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Збор на уредникот

успехот на оваа акција и протест со оглед на лошото време кое 
беше одбрано за ваков протест, имајќи ги предвид состојбите 
во државата кога немаме нова влада, а функционира само те-
хничка која има ограничени ингеренции. Сепак, настаните ме 
демантираа и пријатно сум изненаден од одѕивот на граѓаните 
на овој протест. Со барањата се солидаризираа и пратеници и 
јавни личности и голем број граѓани кои со своите потписи, 
а и со лично присуство на самиот протест докажаа дека овие 
лица не се сами и дека ја поддржуваат оваа нивна акција. Со-
браните потписи за поднесување на иницијатива за измена на 
законските прописи гарантираат дека идното собрание кога ќе 
почне со својата работа ќе мора да се соочи со фактот дека 
се неопходни подобри законски решенија за подобрување на 
положбата на лицата со посебни потреби. и не само тоа, пра-
тениците наскоро ќе мора да се соочат со фактот дека полож-
бата на сите лица со инвалидност не е на особено високо ниво 
и дека малку е направено за реализација на обврските кои се 
преземени со конвенцијата на оон за правата на лицата со 
инвалидност. Можеби во иднина треба да размислиме и ние за 
една ваква заедничка акција со повеќе здруженија на лица со 
инвалидност како начин да се подигни свеста на граѓаните за 
проблемите со кои се соочуваме и подолгото време на нереша-
вање на напластените проблеми.

Во изминатите неколку месеци се соочивме и со еден, спо-
ред нас, наметнат проблем при набавка на ортопедски помага-
ла. Фондот одлучи набавката да оди не преку претпријатијата 
кои ги изработуваат помагалата туку преку аптеките на фирми 
кои добиле концесија за тоа. Сè додека не се склучија нови 
договори за изработка на овие помагала со претпријатијата 
специјализирани за таа намена, речиси да згасна набавката на 
помагалата за потребите на лицата со телесна инвалидност. Се 
покажа дека набавката преку аптеките речиси е невозможна 
од две причини: прво аптеките си имаат своја дејност и основ-
на работа и воопшто не се информирани со проблемите на ли-
цата корисници на ортопедски помагала бидејќи тие се, така 
да кажеме, само трговци и второ тие воопшто на се обучени за 
постапување со лицата со инвалидност како корисници на тие 
помагала. најтешко од сè беше што лицето кое го набавува 
помагалото беше должно да го плати однапред, а потоа да под-
несе барање до Фондот тие средства да му бидат рефундирани, 
а тоа е сепак тешка процедура која знае да се одолжи подолг 
временски период додека да се вратат парите, а да не зборувам 
за финансиската моќ на лицата со инвалидност кои не се во 
можност да платат со оглед на ниските примања. Се надеваме 
дека во иднина ваквите експерименти нема да се повторуваат 
и дека нема на тој начин да им се загорчува и онака тешкиот 
живот на лицата со телесен инвалидитет.

Во јуни претстои и една значајна манифестација која ја 
организира „Мобилност битола, а тоа е „дефиле на Широк 
Сокак“. оваа манифестација долги години се организира со 

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

драги читатели, измина првиот квартал од оваа годи-
на и се надевам дека полека се подготвуваме за поголеми 
активности во нашите здруженија. Секако, во тек се подго-
товки на спортските екипи кои ќе настапат на претстојните 
„Спортски игри на телесните инвалиди на Македонија“ во 
организација на “Мобилност Македонија“. Спортското ри-
валство негувано долги години ќе дојде до израз и оваа годи-
на, па се надевам дека ќе бидат постигнати добри резултати, 
а мојата најголема надеж е дека од многубројните учесници 
на овие натпревари ќе се појават и нови млади и надежни 
спортисти кои со своите резултати сериозно ќе се наметнат 
како идни наши претставници на меѓународни натпревари 
и дека ќе ја продолжат традицијата за успеси на нашите 
спортисти на меѓународен план. 

