помош, 
посебниот додаток и други надоместоци...), како и потре-
бата од пристапност до објектите во кои се изведува на-
става од основно, средно и високо образование, во смисла 
на целосна пристапност, од рампи на влезовите, преку 
адаптирани тоалети, кабинетски простории и лифтови за 
премостување на висински разлики, се со цел лицата со 
телесен инвалидитет да имаат пристап до образованието 
најблиску до местото на своето живеење, во училиште и 
струка за која имаат афинитет и можност за стекнување на 
вештини и знаења конкурентни на пазарот на трудот.

Б.Јовановски
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РАБОТНА СРЕДБА  
СО МИНИСТЕРОТ  
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ, 
НИКОЛА ПОПОВСКИ

на 30.11.2016 година, во канцеларијата на „Мобил-
ност Македонија“ на барање на министерот за надво-
решни работи во Владата на рМ и носител на листата на 
ВМро-дПМне и коалицијата во изборна единица број 
1, никола Поповски, беше одржана работна средба.

на средбата дискутиравме за актуелните проблеми 
со кои се соочуваат нашите членови, лица со телесен ин-
валидитет, пред сè за новонастанатата состојба со набав-
ката на ортопедските помагала која настана со раскину-
вање на договорот помеѓу ФзоМ и ортопедските куќи, 
за нивната сложената и комплицирана набавка преку ап-
теките, кои ниту имаат простор, ниту кадар да одговорат 
на предизвикот за брза, ефикасна и бесплатна набавка на 
истите за нашите членови. дискутиравме и за потребата 
за зголемување на референтните цени и вклучување на 
нови, пософистицирани ортопедски помагала за лицата 
со телесен инвалидитет без оглед на зафаќањата во буџе-
тот, бидејќи тие се во функција на здравје и подобра мо-
билност и ефикасност на лицата кои ги користат. 

исто така, како приоритет го истакнавме пробле-
мот со архитектонските бариери кои се основна преч-
ка за инклузија на лицата со телесен инвалидитет во 
општеството. никола Поповски ја презентираше из-
борната програма на ВМро-дПМне во делот на за-
ложбите за подобрување на правата и положбата на 
лицата со инвалидност во однос на намалување на да-
ноци за набавка на моторни возила, даноци за набавка 
на специфична опрема и помагала, грантови за врабо-
тување и самовработување на лицата со инвалидност, 
пристапност, а пред сè неговите соработници ги но-
тираа нашите сугестии во врска со напред кажаното. 
Лицата со инвалидност очекуваат рака на поддршка 
од чинителите на власта за да можат еднакво и рам-
ноправно да се вклучат во сите пори на општеството. 
     Б. Јовановски
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здружението на лица со телесен инвалидитет на 
Штип, „Мобилност-Штип“, на ден 03.09.2016 год. во 
просториите на комплексот на црквата „Свети Петка“, 
на планината Плачковица, организираше предавање на 
тема ,,ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА“, а преда-
вач беше Панова Наталија, директор на Меѓуопштин-
скиот центар за социјална работа - Штип.

Во своето излагање таа се задржа на дел од правата на 
парична помош од областа на социјалната заштита и тоа:

Социјална парична помош
Постојана парична помош
Паричен надоместок за помош и нега од друго лице
додаток за слепило и мобилност 
Социјална парична помош
Право на социјална парична помош има лице спо-

собно за работа, односно невработено лице кое активно 
бара работа во согласност со законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност и домаќинство, 
материјално необезбедено и кое според други прописи 
не може да обезбеди егзистенција. како домаќинство се 
подразбира заедница на членови на семејството и други 
роднини меѓу кои не постои законска обврска за меѓу-
себно издржување, кои заеднички придонесуваат, стопа-
нисуваат и трошат.

Во продолжение ја објасни постапката за оствару-
вање на ова право, кои сè документи треба да се поднесат 
во Центарот за социјална работа, обврската на корисни-
кот на ова право навремено да ја потврди состојбата на 
месечните приходи за себе и сите членови во домаќин-
ството, при поднесувањето на барањето и во текот на ко-
ристењето на правото. исто така корисникот на ова пра-
во е должен еднаш годишно да поднесе документација 
за материјалната и бројната состојба на домаќинството. 
доколку носителот на правото на социјална парична по-
мош не постапи во согласност со одредбите на законот за 
социјална заштита, правото престанува и не може да се 
оствари во наредните шест месеци.

Постојана парична помош
Право на постојана парична помош има лице не-

способно за работа и материјално необезбедено, кое не 
може да обезбеди средства за својата егзистенција врз 
основа на други прописи.

неспособно за работа во смисла на законот за со-
цијална заштита се смета лице:

- со умерени, тешки и длабоки пречки во ментал-

ниот развој и лице со комбинирани и други пречки во 
развојот, кое поради степенот на попреченоста не може 
да се стекне со образование, како и лице со телесна по-
преченост, поради која е неспособно за работа;

- лице душевно заболено и лице со трајни промени во 
здравствената состојба поради која е неспособно за работа;

- самохрана жена за време на бременоста еден месец 
пред породувањето и самохран родител во согласност со 
законот за семејство до тригодишна возраст на детето;

- дете без родители и без родителска грижа кое не 
се штити врз основа на правото на сместување, кое нема 
приходи врз основа на имот и имотни права и не оства-
рува средства врз основа на други прописи, но најмногу 
до 18-годишна возраст и

- лице постаро од 65 години; 
неспособноста за работа за лицата над 26-годиш-

на возраст со свој наод, оцена и мислење ја утврдува 
стручна комисија која може да биде при јавна установа, 
која во рамките на својата дејност третира проблем од 
областа на психофизичкиот развој на лица со одреден 
вид попреченост или во друго правно лице. По исклучок 
неспособноста за работа се смета за утврдена за лице 
над 26-годишна возраст со умерени, тешки и длабоки 
пречки во менталниот развој, лице со потешка и најтеш-
ка телесна попреченост, како и потполно слепо лице чиј 
вид и степен на попреченост е утврдена со наод, оцена 
и мислење на стручен орган. Постапката за утврдување 
на видот и степенот на попреченост се уредува со пра-
вилник за оцена на видот и степенот на попреченост на 
лицата во менталниот и телесниот развој, што со акт 
го определува министерот, во согласност со министе-
рот за образование и наука и министерот за здравство. 
Постојаната парична помош се обезбедува за носителот 
на правото и друг член на семејството како соуживател 
на помошта, неспособен за работа.

Право на постојана парична помош како соужива-
тел има и дете до навршени 18 години живот или до 26 
години живот, ако е на редовно школување.

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице
Право на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице има лице над 26-годишна возраст, со умере-
ни, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лице 
со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно 
слепо лице, како и лице со трајни промени во здравстве-
ната состојба, на кое му е неопходна помош и нега од 
друго лице заради тоа што не може само да ги задово-

ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
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лува основните животни потреби, доколку ова право не 
може да го оствари врз основа на други прописи.

Право на паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице може да оствари лице чиј годишен нето-при-
ход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годи-
шен износ на просечни нето-месечни плати исплатени 
за секој месец за претходната година.

Центарот врши задолжителен увид во домот на под-
носителот на барањето заради утврдување на фактич-
ката состојба и изготвува записник за основаноста на 
барањето за остварување на правото на паричен надо-
месток за помош и нега од друго лице, кој има влијание 
врз остварувањето на правото.

Висината на паричниот надоместок за помош и нега 
од друго лице се утврдува во зависност од обемот на 
потребата за помош и нега од друго лице.

Потреба од помош и нега од друго лице во поголем 
обем има лице со тешки и длабоки пречки во ментални-
от развој, лице со потешка и најтешка телесна попрече-
ност, потполно слепо лице, како и лице со трајни проме-
ни во здравствената состојба, поради што не може само 
да ги задоволува основните животни потреби, не може 
ниту со помош на ортопедски помагала самостојно да 
се движи во станот или надвор од станот, самостојно да 
се храни, облекува, да ја одржува личната хигиена, ниту 
да ги врши основните физиолошки потреби.

Потреба од помош и нега од друго лице во помал 
обем има лице со умерени пречки во менталниот развој 
и лице кое поради трајни промени во здравствената со-
стојба не може без помош од друго лице во потполност 
да ги задоволува основните животни потреби.

Потреба од помош и нега од друго лице има и лице 
кое поради привремени промени во здравствената со-
стојба без помош на ортопедски помагала не може да ги 
задоволи основните животни потреби.

При утврдување на обемот на потребата за помош 
и нега од друго лице се зема предвид и бартеловиот ин-
декс, кој е составен дел на мислењето издадено од ма-
тичниот лекар на подносителот на барањето.

Потребата за помош и нега од друго лице со наод, 
оцена и мислење, ја утврдува стручна комисија која 
може да биде при јавна установа, која во рамките на 
својата дејност третира проблеми од областа на психо-
физичкиот развој на лица со одреден вид попреченост 
или во друго правно лице.

Право на паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице, исто така има лице над 26 години возраст со 
тешки и длабоки пречки во менталниот

развој, лице со потешка и најтешка телесна попрече-
ност, како и потполно слепо лице чиј вид и степен на по-
преченост е утврдена со наод, оцена и мислење на стру-
чен орган, и решение на Центарот за социјална работа.

за потребата за помош и нега од друго лице се дос-
тавува конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца 
лекари-специјалисти од соодветни специјалности, изда-
дено од клиничките болници: Градска општа болница 
„8 Септември“-Скопје, Јзу универзитетска клиника по 
хируршки болести „Св. наум охридски-Скопје“ и уни-
верзитетски клиники.

По исклучок се доставува отпусно писмо со специја-
листички извештај или друга медицинска документација.

Формата и содржината на конзилијарното мислење 
со наод, медицинската

документација, како и надоместокот за издавање на 
конзилијарно мислење со наод поблиску го пропишува-
ат министерот за здравство во соработка со министерот 
за труд и социјална политика.

Центарот е должен да го извести корисникот за пот-
ребата од повторен преглед два месеца пред истекот на 
рокот определен за повторна оцена за утврдување на 
потребата од помош и нега од друго лице.

ако корисникот или неговиот старател неоправ-
дано не се јави во рокот определен за повторна оцена 
за утврдување на потребата од помош и нега од друго 
лице, правото на паричен надоместок за помош и нега 
од друго лице му престанува.

Министерот донесува Правилник за начинот за 
остварување на правото на паричен надоместок за по-
мош и нега од друго лице и го пропишува начинот за 
остварување на правото на паричен надоместок за по-
мош и нега од друго лице, образецот на барањето и по-
требната документација, образецот за дадено мислење 
од страна на матичниот лекар за потребата од помош 
и нега од друго лице, составот и начинот на работата 
на стручната комисија и второстепената комисија, леги-
тимацијата на стручните лица, начинот на водење еви-
денција за издадените наоди и формата и содржината на 
образецот за давање на наод, оцена и мислење за потре-
бата од помош и нега од друго лице.

Додаток за слепило и мобилност 
Правото на додаток за слепило се обезбедува за 

потполно слепо лице со навршени 26 години, а правото 
на додаток за мобилност се обезбедува за лице со на-
вршени 26 години, со 100% телесен инвалидитет кое 
самостојно користи инвалидска количка или лице со 
квадриплегија или со умерени, тешки и длабоки пречки 



ОДРЖАН СЕДМИОТ  
РЕПУБЛИЧКИ ТУРНИР  
ВО ТАБЛА НА ТЕЛЕСНИТЕ 
ИНВАЛИДИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ТЕТОВО

на 12 ноември успешно беше одржан републички-
от турнир во табла во тетово во ресторан „арена“ во 
фабриката „тетекс“. учество зедоа 30 лица, телесни ин-
валиди од 11 града и тоа: дебар, битола, Штип, Велес, 
Скопје, кочани, Прилеп, Гевгелија, Струмица, тетово и 
кавадарци. немаше натпреварувачи од куманово, ра-
довиш, Струга, кичево и Свети николе.

имаше 90 гости од тетово и република Македонија. 
таблата ја отвори ахмед Ќазими, раководител на сектор 
за односи со јавност и претседателот на „Мобилност“ 
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во менталниот развој кое користи инвалидска количка 
со придружник, заради создавање услови за изедначу-
вање на нивните можности за вклучување во секојднев-
ниот живот во заедницата на овие лица.

Месечниот износ на додатокот изнесува 7.000 де-
нари, усогласен со порастот на трошоците на живот за 
претходната година, објавени од државниот завод за 
статистика, во јануари за тековната година и истиот се 
обезбедува од буџетот на република Македонија.

Лицата кои користат додаток за слепило и мобил-
ност не можат да остварат право на додаток за слепило 
или мобилност ако користат право на цивилна или вое-
на инвалиднина, согласно со закон.

Правото на додаток на слепило и мобилност се 
остварува врз основа на конзилијарно мислење и наод 
од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветни-
те специјалности од терцијарна здравствена установа 
(универзитетски клиники во Скопје).

Во постапка по жалба против решението на Цента-
рот одлучуваат тројца лекари специјалисти од соодвет-
ните специјалности од терцијарна здравствена установа 
(универзитетски клиники во Скопје) кои не го донеле 
конзилијарното мислење во прв степен.

ако лицата кои користат додаток за слепило или 
мобилност, а се наоѓаат на болничко лекување во јавна 
здравствена установа имаат право на придружник, при 
што средствата за сместување и исхрана на придружни-
кот во установата се на товар на Министерството.

Министерот за труд и социјална политика во со-
работка со министерот за здравство го пропишува на-
чинот за остварување на правото на слепило и мобил-
ност, потребната документација, составот на лекарите 
специјалисти од соодветните специјалности, формата 
и содржината на конзилијарното мислење како и надо-
местокот за издавање на конзилијарно мислење

Право на додаток на слепило и мобилност може да 
оствари лице чиј годишен нето-приход по сите основи 
изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на про-
сечни нето месечни плати исплатени за секој месец за 
претходната година.

имајќи го предвид фактот дека оваа материја е 
многу широка и обемна материја во овој напис е обја-
вен само дел од излагањето. имаше многу прашања од 
присутните на кои предавачот со задоволство даваше 
одговори. за сите нејасни проблеми со кои се соочуваат 
членовите таа им порача дека им стои на располагање 
и да се обратат до Центарот за социјална работа Штип.

Елица Трпковска
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ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА
на 16 ноември 2016 година, здружението на лица со 

телесен инвалидитет на тетово и Гостивар - „Мобилност 
тетово и Гостивар“ организираше граѓанска иницијатива 
со наслов „и МоЈот ГЛаС Се брои“. оваа активност 
се одржа пред просториите на здружението од 12 до 14 
часот и истата беше подржана од околу 50 членови на 
здружението, телесни инвалиди жители на тетово и око-
лината и пријатели и поддржувачи на здружението. оваа 
иницијатива беше организирана по повод 30 години пос-
тоење на здружението и во пресрет, а и како подготовка 

за 3 декември, Светскиот ден на инвалидите, на кој се 
планира да се организира марш од просториите на здруже-
нието до општина тетово. на оваа граѓанска иницијатива 
беа поделени флаери со цел да ги потсетиме надлежните и 
сите останати дека и ние ПоСтоиМе, и ние сме жители 
рамноправни со сите останати и дека за наше живеење и 
непречено движење ни се потребни рампи, спуштени тро-
тоари, образование, вработување и при реализацијата на 
сето тоа да не прават ниШто за наС без наС. на оваа 
иницијатива која беше снимена од сите локални и неколку 
национални телевизии , како: Сител, канал 5, МтВ, тел-
ма, алфа и други, претседателот на здружението, Велибор 
Јаќимовски, само побара да се имплементира конвенција-
та на он за правата на лицата со посебни потреби и ис-
тата да премине од конвенција до реалност и пракса, т.е. 
дека нема потреба да бараме поодделно ништо туку сè се 
содржи во неа. исто така, тој нагласи дека СекоЈ ЧоВек 
е ПотенЦиЈаЛен инВаЛид. изјави дадоа и неколку 
други членови кои поодделно кажуваа со кои проблеми се 
соочуваат секојдневно.

Фани Јаќимовска

на тетово и Гостивар, Велибор Јаќимовски. Претседате-
лот и генералниот секретар отсуствуваа од здравствени 
причини. Голема благодарност до генералниот секретар 
на Федерација за спорт и рекреација на инвалидите на 
Македонија и на Цивилните инвалиди, драган дојчи-
новски, за големата помош во реализација на технички-
от дел на турнирот.

како и претходните години и оваа, дојдоа, покажаа 
почит и ја помогнаа оваа наша активност нашите прија-
тели од Центар за ортотика и протетика „Славеј“, „Везе“ 
„Шари“, „Литком“, СуЦ „Моша Пијаде“, општина те-
тово, „буШе“, зоран Станковски. на сите им беа доде-
лени благодарници. 

благодарници им беа доделени и на нашите ветера-
ни Владимир Максимовски, Слободан тевдовски и бо-
гоја димовски за долгогодишна работа во „Мобилност 
тетово“ и Гостивар, бидејќи здружението оваа година 
бележи 30 години постоење. благодарница доби и трене-
рот по атлетски дисциплини крсто Серафимовски, кој 
секоја година ги подготвува нашите натпреварувачи за 
републичките спортски игри.

на турнирот прво место освои „атли Горенца“ од 
дебар и доби плакета, диплома и два пара папучи.

Второ место освои Љупчо Филипов од кочани и 
доби табла, диплома и два пара папучи. 

третото место го освои илчо кангов од Гевгелија и 
доби литар ракија, диплома и два пара папучи.

ова се и традиционални подароци за турнирот во табла.
за жал оваа година не дојдоа претставници од ок на 

ВМро- дПМне и ок на СдСМ од тетово. Целиот на-
стан беше снимен од локалните медиуми киС и уЛтра 
од тетово. албанските телевизии коХа и Шена беа 
поканети, но не дојдоа.

Фани Клепова
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ДОСЕГАШНА ПРАКСА  
И ПРЕДИЗВИЦИ  
ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕТО 
И ТРЕТМАНОТ  
НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

на 19 ноември 2016 година во пријатна атмосфе-
ра во хотел „емералд“ во Приштина, косово, се одржа 
едукативен состанок во организација на „рош“ (Roche) 
филијала косово, на кој присуствуваа и претставници на 
„Мобилност-Скопје“ на покана на организаторот. на на-

станот со свои трудови се претставија доктори невролози 
и радиолози од албанија, Македонија, косово, Хрватска 
и Швајцарија. Се говореше за искуствата и третирањето 
на пациентите кои боледуваат од мултиплекс склероза, 
улогата на магнетната резонанса во дијагностицирањето, 
прогнозирањето и следењето на третманот на пациенти-
те, најновите ефикасни терапии, моментално достапните 
и идните терапии. Со посебен интерес беше проследено 
предавањето на доктор Regine Buffels (Хоффманн Ла-
рош, базел, Швајцарија) за улогата на б-клетките и анти 
CD20 агенсите кај мултиплекс склерозата.

Свое излагање имаше Лабинот деми, член на орга-
низацијата на пациенти болни од мултиплекс склероза 
во косово. едукативниот состанокот финализираше со 
отворена панел дискусија во која се вклучија и присут-

ните претставници на „Мобилност-Скопје“. од плодна-
та дискусија беа изведени конструктивни заклучоци, а 
настанот го затвори професор доктор африм блута од 
универзитетскиот клинички центар во косово.