Во меѓувреме, пак, бевме сведоци на една акција орга-
низирана од родителите на лицата со посебни потреби за до-
бивање на поголеми права кај овие лица, инаку маргинали-
зирани и запоставени од општеството. овој настан мислам 
дека треба да се спомене со оглед на тоа дека и многу наши 
членови од редовите на телесните инвалиди зедоа учество и 
лично во протестот кој се организираше во центарот на Ско-
пје во паркот „жена борец“. Солидарноста со овие лица не 
изостана и на социјалните мрежи каде што многу наши чле-
нови сесрдно се залагаа за подобрување на статусот на овие 
лица во општеството. искрено да кажам јас бев скептик во 
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цел да се подигне свеста на граѓаните за нашата положба во 
општеството. Покрај дефилето на лицата со инвалидност, 
на оваа манифестација се организираат секогаш и трибини 
со интересни теми од нашите програмски цели и активнос-
ти. досега оваа манифестација беше дел од редовните ак-
тивности исклучиво на „Мобилност битола“, на која биле 
присутни повеќето од здруженијата со кои традиционално 
соработуваме. Меѓутоа, „Мобилност битола“ очекува дека 
оваа манифестација ќе прерасне во манифестација во орга-
низација на „Мобилност битола“, а финансирана од „Мо-
билност Македонија“ како манифестација од значење на 
програмските активности на Сојузот. По досегашните ор-
ганизирани вакви манифестации е докажана успешноста во 
остварувањето на првичната замисла и како таква е прифа-
тена и од локалната самоуправа која на секое дефиле има 
свои претставници.

од мај почнуваат и годишните одмори организирани 
од „Мобилност Македонија“ во апартманите во охрид. од 
мај па сè до крајот на септември голем број лица со телесна 
инвалидност, наши редовни членови, ќе имаат можност да 
ги користат овие апартмани за одмор и рекреација во пре-
красниот охрид. ова е убава можност за релаксација, одмор 
и дружење на членовите кои со години при користењето на 
годишните одмори се запознаваат меѓу себе и се дружат 
што, според мене, е една од најголемите придобивки од ви-
зионерската одлука да се набават овие апартмани. Минатата 
година „Мобилност Македонија“ купи уште два бунгалови 
во асамати на Преспанско езеро, кои се сместени во пре-
красна природа и наскоро откако ќе бидат реновирани, се 
надевам дека голем број наши членови ќе можат да ги осе-
тат убавините и на ова наше прекрасно езеро, кое воедно е и 
воздушна бања со предели на негибната природна убавина.

искрено очекувам дека во месеците кои претстојат ак-
тивностите на сите здруженија ќе се интензивираат и дека 
со реализацијата на програмските активности ќе се испол-
нат очекувањата на нашите членови за подобрување на 
нивната положба во средините каде што живеат. за секоја 
активност која ќе биди организирана од кое било здружение, 
ние како уредувачки одбор редовно и детално ќе известува-
ме во нашето списание со цел за поголема информираност 
на членовите кои не биле во можност да присуствуваат на 
некои од овие настани. затоа, ве молам, во иднина за пого-
лема соработка со нас уредниците и навремено да бидеме 
известувани за тоа што се случува во здруженијата, со што 
ем ќе се збогати содржината на списанието „Мобилност“, 
ем ќе ги информираме навремено нашите читатели. Ве по-
викувам воедно да ни предлагате за теми кои би сакале да 
бидат опфатени во списанието и да давате идеи за идни ак-
тивности на „Мобилност Македонија“.

Митко Фидановски 

ОДРЖАНА ДЕСЕТАТА  
СЕДНИЦА НА УПРАВЕН  
ОДБОР НА СОЈУЗОТ

на 25.02.2017 година беше одржана десетата седни-
ца на управниот одбор на Мобилност Македонија.