 „рош“ е основана во 1896 година, со седиште во 
базел, Швајцарија. „рош “е најголема светска биотехно-
лошка компанија со вистински диференцирани произ-
води во областа на онкологија, имунологија, вирусоло-
гија, офталмологија како и заболувања на централниот 
нервен систем. „рош“ денес е лидер во персонализи-
ранaтa медицина – стратегија чија цел е да се одбере 
вистинскиот третман за секој пациент поодделно на 
најдобар можен начин.

Веруваме дека соработката на здружението на лица со 
телесен инвалидитет „Мобилност“-Скопје и рош (Roche) 
ќе продолжи и во иднина ќе се продлабочи со цел изна-
оѓање на најдобар и најефикасен начин на справување со 
тешкото секојдневие со кое се соочуваат пациентите.

А.К.

НАГРАДЕНИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – 2016

II награда  Александар Петрушевски од Скопје

не ПоСтои река
не постои река
подлабока од заблудата
за нејзината длабочина.
Вистината е закана, а течењето
не дозволува природни менувања.
Понекогаш престанувам
да верувам во солзите,
и тогаш ме спасуваат
единствено грстови плач.
Последниве дождови
можев во една река  да ги соберам.
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ОДРЖАНА ТЕМАТСКА  
РАБОТИЛНИЦА ВО КОЧАНИ 

Меѓуопштинското здружение на лица со телесен 
инвалидитет „Мобилност- кочани“, на ден 13.11.2016 
година, во просториите на клубот на здружението во 
кочани организираше работилница на тема ,,исхрана 
и здравје“. на работилницата беа присутни членови од 
општините кочани, Виница, берово и делчево. Преда-
вач на работилницата беше примариус д - р иван коцев 
од кочани. тој во своето излагање истакна дека храната 
е најстарата врска помеѓу човекот и природата. 

Преку храната човекот ги внесува неопходните хран-
ливи материи за задоволување на секојдневните потреби 
на организмот. таа му е потребна за процесот на размно-
жување, растот и развојот на организмот, за правилната 
функција на сите органи и системи, како и за задоволу-
вање на енергетските потреби, загревање на телото и из-
вршување на физички и психички активности. ако хра-
ната не е соодветна на потребите и не содржи неопходни 
хранливи материи, или пак содржи штетни и опасни ма-
терии, тогаш таа е фактор што може да доведе до болест. 
Храната е и средство со кои се лекуваат болестите.

за да заздрави организмот неопходно е да се избег-
нуваат непожелните супстанции или храна што во тој 
период можат да му наштетат на организмот, а да се зго-
лемат елементите што ги јакнат заштитните сили и функ-
ционалните можности на одделни органи во организмот. 
не постојат универзални продукти кои со својот состав 
најрационално ќе ги задоволат сите потребни состојки, 
затоа за покривање на организмот со сите неопходни ма-
терии, исхраната треба да е урамнотежена и разновидна.

Членовите беа задоволни од предавањето и добие-
ните одговори на нивните прашања кои беа упатувани 
до предавачот на темата.            Гордана Велкова 

ОДБЕЛЕЖАН 4 ДЕКЕМВРИ  
- ДЕН НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН 
ИНВАЛИДИТЕТ  
НА МАКЕДОНИЈА И ВО КОЧАНИ

Меѓуопштинското здружение на лица со телесен 
инвалидитет Мобилност кочани на 4.12.2016 година 
во клубот на здружението на „Мобилност-кочани“ со 
пригодна програма го одбележа 4 декември – денот на 
лицата со телесен инвалидитет на Македонија.

на одбележувањето присуствуваа повеќе членови од 
општина кочани, Виница берово и делчево. најнапред 
на присутните членови им се обрати претседателот на 
Мобилност кочани Горан Војновски кој пред присут-
ните го истакна значењето на одбележување на овој ден. 

Во рамките на одбележувањето беа преземени повеќе 
активности турнир во шах и табла како и посета на етно-
куќата во градот во кочани каде што можеа да се видат 
изработки од вредните раце на жената од овој крај која 
знаела да исткае и исплети ткаенини кои ги користеле 
за украсување на куќите, како и алатки за користење во 
секојдневието изработени од занаетчиските раце.

настанот беше проследен од локалните медиуми. 
По завршување на активностите членовите имаа мож-
ност за непосредно дружење и размена на искуства. 
здружението во клубот организираше и заеднички кок-
тел за членовите кој беше обезбеден преку донирање на 
продукти и безалкохолни пијалаци од фирмите. 

Гордана Велкова



на настанот имаа покрај претставници на Мобилност 
Македонија, стручни лица од Министерството за труд 
и социјална политика, лица од Центарот за социјална 
работа, понатаму претставници на Министерството за 
внатрешни работи, невладини организации итн. 

Самото присуство на настанот на лица кои трети-
раат и се занимаваат со иста проблематика, но гледана 
од различен аспект, придонесе промоцијата да фини-
шира со плодна дискусија, која резултираше со идеи за 
успешно решавање на ситуациите со цел превенција, 
спречување и заштита од семејно насилство.

Мониторингот на спроведувањето на зПСзСн е во 
рамките на проектот на националната мрежа против на-
силство врз жените и семејно насилство „Спречување 
на насилството врз жените во согласност со еу стандар-
дите“, кој е имплементиран со поддршка од шведската 
фондација „квина тил квина“.

основна цел на проектот е воспоставување на ефек-
тивна законска рамка и систем за заштита и поддршка 

на жените од сите форми на насилство во согласност 
со конвенцијата на Советот на европа за спречување и 
борба против насилството врз жените и домашното на-
силство (истанбулска конвенција).

националната мрежа против насилство врз жените 
и семејно насилство е формирана од страна на граѓан-
ски организации од Македонија кои работат на полето 
на превенција и справување со проблемот на насилство 
врз жените, вклучително и семејно насилство.

Мисијата на мрежата е координирано дејствување 
на Гои во насока на унапредување на политиките и 
практиките за справување со проблемот на насилство 
врз жените и семејно насилство. Мрежата се стреми 
кон препознавање на женските човекови права и нивна 
афирмација во република Македонија.

Визијата на мрежата е да создаде општество осло-
бодено од насилство во кое жените ќе можат целосно 
да ги реализираат своите потенцијали и способности за 
креирање на општество за еднакви можности.

А.К.
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ПРОМОВИРАН „ИЗВЕШТАЈОТ 
ОД МОНИТОРИНГОТ  
НА СПРОВЕДУВАЊЕТО  
НА ЗАКОНОТ  
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА,  
СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО“

националната мрежа против насилство врз жените 
и семејно насилство, на ден 22.12.2016 година во хотел 
„Порта“ го промовираше „извештајот од мониторингот 
на спроведувањето на законот за превенција, спречу-
вање и заштита од семејно насилство (зПСзСн)“.

на промоцијата излагачите ја презентираа методо-
логијата за мониторинг на зПСзСн, истакнаа наоди од 
мониторингот, како и препораки за унапредување на пре-

тходно споменатиот закон. Потребата за изработка на из-
вештајот од мониторингот на спроведувањето на зПСз-
Сн произлезе од фактот што се работи за закон кој е но-
вина во системот на заштита од семејно насилство и кој 
треба да обезбеди ефикасна заштита на жртвите, но и да 
гарантира координирано постапување на институциите.

на покана на организаторот чест да присуствуваат 
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СОСТАНОК  
НА ПЛАТФОРМАТА ЗА СРЗ

Состанок за координација на Платформата за Срз 
се одржа на 17 ноември, четврток од 14 до 16 часот, во 
хотел „бест вестерн“ со следнава агенда за дискусија

- информирање и договор за facebook кампања 
- Праќање на писма за поддршка до политички партии
- Предлог за промотивен настан во Скопје
на состанокот беа присутни претставници од „Мо-

билност Македонија“, Хера, рЦПЛиП „Порака - Ско-
пје“, „Солем, Луј брај“, здружение на студенти со хен-
дикеп, „Порака наша“ - куманово и „Полио плус“.

на почеток сите присутни се согласија дека јавната 
расправа која се планираше за кон крајот на годинава 
најдобро е да биде одложена поради предизборните ак-
тивности на партиите.

затоа се одлучи дека ќе се изготват писма за под-
дршка на Платформата до политички партии и ќе се на-
значи лице кое во име на платформата ќе ги испрати, ќе 
контактира со политичките партии и ќе закажува соста-
ноци доколку има интерес од политичките партии. Пис-
мата ќе бидат со приложена картичка за заложба која 
политичките партии ќе треба да ја потпишат.

Во однос на подготовките за facebook-кампања се 
одлучи да се контактира со професионален фотограф, 
кој ќе фотографира претставници на платформата за 
facebook-кампања која бесплатно ќе се рекламира на 
Facebook во период од 25.11.2016 до 4.12.2016. Сли-
кањето ќе биде на 22.11.2016 во хотел „бест вестерн“ со 
почеток од 10:30 часот. Сликите ќе бидат проследени со 
позитивни пораки „иМаМ ПраВо да...“

Елена Ѓурчиноска

ДО КАДЕ СМЕ  
СО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА  
НА АСПЕКТИТЕ  
ЗА СЕКСУАЛНО  
И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 
ОД ООН КОНВЕНЦИЈАТА?!

на тема: ,,До каде сме со имплементацијата на 
аспектите за сексуално и репродуктивно здравје со-
гласно ООН конвенцијата?!“ на 19.12.2016 година 
во хотел „Арка“ - Скопје, со почеток во 10 часот, се 
одржа промотивен настан. на настанот беа споделени 
позитивни искуства и практики од спроведените обу-
ки на тема: ,,Сексуалност, сексуално и репродуктивно 
здравје и права на лицата со попреченост“ наменети за 
стручните лица од дневните центри за лица со попре-
ченост, установите за сместување на лица со попрече-
ност и згрижувачките семејства, како и презентации за 
унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје 
на лицата со инвалидност и препораки за имплемен-
тирање на Срз аспекти од оон-конвенцијата, кои се 
резултат на соработката помеѓу Министерство за труд 
и социјална политика, Ју завод за социјални дејности 
- Скопје, Хера и Платформата за сексуално и репро-
дуктивно здравје на лицата со попреченост. дел од овој 
настан како претставници на Платформата за сексуал-
но и репродуктивно здравје на лицата со попреченост 
беа и Владо крстевски од републички центар за под-
дршка на лица со интелектуална попреченост – „Пора-
ка“ и елена Ѓурчиноска од национален сојуз на лицата 
со телесни инвалидитет на Македонија - „Мобилност 
Македонија“, кои зедоа активно учество во претставу-
вање на Платформата за унапредување на сексуалното 
и репродуктивно здравје на лицата со попреченост Срз.  
излагањето на директорката на завод за социјални деј-
ности - Скопје беше во насока на давање позитивен при-
мер за соработка меѓу невладиниот сектор и државните 
институции, конкретно помеѓу Министерство за труд 
и социјална политика, Ју завод за социјални дејности 
- Скопје и Платформата за сексуално и репродуктивно 
здравје на лицата со попреченост.

Презентирање на наоди од истра-
жувањето за лицата со оштетен 
вид и оштетен слух даде прет-
ставникот од институт за дефе-
ктологија при Филозофски 
факултет. 



ИЗЛОЖБА НА РАКОТВОРБИ, 
СИМФОНИЈА  
НА УМЕТНИЧКИ ПОРИВ

на 19 октомври 2016 година, во музејот на ресен, 
беше одржана промотивна изложба на ракотворби од 
ирена Пешевска, членка на „Мобилност битола“ од 
ресен. Покрај музејот, изложбата беше поддржана и од 
Министерството за култура, а покровител на настанот 
беше градоначалникот на ресен, д-р Ѓоко Стрезовски. 
Повеќе од двесте посетители дојдоа да ги видат пре-
красните дела на ирена, меѓу кои и членови на нашето 
здружение од битола, на чело со претседателот прим. 
д-р нико Јанков.

Воведен збор имаше директорот на музејот, Васко 
Василевски, а изложбата ја отвори градоначалникот 
Стрезовски. и двајцата имаа само пофални зборови за 
успешното деби на нашата ирена, како и за високиот 
дострел на уметничкиот впечаток што им го остави на 
присутните. Придружувајќи се кон честитките за одлич-
ното деби, ја охрабруваме ирена да продолжи со започ-

МОБИЛНОСТ
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

излагање за подобрувањето на квалитетот на услуги-
те кон лицата со попреченост (Јакнење на капацитетите 
на стручните работници и згрижувачките семејства во 
системот на социјалната заштита за аспектите на сексу-
ално-репродуктивно здравје кај лицата со попреченост) 
имаше претставникот од заводот за социјални дејности.

Споделување на искуства од дневните центри за 
лица со попреченост и позитивни примери за нивна ин-
клузија дадоа вработени во дневен центар на лица со 
интелектуална попреченост - Гостивар и дневен центар 
на лица со интелектуална попреченост - Штип.

на крајот се разви конструктивна дискусија.
Елена Ѓурчиноска

НАГРАДЕНИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – 2016
III награда  Соња Ѓорѓиевска од Скопје

ВреМе на СоЛзи
Види, тоа така иде.
Ме стигна времето
да ми  каже нешто.
Види, се прашуваш долго.
знаеш, незнаеш...
веруваш, неверуваш.
Пазар на доверба.
кантар со спомени,
дланки истрошени.
жена е таа во тебе.
зрела и преполна
од тоа вчера, завчера и години.
Па дожд од искуства.
те полева, те поплавува
те носи и откорнува.
Само солзи на образи.
едни темни и болни,
другите среќа и победа.
те носи искуството.
дно насобрано, заматено,
небо твое отворено.
нема веќе бегање.
Со солзи ќе пречекаш 
и дарови и падови.
нема веќе бирање.
Ќе чекориш, ќе пречекориш
ќе ползиш за да станиш.
оставена  во плач.
таа ЈаС што се нарекувам,
тоа ЈаС сепак....
солзи радосници пие!



натото дело, а ние безрезервно ќе ја поддржиме во неј-
зиниот пат на истрајност и докажување. 

уште еднаш ја поздравуваме оваа симфонија на умет-
нички достигнувања, дострели во специфичноста на тво-
рењето и й посакуваме сè поголем успех понатаму!
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РАБОТИЛНИЦА ВО РЕСЕН
на 20 ноември 2016 година, во ресторанот „две лири“ 

во ресен беше успешно реализирана тематска средба 
поддржана од „Мобилност-Македонија“, во соработка со 
општина ресен. Целта на средбата беше да се сумираат 
првичните резултати од заедничкиот проект на „Мобил-
ност-битола“ и општина ресен, поддржан од Ју-ен-ди-пи 
(UNDP), за сервисни услуги на лицата со инвалидност 
од квалификувани невработени лица преку агенцијата за 
вработување – ресен, во чии рамки се опфатени 40 лица 
со разни инвалидности од осум даватели на услуги.

Средбата ја промовираше организаторот „Мобил-
ност-битола“, а на присутните им се обратија градона-
чалникот на ресен, д-р Ѓоко Стрезовски и претседате-
лот на „Мобилност Македонија“, господинот бранимир 

Јовановски, истакнувајќи дека ваквиот пристап е со пи-
онерски чекори. Градоначалникот Стрезовски се зало-
жи за уште поуспешна соработка со „Мобилност-бито-
ла“, но и со „Мобилност-Македонија“, чиј претседател 
го поздрави пристапот и досегашната соработка, која 
оди во нагорна линија и искажа заложба на „Мобилност 
Македонија“ за проширување во сите домени во соглас-
ност со правото содржано во конвенцијата на он, која 
нашата држава ја ратификуваше во 2011 година. 

Во стручниот дел од средбата беа претставени два 
труда. Вовед со анализа на методата на примерок од 
прим. д-р нико Јанков, претседател на „Мобилност-би-
тола“, кој во своето излагање, анализирајќи ги одговорите 
на трите групи-корисници, даватели на услуги и граѓани, 
дојде до интересни сознанија што допрва ќе ги трасира-
ат начините и обемот на соработката и изведувањето на 
активностите. Следната тема беше од претседателот на 
„Мобилност Македонија“, господин бранимир Јованов-
ски, која опфати професионална рехабилитација и персо-
нална асистенција, истражувања и заклучоци од тековни-
от проект на „Мобилност Македонија“.

Сè на сè, добра основа за дискусија од неколку дис-
кутанти, а и сите други кои веќе беа подготвени, бидејќи 
во подготовката на средбата беше изработен и постер со 
леток како појдовна точка за размислување и дискусија. 
Цело време се задржа висок степен на внимание на при-
сутните и задоволство од понудената изложена темати-
ка. Со тоа уште еднаш се докажа дека ваквиот пристап 
го подигнува капацитетот на инвалидските организа-
ции. По завршувањето на стручниот дел и дискусиите, 
имаше заедничко дружење.
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МОБИЛНОСТ
НАГРАДНА ИГРА

НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Во која дисциплина Оливера Бикова-Наковска го осво и IV место на Параолимпијадата во Рио?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 
Во дисциплината – малокалибарски пиштол слободен избор 50 метри. 

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 60 коверти со одговор на на-
градното прашање што е досега многу голем број коверти и тоа од: Битола, Кичево, Прилеп, Скопје и 
Велес. На седницата на Уредувачкиот одбор на весникот МОБИЛНОСТ, среќниот добитник го извлече 
генералниот секретар на Мобилност Македонија, Софка Прчева.

Најмногу среќа и точен одговор имаше:

ЉУПЧО КИТАНОВСКИ
член на „Мобилност Скопје“

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

 
Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

 На 4.12.1986 година во Скопје беше одржано основачкото Собрание на Мобилност Македо-
нија. На ова Собрание присуствувале претставници од претходно формираните здруженија на 
лица со телесен инвалидитет. 

Од кои четири градови биле претставниците на основачкото Собрание на Мобилност Македонија.

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

 Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адреса Мобилност Македонија 
на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака За наградната игра, најдоцна до 15 март 2017 година.

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

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

 С.Прчева



ни изгледаше панична, подоцна покажа дека добрата ко-
ординираност и желбата за извршување на поставените 
задачи е и доблест на едно место во исто време да функ-
ционираат триесетина души синхронизирано како еден.

агендата на работилницата беше поставена првич-
но да се научи техниката декупаж и да се изработат што 
е можно повеќе различни креации водени од различни 
видици и вкусови на секој од нас. таа техника бара пре-
цизност, смиреност, љубов кон неа и секако трпеливост 
до финиширање на делото. за сите тие чекори неуморно 
и максимално сè до последниот ден од седмицата со нас 
работеа даница,Смиља и Славица за што сме им бес-
крајно благодарни, но во тоа секако успеаја благодаре-
ние на нашата извонредна апсорпција на вештините да 
научиме што повеќе и да се оформиме во „импровизира-

ни уметници“ за техниката декупаж, како би можеле да 
продолжиме самостојно и во Скопје. нашите дела гово-
рат за тоа и веднаш почнавме да добиваме огромни по-
фалби по социјалните мрежи, а наедно и што е најважно 
добиваме побарувања од нови членови за идно приклу-
чување во работилницата.

Со наше мало ангажирање околу настанот успеавме 
да обезбедиме медиумска поддршка од страна на МтВ во 

уметноста е единствената дисциплина на духот и 
телото каде што креативноста, патиштата за создавања 
на креациите и експресиите од тие креации се беско-
нечни. за таа единствена цел, нашите членови од креа-
тивната работилница во Скопје се потрудија средбата со 
нашите пријатели од збратимените здруженија од нови 
књежевац и Лесковац, да ја одржиме во вечно инспи-
ративниот град за творење на сите уметници-охрид, да 
биде романтична октомвриска недела во боите на есен-
та и да биде опфатена техника која ќе содејствува со це-
лиот амбиент-техниката Decoupage (декупаж).