на седницата најнапред беше усвоен записникот од 
претходната седница на уо одржана на 22.12.2016 го-
дина, а потоа претседателот информираше за реализи-
раните активности во изминатиот период помеѓу двете 

седници на уо. беа разгледани и усвоени како работни 
материјали кои ќе бидат поднесени на усвојување на се-
дницата на Собранието на сојузот: извештајот од над-
зорниот одбор за извршената контрола врз материјал-
но-финансиското работење на Мобилност Македонија 
за 2016 година, извештајот за финансиското работење 
на Мобилност Македонија за 2016 година и Годишната 
сметка на сојузот за 2016 година, како извештаите од 
комисиите за попис на основни средства на Мобилност 
Македонија за 2016 година.

Во продолжение на седницат беа донесени повеќе 
одлуки меѓу кои: да се извршат неопходни поправки и 
одржување на апартманите во охрид како би се подгот-
виле за непречено користење од членовите во тековната 
година, да се реновираат целосно двата ново набавени 
апартмани во асамати, да се одржи првата тематска ра-
ботилница во куманово на тема здравство и здравствена 
заштита на лицата со телесен инвалидитет, да се изра-
боти дрвена сталажа во канцеларија број шест која ќе 
послужи за прописно чување на уметничките слики од 
досега одржаните ликовни колонии, а беше одобрено и 
барањето од Мобилност Гевгелија за корекција на плата 
на вработено лице во однос на пресметка на минат труд.

Б.Јовановски
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ОДРЖАНА РЕДОВНА  
СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЈУЗОТ

Мобилност Македонија одржа редовна седница на 
Собранието на 25.02.2017 година во просториите на 
дХо “даре Џамбаз”. По избор на работно претседател-
ство од три члена, записничар, двајца оверувачи на запи-

КАЛЕНДАР  
НА АКТИВНОСТИ  
ВО 2017 ГОДИНА

управниот одбор на „Мобилност Македонија“, на 
седницата одржана на 6. 3. 2017 година, за реализација 
на програмските активности ги утврди следните рокови:

1. рокот за поднесување молби за користење на 
апартманите за одмор и закрепнување во охрид е од 1. 
4. до 15. 4. 2017 година. здруженијата да го почитуваат 
и применуваат „Правилникот за начинот и условите на 
користење на апартманите за закрепнување и рехаби-
литација на членовите. здруженијата да ги информираат 
своите членови за содржината на „куќниот ред за ко-
рисниците на апартманите за закрепнување и рехабили-
тација и за негово задолжително почитување. 

2. репрезентативниот и новиот апартман имаат 
право да бидат користени од членовите на управниот 
одбор, Собранието на Мобилност Македонија и члено-
вите на одделните комисии. рокот за поднесување на 
молбите за користење на овие апартмани е од 1. 4. до 
30. 4. 2017 година. 

3. 29. републички спортски игри на „Мобилност 
Македонија“ ќе се одржат од 8 до 11 јуни 2017 година во 

сник и комисија за верификација на мандати, седницата 
започна со работа.

најнапред беше констатиран престанок на мандати 
на починатите претставници на Собранието: атли Го-
ренца од дебар, Хакија Мекиќ од Скопје, нада танеска 
од ресен, како и на подолго отсутниот од државата ра-
миз касели од Струга. на нивно место, а по предлог 
на нивните здруженија беа верифицирани мандатите на: 
буран бала од дебар, душко Јанакиевски од Скопје, не-
бојша Пејовски од Струга и Сотир Јоновски од битола.

Во натамошниот тек на седницата беа усвоени из-
вештајот за работа на сојузот за 2016 година, финан-
сискиот извештај за 2016 година, Програмата за работа 
за 2017 година и Финансискиот план на потребни сред-
ства за реализација на активностите за 2017. 

Б.Јовановски
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хотел „Струшки галеб“ во Струга. рокот за поднесување 
на екипите со натпреварувачите е 22. 5. 2017 година. 

4. 23. републички квиз-натпревари ќе се одржат 
на 21 и 22 октомври, во хотел „Цар Самуил“ во банско, 
Струмица. квалификациските натпревари во здруже-
нијата ќе се одржат на 14. 9. 2017 година со почеток во 
17 часот. Прашањата ќе бидат доставени во канцелари-
ите на здруженијата по електронски пат во 16:30 ч., а 
одговорите на прашањата во 18 ч. здруженијата резулта-
тите од квалификациониот натпревар со записник треба 
да ги достават до Сојузот, исто така по електронски пат, 
најдоцна еден час по завршување на натпреварот. 

5. 23. Музички средби на Мобилност ќе одржат во 
рамките на „опен фест“ – Струмица, последната недела 
од јули или првата недела од август. рокот за доставу-
вање на демо-снимката е 15. 6. 2017 година. Музичката 
изведба треба да е снимена акапела без придружни во-
кали и музика.

6. 29. државно првенство во шах на „Мобилност 
Македонија“ ќе се организира на 30 септември и 1 ок-
томври во Струга во хотел „Струшки галеб“. рокот за 
пријавување на учесниците на шаховското првенство е 
1. 9. 2017 година. 

7. „тортијадата“ во организација на „Мобилност 
Струмица“ ќе се одржи на 21 октомври 2017 година во 
хотел „Цар Самуил“ банско – Струмица. 

8. 23. Литературни средби ќе се одржат во рамките 
на одбележувањето на 4 декември, денот на лицата со 
телесен инвалидите. рокот за поднесување на литератур-
ните творби е 1. 9. 2017 година. Секој учесник има права 
да учествува со една творба, потпишана со шифра. 

9. 6. Масовна средба во природа ќе се организира 
во Скопје во СрЦ „треска“ на езеро треска на 20 мај 
2017 година. 

10. здруженијата најдоцна до 15 мај можат да дос-
тават предлог-програма за организација на тематска ра-
ботилница и за организација на одбележување на 4 де-
кември, денот на лицата со телесен инвалидитет.

11. здруженијата имаат обврска секоја година нај-
доцна до 31 март, до сојузот да достават: извештај за 
работа за изминатата година, Финансов извештај, обра-
зец од годишната сметка „биланс за приходи и расходи“, 
Програма за работа и Финансов план.

С. П.

ТЕМАТСКА РАСПРАВА  
ОД ОБЛАСТА  
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

на 15.02.2017 година, во хотел „континентал“ Ско-
пје, во организација на националното координативно 
тело за еднакви права на лицата со инвалидност во рМ 
и соорганизација на националниот совет на инвалид-
ските организации на Макдонија, се оддржа тематска 
расправа „здравствена заштита и задравствено осигуру-
вање на лицата со инвалидност во р.Македонија“.

тематската расправа ја отвори министерот за труд 
и социјална политика ибрахим ибрахими, претседате-
лот на националното координативно тело за еднакви 
права на лицата со инвалидитет во рМ, бранимир Јова-
новски и претседателот на националниот совет на инва-
лидски организации на Македонија, душан нешевски. 
раководител на тематската расправа и модератор на ис-
тата беше д-р Василка димовска, секретар на нацио-
налното координативно тело за еднакви права на лицата 
со инвалидитет во рМ,