Во рамките на оваа соседска помасовна работилни-
ца зедоа учество повеќе членови од нашето здружение - 
членови на креативната работилница од Скопје (жарко, 
Јелена, Вики, томислав, благојче, дејан, невенка, Гоце, 

Христина и неколку волонтери) заедно со членовите од 
здружението на МС од нови књежевац предводено од 
претседателката Славица зориќ, извонредната Хајни и 
двете нивни волонтерки, а подоцна наши професорки на 
работните часови: даница (дизајнер и совршен уметник) 
и Смиљана (перфекционист во изработка на техниката) 
како и пријателите од лесковачкото здружение (драга-
на, Мила и драган). овој пат масовноста која на почеток 
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МОБИЛНОСТ
ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

РАБОТНА СРЕДБА НА КРЕАТИВНАТА РАБОТИЛНИЦА ПРИ 
„МОБИЛНОСТ-СКОПЈЕ“ СО ГОСТИТЕ ОД НОВИ КЊЕЖЕВАЦ 
И ЛЕСКОВАЦ ВО ОХРИД



„ТОРТИЈАДА“  
ВО СТРУМИЦА, ТРИУМФ  
НА УМЕШНОСТА  
И УМЕТНОСТА НА ТВОРЕЊЕ

на 22 октомври 2016 година, во Струмица, беше одр-
жана традиционалната „тортијада“, на која екипата на 
„Мобилност-битола“ го оствари најголемиот успех во 
креацијата, пораката, уметничкиот и густативниот ефект, 
вреднуван од стручно жири. нашите членки Лидија и Сне-
жана ги повторија веќе докажаните квалитети и се запи-
шаа во историјата на „тортијадата“.

блескавите оценки беа одредени од најголемиот 
број присутни, како и од електронските и пишани ме-
диуми што беа присутни на манифестацијата. Со тоа се 
потврди и внимателното одбирање на кадрите кои ќе ја 
претставуваат „Мобилност битола“ на сите манифеста-
ции, со што се потврдуваат и капацитетот и можностите 
на здружението на сите полиња. Честитки и уште пого-
леми успеси понатаму!

емисијата „Петтиот ангел“ и новинарката Виолета Софка-
ровска заедно со нејзината екипа (за што сме длабоко по-
честени), како и спонзорска поддршка од страна на дирек-
торот на маркетите „тинекс“ -дејан рунтевски, и нивниот 
менаџерски тим, за што сме им особено благодарни во ху-
мано укажаната поддршка за настанот, па како сублимат 
од двете поддршки, работилницата доби поголем сјај.

деновите во работилницата изобилуваа со уште мно-
гу настани како запознавање на охридскиот брег и уба-
вините на охрид преку прошетка со брод, презентација 
на препарат за здрави оброци и виталност на организмот, 
многу друштвени разговори и момент на разменување 
искуства околу животот на инвалидите кај нас и кај нив, 
свечена завршна вечера и уште многу други нешта. 

импресиите за работилницата уште долго, ќе траат, 
спомените ќе останат врежани во вечни сеќавања за поми-
натите мигови кај секој од нас, но најважно од сè е дека 
создадовме толку силни сврзни ткива меѓу нас што нашата 
соработка и пријателскиот однос нема никогаш да згаснат.

Христина Просковска 

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА36



традиционалната новогодишна средба во организа-
ција на здружението на лица со телесен инвалидитет на 
Скопје, Мобилност - Скопје, и оваа година се одржа на 
25.12.2016 година, во веќе докажаниот прекрасен амби-
ент на ресторанот „бисера“ во населбата аеродром, кој 
е со најадаптирани услови за лицата со телесен инва-
лидитет. на новогодишната средба присуствуваа гости 
од сите општински и меѓуопштински здруженија низ 

Македонија, како и гости соработници и пријатели. на 
нашата забава присуствуваа околу 300 лица.

оваа манифестација годинава помина во знакот на 
одбележување на 30-годишниот јубилеј од постоењето 
на Мобилност - Скопје. 

Мобилност - Скопје за оваа пригода додели плакети, 
признанија и благодарници на соработници, заслужни 
членови, организации, ортопедски куќи и фирми, кои во 
изминатите 10 години дадоа особен придонес, лична под-
дршка за подобрување на правата на лицата со телесен ин-
валидитет во Скопје и со кои имавме успешна соработка и 
поддршка на активностите на Мобилност - Скопје. 

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
МОБИЛНОСТ
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НОВОГОДИШНА СРЕДБА НА МОБИЛНОСТ – СКОПЈЕ  
И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 30-ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ

Во продолжение ја слушнавме првонаградената ли-
тературна творба на манифестацијата литературни сред-
би 2016 на нашата Славица Стојановска.

одличната атмосфера и прекрасната музика која ги 
забавуваше присутните и некои од нив и запеаја.

на наше големо задоволство, на оваа манифестација 
беа присутни и градоначалникот на Град Скопје, госпо-
дин коце трајановски, претседателот на националниот 

сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - 
Мобилност Македонија, господин бранимир Јовановски, 
генералниот секретар на Мобилност Македонија, г-ѓа 
Софче Прчева. Меѓу гостите беа и претставници од цен-
тарот за ортотика и протетика „Славеј“, претставници од 
хуманитарното здружение „кралицата есма и Стево те-
одосиевски“, претставници од „Медикус“, Црвен крст на 
општина Центар, „Медис“, кои беа едни од оние на кои 
Мобилност - Скопје им додели плакети и признанија и 
им се заблагодари за несебичната поддршка.

Мобилност - Скопје постхумно додели признанија 
на членови кои не се веќе со нас, но дале исклучителен 
придонес во работата на Мобилност - Скопје.

Прекрасната забава и одличното расположение меѓу 
присутните членови и задоволството беше очигледно, 
дружењето не изостана, како и искрените желби за по-
добра и поуспешна 2017 година на сите. 

еве дел од одличната атмосфера низ неколку фото-
графии.

СРЕЌНА НОВА 2017 ГОДИНА!
Елена Ѓурчиноска
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

„наше театарче“ е новата веб-страница за љубите-
лите на театарската уметност во Македонија. Главен 
уредник на веб-страница е членот на Мобилност - Ско-
пје, борче Грозданов, кој преку проектот „Самоврабо-
тување на лица со инвалидност“ на ундП и Владата 
на република Македонија доби грант за реализација на 
својата замисла – веб-страница за театарската уметност. 

Промоцијата на веб-сајтот „наше театарче“ се слу-
чи на 14 ноември во мултифункционалниот објект „Јав-
на соба“, во присуство на многу гости и пријатели од 
ундП, театарот и медиумите.

театарските сладокусци на овој сајт ќе имаат мож-
ност да се информираат за сите актуелни случувања на 
„штиците што живот значат“, ќе можат да прочитаат ре-
цензии и податоци за претстави и интервјуа со актери, 
режисери, драмски автори, историјати на театрите во 
Македонија, но и содржини за познати светски театарски 
куќи како и други информации од театарската уметност.

„наше театарче е наше, ваше, нечие и сечие и веру-
вам дека заедно со театарските сладокусци кои можат 
да дадат и свое мислење и критика ќе оставиме трага, 
како патникот теспис и како талија и нејзините друш-
ки, за да оствариме една цел која исклучиво ќе го тре-
тира и ќе го малтретира, во позитивна смисла на зборот, 

македонскиот театар“ изјави борче Грозданов, главниот 
уредник на веб-страницата.

„наше театарче“ се занимава исклучиво со театар, 
односно во 90 проценти, па и повеќе со македонскиот 
театар. како што посочуваат креаторите, новинарот и 
театарски критичар борче Грозданов и писателката ека-
терина Грозданова „нашата претензија не е да бидеме 
голем сајт, но идејата е нашите театарски писма да би-
дат насладување на сладокусците, како и за сите оние 
кои се или биле потенцијални и веќе видени гледачи во 
театарот“. на сајтот ќе може да се читаат и текстовите 

на бројни театарски проследувачи.
„битна ни е сцената, онаа наша македонска од Гев-

гелија па сè до куманово. Ќе ја шпартаме Македонија и 
ќе нудиме информации за многу голем дел од она што се 
случува во Македонија и во театрите низ Македонија“, 
додава Грозданов.

Присутните актери на промоцијата жарко димов-
ски, арна Шијак и Владо дојчиновски го истакнаа 
своето задоволство од постоењето на новиот сајт: „ова 
е сајт за тоа како живее и твори театарот, но и за тоа 
каков ние би сакале тој да биде. а и ние актерите имаме 
што да кажеме“.

С.П.

ОТВОРЕНА ВЕБ-СТРАНИЦА ЗА ЉУБИТЕЛИТЕ НА ТЕАТАРОТ  
– „НАШЕ ТЕАТАРЧЕ“
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НОВОГОДИШНА ПРИРЕДБА 
ЗА НАЈМЛАДИТЕ ЧЛЕНОВИ

новогодишната приредба за најмладите членови на 
Мобилност - Скопје, дечињата на возраст од 5 до 13 го-
дини беше организирана на 28.12.2016 година во прос-
ториите на домот на хуманитарни организации „даре 
Џамбаз“. децата ги забавуваше илузионистот кристијан 
Шопов, кој во своите точки и магионичарски трикови 
интерактивно ги вклучи сите дечиња. тие се забавуваа, 
пееја и многу се смееја.

на крајот сите заедно го повикаа и го пречекаа дедо 
Мраз, кој на секое детенце му подари пакетче.

огромна благодарност до „тинекс“ и „Вива“, кои и 
оваа година не нè заборавија и беа дел од оваа наша тра-
диционална предновогодишна приредба со донација на 
новогодишни пакетчиња и производи, на голема радост 
на најмалите и најмилите.

Голема благодарност изразуваме и до волонтерите на 
Црвен крст од општина Центар кои несебично помогнаа.

Елена Ѓурчиноска



МОБИЛНОСТ
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КОНФЕРЕНЦИЈА  
НА „ФАРМАБРЕНД“

асоцијацијата на претставници за странски произ-
водители на иновативни лекови-„Фармабренд“,ја одржа 
својата промотивна конференција на која беше покане-
то нашето здружение „Мобилност-Скопје“.

Целта на „Фармабренд“ е да ги здружува иноватив-
ните компании преку кои ќе се врши полесно канали-
зирање на нивните лекови и помагала, а воедно истите 
успешно да се постават на позитивна листа во ФзоМ. 

По презентацијата од страна на директорката на 
„Фармабренд“, д-р Мануела Стојановиќ-Пејковски,беше 

оставен простор за прашања во кои активно учествува-
ше нашиот претставник Миновски Гоце и се обрати со 
прашањата, дали во иновации спаѓаат и иновативни ор-
топедски помагала, дали може лековите што веќе ги ко-
ристат сите наши членови, а се веќе референтни лекови 
и поставени како лекови за соодветната дијагноза, а не 
се на позитивна листа, би можеле да се побараат да под-
лежат на партиципација (посочен беше „миорел-бакло-
фен “за невролошки заболувања) и како трето прашање 
дали во следната конференција може да се направи на-
пор за повикување на претставник од Министерство 
од здравство како најкомпетентен за одговор на многу 
нејаснотии во врска со проблемите околу имплемента-
ција на иновативните лекови.

на поставените прашања добивме одговор дека и ор-
топедските помагала соодејствуваат како иновативни по-
магала, а за останатите две прашања се одговори дека за-
лагањето во тие побарувања ќе биде упорно спроведувано.

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

НОВОГОДИШНА ЗАБАВА  
НА „МОБИЛНОСТ - БИТОЛА“

традиционалното дружење на членовите на „Мо-
билност - битола“ по повод новата година се одржа на 
23 декември 2016 година, во ресторанот „довлеџик“ во 
битола. Со присуство на околу 85 гости, меѓу кои и чле-
нови од битола, Прилеп, Штип и Скопје, како и гости-
нот од израел, забавата помина во одлична атмосфера, 
со музика, разговори, шеги, игри и ора. 

Подготовките за забавата започнаа пред повеќе од 
еден месец, со учество на повеќе учесници, меѓу кои 
нико, Лидија, Фанче, Соте, димче и други. Секако дека 
најголемиот предизвик беше одредување на локација 
што ќе ги задоволи условите на пристапност и повол-
на цена на аранжманот. По разгледувањето на пону-
дените локации, одлучивме да ја избереме кафеаната 
„довлеџик“, каде што имавме одлична прослава и пред 
повеќе години. традиционално, поголема група на чле-
нови од Прилеп, Скопје и Штип, а понекогаш и од други 
здруженија од Македонија, ни се придружуваат во вакви 
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пригоди, а се надеваме дека овој тренд на дружење ќе 
продолжи и понатаму. 

Во своето обраќање, претседателот на Мобилност - 
битола, прим. д-р нико Јанков го искажа задоволството 
од долгогодишното дружење, кое од година во година 
опфаќа се поголем број на членови. тоа значи дека за 
нашите членови овој начин на комуникација и дружење 
е прифатлив и ги исполнува нивните критериуми што 
можат да си ги дозволат. Со завршување на нашето дру-
жење сме постари за уште една година, но и побогати за 
уште едно искуство. Во оваа пригода, на сите членови 
на Мобилност - битола и Мобилност Македонија им ги 
честитаме празниците и им посакуваме многу здравје и 
среќа во новата 2017 година!

д-р Нико Јанков

ХИПЕРБАРНА КИСЛОРОДНА 
ТЕРАПИЈА – ПРИРОДЕН ЛЕК 
ПРИ ТРЕТМАНОТ  
НА ЗАБОЛУВАЊАТА

за нормално функционирање на ткивата потребен 
им е кислород. При повреда на ткивото потребата од 
кислород е уште поголема, па така со вдишување на 100 
отсто хипербарен кислород се обезбедува и до 20 пати 
повеќе кислород растворен во крвта, кој е доволен да ги 

задоволи потребите на клетките, а самото тоа ги стиму-
лира природните механизми на заздравување на раните 
и се бори против инфекциите. Хипербарната кислородна 
терапија (Хкт) подразбира употреба на 100% кислород 
под зголемен притисок од повеќе атмосфери (бари) за 
медицинско-терапевтски цели.

Хипербарната медицина е посебна медицинска дис-
циплина, а историјата на хипербарната медицина се 
протега 350 години наназад и е една од најстарите меди-
цински технологии.

Современата хипербарна медицина започнува 1937 
година и се користела за лекување на декомпресиона 
болест кај нуркачи. Притоа, забележани се и други по-
волни ефекти врз организмот кај одредени болести, по-
ради што е проширено нејзиното индикациско подрачје. 
денес таа претставува најчеста дополнителна терапија 
и освен како третман при несреќи кај нуркачи се тре-
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тираат хронични бавнозараснувачки рани кај пациен-
ти со дијабетес, циркулаторни нарушувања, инфекции 
кај меки ткива, остеомиелит, повреди на ткива по ра-
дијациона терапија. успешно се третираат изгореници, 
трауматски повреди, акутна глувост, ненадејно губење 
на видот, спортски повреди. забележани се позитивни 
резултати при третирање невролошки состојби, оштету-
вање на мозокот предизвикано од мозочен удар, мулти-
плекс склероза, церебрална парализа и аутизам.

овој вид на терапија во република Македонија е 
достапен започнувајќи од 2009 година во рамките на 
клиниката за пластична и реконструктивна хирургија 
каде што функционира хипербарна комора која им овоз-
можува на пациентите користење на најсовремен, ква-
литетен третман со хипербаричен кислород.

А.К.

АКТУЕЛНОСТИ

НЕОПХОДНИ ТЕХНИКИ  
КАЈ ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Масажа: Со помош на масажата доаѓа до подобру-
вање на циркулацијата на крвта, а со тоа и забрзување 
на размената на потребните материи како и елимина-
ција на непотребните. Притоа кожата дише полесно 
мускулите се опуштаат, а воедно доаѓа на јакнење на 
трофиката на мускулите.

Масажата е воведена техника која се применува при 
кинезитерапијата и масирањето е секогаш во правец од 
периферијата кон срцето. Масажата може често да се 
комбинира со масла како и со разни видови кремови.

акупресура: техника каде што со прстот на тера-
певтот или, пак, со електроакупунктурно пенкалце се 

врши притисок на акупресурните точки. Со помош на 
оваа техника терапевтот ги стимулира моторните точки 
на пациентот кои се одговорни за примање на дразбите 
за движење од големиот мозок, има улога да ја намали 
болката и да ја опушти згрченоста на мускулите. Прити-
сокот на прстот над моторните точки не треба да е пре-
терано груб и не треба да трае повеќе од седум секунди.

кинезитерапија: терапија со движење на поединеч-
ни делови од телото на пациентот. овој вид терапија 
игра најголема улога во подобрување на моториката на 
пациентите, јакнење на мускулите како и вертикализа-
ција на неподвижните пациенти. Секогаш се почнува со 
движење на мускулите кои се блиску до мозокот и се 
оди постепено кон периферијата (со цел наредбите што 
ги праќа мозокот да одат право кон поблиските мускул-
ни групи, па кон периферијата).

Во кинезитерапијата се применуваат вежби за мус-
кулатурата (изотонични и изометрични), вежби за ре-
спираторниот и кардиоваскуларниот систем, вежби за 
истегнување (PNF-техника ), вежби за координација и 
баланс како и вежби според шема за поединечни дија-
гнози, вежби по шема за колено (во зависност од тоа 
дали станува збор за оштетување на лигаментите, ме-
нискусот, или, пак, вежби за јакнење на слабо колено). 
Вежбите според активноста на пациентот и терапевтот 
можат да бидат поделени на пасивни, пасивно потпо-
могнати, активно потпомогнати и активни со отпор.

Во зависност од тоа во каква фаза е пациентот, се 
почнува со таков вид на вежби. ако станува збор за 
целосно неподвижен пациент се пристапува со пасив-
ни вежби, каде што физиотерапевтот ги прави вежбите 
(со тек на време улогата на пациентот е сè поголема), 
а пациентот се обидува да помогне (иако не може са-
мостојно да направи движење, меѓутоа важно е мозокот 
да ја поттикне работата на моторните патишта за тие 
да се приспособат да ги следат потребните сигнали од 
мозокот кон периферијата). кај пасивните вежби треба 
да има типови на вежби кои ја јакнат мускулатурата на 
пациентот, вежби за истегнување (PNF), кои ќе го ис-
тегнат мускулот (воедно оваа техника при третирање на 
спазамот), а кога пациентот ќе оформи доволна цврста 
мускулатура се комбинираат со вежби за баланс и коор-
динација. на почетокот пациентот само стои (може и со 



НАТПРЕВАР ВО БРИЧ  
ПО ПОВОД 3 ДЕКЕМВРИ

здружението на лица со телесен инвалидитет „Мо-
билност Скопје“ традиционално по повод 3 декември 
одржа натпревар во брич. натпреварот се одржа на 23 
и 24 ноември 2016 година во просториите на дХо даре 
Џамбаз“. на натпреварот учествуваа 17 натпреварувачи, 
кои беа поделени во четири групи и тоа три групи по 
четворица натпреварувачи и една група со пет натпрева-
рувачи. Во последното коло играа: Ванчо каранфилов, 

имер Сефери, олга ристовска и Гоце Миновски. на крај 
најдобро пласирани на натпреварот беа: Ванчо каран-
филов – го освои првото место; имер Сефери – го освои 
второто место; и олга ристовска – го освои третото ме-
сто. на тројцата најдобро пласирани натпреварувачи им 
беа доделени парични награди.