Претседателот на Мобилност Македонија во своја-
та презентација која се однесуваше за потребите на 
лицата со телесен инвалидитет истакна: „Човекот како 
интегрална целина, на физичките, психичките и со-
цијалните компоненти кои се обусловени и меѓусебно 
зависни, од раѓањето и во текот на целиот свој живот, 
е изложен на многубројни влијанија кои најразлично 
се одразуваат врз неговата целокупна личност. раз-
ни причини доведуваат до определени последици на 
човековата состојба, на неговиот статус, на улогата и 
местото во општествената заедница. една од тие при-
чини за подобрување на статусот, на улогата и местото 
во општествената заедница за лицата со инвалидност, 
а особено за лицата со телесен инвалидитет, секако се 
ортопедските помагала. Широка е лепезата на орто-
педски помагала што ги користат лицата со телесен 
инвалидитет во секојдневниот живот. дел од најкорис-
тените и најважните за нивната потполна инклузија 
во општеството и изедначување на можностите со ос-
танатите се: инвалидски колички, надколени и подко-
лени ортози, надколени и подколени протези, ортози и 
протези за раце, корсети, ортопедски чевли, патерици.... 
ортопедските помагала се единствената можност за 
нивната мобилност, вертикализација, тие се услов за 
нивно самостојно движење, одење на училиште, на ра-
бота, посета на културно-забавни и спортски настани, 
излети, прошетки....со еден збор, помагалата им се со-
ставен дел од животот без кои претходно кажаното би 
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било невозможно. Меѓутоа исто така е важен квалите-
тот на изработката и дизајнот на ортопедските помагала 
што ги користат лицата со телесен инвалидитет бидејќи 
истите од страна на ФзоМ се наменети за повеќего-
дишно користење (2,3 или 5 години во зависност од 
помагалото). квалитетот е важен заради истрајност и 
беспрекорно функционирање се до правото на замена, 
а дизајнот заради „body language“ и невербалната кому-

никација што ја испраќаме до останатата популација.
Според Правилникот за оцена на специфични-

те потреби на лицата со пречки во физичкиот или 
психичкиот развој (чл.10, Службен весник на рМ 
бр.30/2000 год) телесната инвалидност е сосотј-
ба на намалување или губење на функционалната 
способност на еден или повеќе делови на телото со 
што значително се намалува способноста на лице-
то во задоволувањето на основните животни потреби. 
Во зависност од специфичните потреби што се јавува-
ат какао последица на ваквите промени на организмот 
телесната инвалидност може да биде тешка, потешка и 
најтешка. тешка телесна инвалидност се јавува во оние 
случаи кога лицето може самостојно да ги задоволва 
своите потреби со соодветни ортопедски помагала или 
адаптација на физичката средина.

конвенцијата на он за правата на лицата со инвалд-
ност обрнува посебно внимание на достапност до орто-
педските помагала во повеќе членови и тоа во член 4 – ос-
новни обврски точка еден се вели: „земјите потписнички 
се обврзуваат да обезбедат и промовираат целосно оства-
рување на сите човекови права и основни слободи на сите 
лица со инвалидност без било каква дискриминација врз 
основа на инвалидност. за таа цел, земјите учеснички се 
обврзуваат да преземат или промовираат истражување и 
подобрување, како и унапредување на достапноста и ко-
ристењето на нови технологии, вклучувајќи и информа-
тички и комуникациски технологии, подвижни помагала, 
справи и помошни технологии, соодветни за лицата со 
инвалидност, давајќи приоритет на технологии со дост-
апни цени“, потоа во член 20 - Лична мобилност се вели: 
„земјите потписнички преземаат ефикасни мерки за да 

обезбедат лична мобилност со највисока можна незави-
сност на лицата со инвалидност, особено преку овозмо-
жување пристап на лицата со инвалидност на квалитетни 
помагала, справи и помошни технологии и облици на по-
мошници и посредници, особено по достапни цени, како 
и поттикнување на ентитетите кои произведуваат пома-
гала, справи и помошни технологии да ја земат предвид 
мобилноста на лицата со инвалидност“.

конкретни предлози од Мобилност Македонија за 
измена и дополнение на законите и подзаконските акти 
од областа на здравствената заштита и здравственото 
осигурување со кое лицата со телесен инвалидитет кои 
имаат индикации и ги задоволуваат пропишаните крите-
риуми ќе остварат:

1. Право на активна инвалидска количка (скелет од 
алуминиум или друг лесен материјал, седиште од техни-
чка ткаенина подесиво по висина, широчина на седиште 
од 38-50 см, папучи подесиви по висина, вкупна тежина 
до 13кг (на фабрички модел со најмалата ширина на се-
диште), штитници за задни тркала, можност за различ-
но прилагодување на задните тркла, можност за вадење 
на задните тркала без алат, за осигурени лица над 18 
години со параплегија кои имаат прилагодено моторно 
возило и возачка дозвола. 

2. Право на инвалидска количка на електромоторен 
погон врз основа на дијагноза и утврдена потреба, без 
ограничување на правото на добивање на истата осигуре-
ното лице да биде во работен однос, или да врши дејност 
врз основа на која е осигурено, како и за децата кои се на 
редовно школување до 18, односно 26 годишна возраст; 

3. за одредени дијагнози (параплегии, квадрипле-
гии, тетра и парапарези од потежок степен), поред соб-
на инвалидска количка, на осигуреното лице да му се 
издава и тоалетна количка; 

4. Вертикализатор, механичка справа за правилно и 
сигурно исправање на лицата во инвалидска количка од 
седечка во стоечка положба. Поред терапевтска улога 
при што значително ги намалува пореметувањата како 
резултат на неподвижноста, како што се: отварање на 
декубитуси, намалена циркулација, разни болести на 
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мускулно-коскениот систем, исто така овозможува и 
поголемо самостојно движење низ просторијата; 

5. Медицински кревет и антидекубитен душек . кре-
ветот има функција да се подигне душекот до висина од 
0,8 метри заради полесно негување на лицето, хранење, 
преоблекување, масажа. исто така има можност за пре-
виткување во делот на колената и на слабинскиот дел 
подигајќи го торзото во полуседечка положба. антиде-

кубитен душек штити од иритација на кожата, појава на 
црвенило и декубитусни рани;

6. зголемување на референтните цени на ортопед-
ските помагала, преку враќање на одредбата за средна 
цена од референтните земји (Словенија, Хрватска, буга-
рија и Србија) во Правилникот за утврдување на начин 
и методологија за утврдување на цени на ортопедски и 
други помагала, а не како што сега стои во правилни-
кот во член 7 „најниска цена“. исто така утврдување на 
можност за доплата над утврдена референтна цена при 
набавка на ортопедските помагала; 

7. Враќање на правото за набавка на ортопедски по-
магала со доплата на сумата над определената референт-
на цена. имено во член 11 став 4 од Правилникот стои: 
„надстандардното ортопедско помагало е на терет на 
осигуреникот.” овој термин се толкува несоодветно. Во 
нашиот случај не се работи за „надстандардно ортопед-
ско помагало” туку за ортопедско помагало со доплата 
на цената над определената референтна цена на сметка 
на осигуреникот. Стандардот и на едните и на другите 
помагала е ист (изработени од кожа, метал, пластика...) 
разликата е во квалитетот на изработката, дизајнот, по-
лесни материјали и компоненти, итн. Враќањето на ова 
укинатото право на корисниците не Го оПтоВаруВа 
ФинанСиСки ФзоМ бидејќи фондот секако има об-
врска на осигуреникот, корисник на ортопедско помага-
ло, да му овери потврда за ортопедското помагало и да ја 
исплати утврдената референтна цена по неговата набавка. 

8. намалување на роковите за користење на орто-
педските чевли за возрасни од 18 месеци, истиот да се 
намали на 12 месеци, како и Потпишување на договор 
на ФзоМ со ортопедски куќи за изработка на сите ви-

дови на ортопедски чевли (особено на ортопедски чевли 
со повишување преку 7 цм за кое нема потпишан до-
говор подолго време со ниедна ортопедска куќа заради 
несоодветно утврдена референтна цена);

9. изработка на шифрарник по иСо стандарди со 
посебна шифра за секое ортопедско помагало, со под-
шифри за секој производител на ортопедското пома-
гало пооделно (по урнекот на Попис на помагала во 

р.Хрватска кој стапи на сила на 23.06.2016 година), како 
и дефинирање на стандардот на ортопедските помагала 
со цел да се добие соодветен квалитет и определи реал-
на референтна цена на помагалата;