Елена Ѓурчиноска
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помош на лонгети, доколку долните екстремите не се 
доволни силни), а потоа со помош на физиотерапевтот 
се изведуваат првите движења. најпрво се изведуваат 
движења со разбој, па потоа се применува стојалка и па-
терица, за на крај пациентот кога ќе добие доволна сила 
и самодоверба, самостојно да ги изведе движењата. Во 
комбинација со вежбите на јакнење на мускулатурата, 
потребно е да се прават кардиоваскуларни вежби како 
и вежби за респираторниот систем. бидејќи со вакви 
дијагнози имаат помала подвижност од другите деца, 
нивните тела не може да се развива правилно (како кај 
останатите, преку игри трчање и слично), па затоа треба 
да се јакнат градите, стомачните мускули и грбот за да 
бидат доволно силни и еластични и да не ја попречува-
ат работата на внатрешните органи. кинезитерапијата 
е дел од процесот на физикална рехабилитација, а иде-
ално време е 45 минути дневно, бидејќи над 45 минути 
се смета за заморно, а и самиот пациент ја губи концен-
трацијата.

работна терапија: станува збор за терапија со која 
физиотерапевтот се обидува да го оспособи пациентот 
што е можно повеќе за вршење на секојдневните функ-
ции. Со помош на разни справи и помагала се обидува 
да му ги оспособи екстремитетите и прстите на екстре-
митетите за да може самостојно да извршува што по-
веќе задачи, како на пример, отворање на врата, држење 
на прибор за јадење, пишување и слично.

разбој и лонгети: разбојот е справа со која пациен-
тот ги прави првите чекори во третманот. на почетокот 
пациентот на разбојот само стои. Потоа се вежба рамно-
тежата на телото, а на крај се започнува со одење.

Лонгетите се пластични помагала кои се фиксираат 
за долните екстремите на пациентот и со нивна помош, 
и покрај слабоста на мускулатурата му се овозможува 
вертикализација на пациентот.

Степер: Со помош на степерот доаѓа до јакнење на 
сите делови на долните екстремитети: квадрицепсот, 
задната ложа, скочниот зглоб, коленото, стапалото, а по-
себно листот на ногата, кој е одговорен за најголемиот 
број движења на стапалото на човекот.

(Преземено од „Семејно здравје“)
Елена Ѓурчиноска
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СПОРТ

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО  
ВО ШАХ 2016

на 01-02.10.2016 година во хотел Галеб во Струга се 
одржа 28-то државно првенство во шах за лица со теле-
сен инвалидитет во организација на Мобилност Маке-
донија, на кое настапија 23 натпреварувачи.

Согласно пропозициите се играа 8 кола швајцарски 
систем со темпо на игра од триесет минути по играч.

По осум кола кои се играа во два дена, првото место 
со освоени 7 поени го освои Мирослав бучевски од Ско-
пје, второто Јанчо Ѓорѓевски од куманово со освоени 
6,5 поени и третото Горан Војновски од кочани со осво-
ени 5,5 поени. директен пласман за идното првенство, 
поред тројцата првоплсирани, освоија и: неби адем, 
Филипов Љупчо, даниел нуневски, билал биберовиќ, 
изети зекирија, димитар Цафовски и Хакија Мекиќ.

исто така согласно пропозициите, за следното пр-
венство последните пет натпреварувачи немаат право на 
настап и тоа: Слободан димоски, благоја Симоновски, 
коле андонов, илија Георгиев и благој Стојков.

Судии на натпреварот беа драган дојчиноски и 
тони Пајдаков.

Б.Јовановски



ОДРЖАНО ДРЖАВНО  
ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ ПОНГ

на 16.10.2016 година во кавадарци беше одржано 
државното првенство на Македонија во пинг понг за 
спортисти со инвалидност, во организација на нацио-
налната федерација за спорт и рекреација на инвалидите 
на Македонија – Македонски параолимписки комитет.

на натпреварот настапија 35 натпреварувачи во пет 
одделни категории и беа постигнати следните резултати:

Жени класи 6-10
1.Лилјана Мицовска-кочани
2.олга ристовска-Скопје
3.наташа Црвенковска-битола
4.тајна ристеска-Прилеп
5.Магдалена делова-кавадарци

Мажи класи 3-5
1.Муштеба амети-охрид
2.зоран Јовановски-Струмица
3.илчо кангов-Гевгелија

Мажи класи 6-8
1.рубинчо ристески-Прилеп
2.тони Митровски-Скопје
3.игорчо Постолов-Струмица
4.томи Јаневски-Скопје
5.Марјан зафировски-Скопје
6.Васко Стефановски-битола
7.николчо делов-кавадарци
8.костадин николов-Струмица
9.Ванчо каранфилов-Скопје
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ЛИГА НА МАКЕДОНИЈА  
ВО ПИНГ ПОНГ

на 08.10.2016 година, во Скопје се одиграа последни-
те две кола од Лигата на Македонија во пинг понг за лица 
со телесен инвалидитет. По одиграни десет кола, првото 
место го освои екипата на ССри куманово со освоени 
максимални 20 поени. на второто место се пласира еки-
пата на ССри Прилеп со 14 поени и подобра сет разлика 

од третопласираната екипа на ССри кисела Вода која 
освои исто така 14 поени, но имаше послаба сет разлика.

Четвртото место и припадна на екипата на ССри 
Струмица со 6 поени, колку што освои и петопласирана-
та екипа на ССри Скопје, а на последното, шесто место, 
се пласира екипата на ССри битола без освоени поени. 
Пехарот на победничката екипа на ССри куманово во 
состав: Страшко коцевски, небојша ташиќ и зоран 
трајановски, го предаде Проф.др. Горан никовски. 

Б.Јовановски

МОБИЛНОСТ
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Мажи класи 9-10
1.Страшко коцевски-куманово
2.небојша ташиќ-куманово
3.Митко Сотировски-охрид
4.зоран трајановски-Скопје
5.Вјечислав корјакин-Скопје
6.ненад диниќ-Скопје
7.кристијан божиновски-Скопје
8.дејан алексовски-Скопје
9.дејан Ѓорѓиевски-Скопје
10.Моме Јаќимовиќ-куманово

Мажи оштетен слух
1.Славчо Манчев-Скопје
2.алим алимовски-Скопје
3.томица Стојановски-Скопје
4.Цанде Гелов-кавадарци
5.ангел Милев-кавадарци
6.Шефкет брахими-Скопје
7.ивица Симоновски-Скопје
8.илија богдановски-Скопје
 
Претседателот на нФСриМ-МПк им ги додели ме-

далите на најуспешните спортисти по одделни категории.
Б.Јовановски
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на првенството настапија екипите на 4 национални 
инвалидски организации на Македонија составени од 
по 4 натпреварувачи. 

Првото место, со освоени 8 поени, го освои екипата 
на националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија - МобиЛноСт МакедониЈа во состав: 
Јанчо Ѓорѓевски од куманово, Мирослав бучевски од Ско-
пје, адем неби од Скопје и Љупчо Филипов од кочани.

на второто место, со освоени 7,5 поени, се пласира 
екипата на националниот сојуз на слепи на рМ, на тре-
тото место, со освоени 6,5 поени, екипата на национал-

ниот сојуз на цивилни инвалиди од војната на рМ и на 
четвртото место со освоени 2 поени се пласира екипата 
на националниот сојуз на глуви на рМ.

Преодниот пехар на капитенот на победничката еки-
па на „Мобилност Македонија“, Јанчо Ѓорѓевски, му го 
врачи претседателот на нФСриМ-МПк, тихо русовски.

Б.Јовановски

ЕКИПНО ДРЖАВНО  
ПРВЕНСТВО ВО ШАХ 2016

на 26.11.2016 година, по повод одбележување на „3 
декември“ - Меѓународен ден на лицата со инвалидност, 
во организација на националната федерација за спорт и 
рекреација на инвалидите на Македонија-Македонски 
параолимписки комитет, во дХо „даре Џамбаз“ се одр-
жа екипното првенство во шах за лица со инвалидност 
на Македонија. 

УЧЕСТВО НА МОБИЛНОСТ - 
СКОПЈЕ НА ШАХОВСКИ ТУР-
НИР ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЦИВ СКОПЈЕ

Мобилност - Скопје на покана на здружението на 
цивилни инвалиди од војната - Скопје, со свои четво-
рица шахисти (Мирослав бучевски, адем неби, ивица 
Павловски и Васе Стојановски) учествуваше на ша-
ховскиот турнир кој се одржа на 30.11.2016 година, во 
домот на хуманитарните организации „даре Џамбаз“, а 
по повод 3 декември – Меѓународниот ден на лицата со 
инвалидност. на крајот на турнирот првопласиран беше 
Мирослав бучевски, а третопласиран беше адем неби.

Мобилност - Скопје се заблагодарува на поканата и 
успешната соработка со здружението на Ц.и.в Скопје и 
се надева на уште подобра соработка во иднина.

Елена Ѓурчиноска
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ТУРНИР ВО ПИНГ-ПОНГ 
ПОДДРЖАН ОД ГРАД СКОПЈЕ

на 19.11.2015 година во 11 часот се одржа натпре-
варот во пинг-понг во салата на училиштето за средно 
образование „Михајло Пупин“ во Скопје. на натпрева-
рувањето учествуваа членови на „Мобилност Ско-
пје“, и гости од република Србија. овој турнир беше 
финансиски подржано од Град Скопје. учесниците се 
натпреваруваа во три категории и тоа: категорија 3-5, 
категорија 6-8 и категорија 9-10. 

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

Елена Ѓурчиноска
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ПРОЕКТ НА ГРАД СКОПЈЕ 
-САЛА ЗА ВЕЖБИ  
И РЕКРЕАЦИЈА НА ЛИЦА  
СО ИНВАЛИДНОСТ

По скоро двегодишна комуникација и соработка на 
Мобилност Македонија со одделот за спорт при Град 
Скопје, на 03.11.2016 во СуГС „Михајло Пупин“ (по-
ранешно „коце Металец“) во 19 часот, во присуство на 
триесетина лица со телесен инвалидитет и лица со оште-
тен вид, започна со работа адаптирана сала за вежбање и 
спортување со бесплатна обука од инструктори за лица 
со инвалидност. опремата, инструкторите, обезбедување 
на простор и термини се финансирани од Градот Скопје 
во рамките на активноста: „Подршка на инструктори за 
бесплатна обука на лица со посебни потреби во спорт-
ските сали на средните училишта на Град Скопје.“

Во салата има монтирано повеќе справи за вежбање 
и тоа: 2 електронски траки за пешачење и трчање, 2 ста-
тични велосипеди, 1 мултифункционална справа за веж-
бање, 1 апертон (Upper-tone), специјална справа за реха-
билитација и рекреација на лица во инвалидска количка, 
1 орбитрек, 1 стеоер, 1 комплет за бадмингтон, 2 пинг 
понг маси. Секако дека палетата на справи за вежбање 
ќе се зголемува со тек на време, најнапред со бенч клупа, 
еднорачни и дворачни тегови и друга прикладна опрема.

исто така обезбедени се услови за играње на пинг 
понг, седечка одбојка, бадмингтон и кошарка за колич-
ка кои планираме да ги стартуваме како екипни игри 
откако ќе се пријави доволен број на заинтересирани 
лица со телесен инвалидитет, најверојатно за месец-два. 

термини за рекреација на нашите членови се секој 
вторник и четврток од 19-21 часот, вежбањето и струч-
ните совети од инструкторите се бесплатни, а се работи 
на полето да се обезбеди поедноставен и попристапен 
транспорт за заинтересираните.

аЈде да ВежбаМе.....
Б.Јовановски
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ТУРНИР 3 ДЕКЕМВРИ
здружението на лица со телесен инвалидитет на 

Скопје Мобилност Скопје, по објавениот јавен повик за 
проекти во областа на спортот од јавен интерес за Град 
Скопје за 2016 година, изработи и поднесе девет проек-
ти од кои три беа одобрени. 

на 17 и 18 ноември 2016 година се одржа на тур-
нирот во шах, потпомогнат од Град Скопје, на кој беа 
поканети и присуствуваа членови од здружението на 
цивилни инвалиди од војната, здружението на слепи и 
слабовидни, здружението на глуви и наглуви, здруже-
нието „Гамбит асеко“ и најдобро пласираните членови 
на „Мобилност-Скопје“ од претквалификацискиот тур-
нир за учество на државното првенство во шах. 

Шаховскиот турнир се играше по швајцарски сис-
тем, викенд правила на Фиде, со темпо на игра 20 ми-
нути за играч, во 6 кола.

делегат на натпреварите беше тони Пајдаков а су-
дија драган дојчиноски.

најдобри беа:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Забелешка

1 НИКОЛА НИКОЛОВСКИ Гамбит Асеко
2 AНДРЕЈ ВЕЛЈАНОВСКИ Гамбит Асеко
3 МИРОСЛАВ БУЧЕВСКИ Мобилност-Скопје

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

Елена Ѓурчиноска
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

Со самото основање на Сојузот за спорт и рекре-
ација на Македонија во 1965 година и непосредно по-
сле тоа во далечната 1966 година, група ентузијасти од 
редовите на војните инвалиди од битола и Сојузот на 
борци од битола, на чело со Јерко корчуланин, кој е на-
значен за прв претседател, се основа и Сојузот за спорт 
и рекреација на инвалиди битола, кој е првиот општин-
ски Сојуз основан во Македонија.

Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди битола 
со самото основање има забележителен развој, кој цело 
време одеше по нагорна линија и слободно можеме да 
го поделиме не три периода. Во првиот период приматот 
го имаа членовите на Војните инвалиди од битола, сè 
до 1980 година, а како најистакнати спортисти во пр-
виот период се: ристо Мавровски, тодор атанасовски, 
антонио илиевски, Јерко корчуланин, Јозо Џолонга, 
добривое Младеновски, бранко Пановски, илија дивја-
ковски, Петре Секуловски димче Лавчановски и други.

Вториот период од 1980 година до 1991 година, до 
распадот на Југославија, Сојузот за спорт и рекреација 
битола зеде еден голем замав во откривање на млади и 
надежни спортисти. ова се темели на работата на струч-
ниот секретар димче димитровски, а во овој период 
со своите успеси и многу освоени медали предничат: 
Славица Марков, Мирко костовски, Марко Петровски, 
кире ангелковски, Васко Стефановски, кирил крока-
ров, Митко Фидановски, легендата благој Стерјовски, 
трендафил Јовановски и Миле Михајлов.

трендот на откривање на спортисти инвалиди про-
должи и во третиот период од осамостојувањето на не-
зависна Македонија, а како најуспешни и одликувани 
спортисти се: Ваница димовска, Вергита Сули, оливера 
наковска-бикова, никола Станојовски, никола Ѓуров-
ски, Мартин ангелов, Серџан османовски, Ѓорѓи Чапа-
нов, наташа Црвенковска, Миле Чапанов и други.

Слободно може да се каже дека приматот за најус-
пешен Сојуз во Македонија е Сојузот за спорт и рекре-
ација на инвалиди битола, а најголема заслуга има па-
раолимпијката оливера наковска-бикова, секако со 
другите спортисти инвалиди од битола.

на прославата, која се одржа на 18 декември 2016, 
во ресторанот „жежо“ во битола, беа доделени благо-
дарници на успешните кои придонесоа во развојот на 
инвалидскиот спорт во битола, а тоа се институции, 
Сојузи, поединци и секако спортистите: Мирко кос-

товски, Марко Петревски, 
Славица Марков, тренда-
фил Јовановски и Лазар 
калчовски, а воедно и на 
оние кои беа најуспеш-
ни во развојот, унапреду-
вањето и успехот на инва-
лидскиот спорт во битола 
му се доделени и плакети, 
а тоа се: димче дими-
тровски, Миле Михајлов, 
Миле Чапанов, Митко Фи-

дановски, Васко Стефановски и оливера наковска-би-
кова, кои воедно се и круната на инвалидскиот спорт во 
битола.

овој јубилеј беше украсен и со две литературни 
творби на поетесата на „Мобилност-битола“, билјана 
тодоровска, а која воедно беше и водител на овој 50-го-
дишен јубилеј.

Васко Стефановски

ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈОТ НА ПЕДЕСЕТГОДИШНОТО  
ПОСТОЕЊЕ НА СОЈУЗОТ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  
НА ИНВАЛИДИ БИТОЛА
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на 4 декември 2016 година, „Мобилност Македонија“ 
го одбележа својот јубилеј - 30 години работа, а прославата 
во организација на „Мобилност битола“ се одржа во рес-
торанот „две лири“ во ресен. Во присуство на околу 150 
членови од нашето и од здруженијата од другите градови 
од Македонија, како и гостите од израел, воведниот збор 

го имаше претседателот на „Мобилност битола“, прим. 
д-р нико Јанков, а потоа се обрати и градоначалникот на 
општина ресен, д-р Ѓоко Стрезовски, кој истакна дека и 
понатаму ќе продолжи да ги поддржува сите иницијативи 
и активности на „Мобилност Македонија“, меѓу кои и те-
ковниот, мошне успешен проект за општокорисна работа 
што придонесува за поголемо интегрирање на лицата со 
инвалидност во сите сфери на општественото живеење. 

Главниот збор го имаше претседателот на „Мобилност 

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

Македонија“, господинот бранимир Јовановски, кој се ос-
врна на досегашните достигнувања и успеси во изминативе 
30 години, како и на идните планови за постигнување на 
еднакви права за сите наши сограѓани, особено во поглед 
на достапноста на ортопедските помагала. Во рамките на 
прославата се одржаа и годинешните литературни средби, 
а им беа доделени и награди на најдобрите поети и поетеси. 

Вториот дел од манифестацијата беше изведбата на те-
атарската претстава насловена „за рамнотежа во светот“, 
во режија на нашиот истакнат член Сотир Чаушевски, а по 
текст на нашата поетеса и писателка билјана тодоровска. 
ученици од основните училишта во ресен, заедно со нив-
ните другарчиња со посебни потреби ја раскажаа приказ-
ната за трите другарчиња Маријан, Марија и Маја, потсе-
тувајќи нè дека и покрај тоа што сме различни, сепак сме 
исти и дека „тука сме за рамнотежа во светот!“ 

особено воодушевени од сплотеноста беа и гостите 
од израел, господин амир Гоичман, проект-менаџер на 
Центарот за соработка и развој во рамките на израелска-
та агенција за меѓународна соработка и развој „Машав“, 
и неговата сопруга нили Гоичман, со кои започнавме 
одлична соработка и кои ќе ни ги пренесат своите ис-
куства, успешна технологија и методологија од сите ас-
пекти на животот на лицата со каква било попреченост 
како интегрален дел од заедницата. 

Прославата не би била прослава без песни и ора, 
па по претставата гостите уживаа во одлична музика 
и пријатни разговори што траеја до доцна попладне. Сè 
на сè, пригодна прослава за овој голем јубилеј на „Мо-
билност Македонија“, а на наредниот да прославиме со 
уште повеќе и уште побројни извојувани битки како ед-
накви и рамноправни граѓани на нашата земја.

д-р Нико Јанков

ПРОСЛАВА НА ЈУБИЛЕЈОТ - 30 ГОДИНИ  
„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ ВО РЕСЕН
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