10. При изработка на новиот Правилник за индика-
ции за остварување на право на ортопедски и други пома-
гала, да се воведат пософистицирани ортопедски помага-
ла, делови и материјали за изработка на истите. Пример: 
да се одобрат пософистицирани колена за протези за 
долни екстремитети (хидраулика, пневматика), активни 
(динамички) стопала, силиконски навлаки (линери) итн., 
кои ќе се одобруваат комисиски, кај високо активни ко-
рисници (критериуми: години на старост, вработеност 
или школување и физички капацитети кај пациентот). 
Согласно актуелниот Правилник, ФзоМ им го нуди ис-
тиот стандард на младите и активни корисници како и на 
неактивните возрасни осигуреници над 65 год.; 

11. да се формира комисија при Фзо која ќе утвр-
дува потреба од изработка на индивидуални ортопедски 
помагала или делови за нивна изработка кои не се оп-
ишани во Правилникот или се над пропишаната рефе-
рентна цена, а за истите постои индикација и оправдана 
потреба од нивно користење. 

12. да се дефинираат и одобрат соодветни ортози 
за долни екстремитети (пасивни и динамички ортози) 
од соодветни материјали (карбонски) кои ќе ја намалат 
тежината на помагалото, со дефинирани зглобови вгра-
дени во ортозите кои ќе бидат лесни за носење, а во исто 
време цврсти и сигурни за корисникот.

13. за параплегии, тетраплегии, на терет на фондот да 
се издаваат силиконски катетри (нелатон) за самокатета-
ризација, и да се предвиди обука за самокатетаризација. 



МОБИЛНОСТ

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

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

овие катетри придонесуваат кон намалување на компи-
кациите кои што ги предизвикува долготрајната употреба 
на катетаризација како што се: крвни инфекции (сепса), 
оштетување на уретрата, појава на крв во урина и сл.;

14. Лекување на декубитус во болнички услови (об-
ично со оперативен зафат) да се измени времетраењето на 
третманот од сегашните 15 дена, до 60 дена во зависност 
од реалната потреба за целосно заздравување по процена 
на докторот. декубитусот како патолошки процес во кој 
се јавува некроза на меките делови на кожата, поткожно-
то ткиво, па дури и до коската, претставува влезна врата 
за многу микроорганизми при што настануваат инфек-
ции кои понекогаш се фатални за лицето. Лечењето, пред 
се хируршкото, бара постојана грижа од медицинскиот 
персонал и подолго времетраење за заздравување од до-
сега предвидените 15 дена болничко лекување;

15. Средства за инконтиненција (пелени, влошки, 
уринарни кондоми) да се зголеми понудата на пазарот 
(по големина, форма, впивливост, константност...), и 
можност на избор од корисниците. ФзоМ да објави ог-
лас за право на набавка на уринарни кондоми, кои не се 
опфатени во моментот.

16. рехабилитација за параплегија и тетраплегија 
наместо сегашните 21 ден, да се зголеми до 60 дена во 
зависност од препорака на лекар;

17. Проширување на листата на пациенти кои ќе 
добијат можност за специјализирана медицинска реха-
билитација (еднаш годишно до 21 ден) со дијагнозата 
детска парализа. 

18. Лекување на лица со мултипла склероза сега 
се спроведува со интерферон кој кај некои пациен-
ти не дава резултати и има нус појави (интерферонот 
се дава преку инекции). бараме за лекувањето на ли-
цата со мултипла склероза да се зголемат средства од 
буџетот на фондот и да се воведе терапија на лекови 
(таблети) поефикасни и поодамна воведени во све-
тот а во последно време и во соседните држави и тоа:  
-dimetilfumarad со фабричко име tekfidera

-natalizumab – tusabri
figolimot – gilenija
Со овие лекови на клиника за неврологија во Ско-

пје во моментот се лекуваат 34 лица, а по процена на 
лекарите би требало да се стават на терапија уште 100 
од евидентораните 850 лица;

Предлозите ќе бидат доставени до Министерството 
за здравство и до Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на натамошна постапка и решавање. 

Б.Јовановски

Мобилност Македонија на 20.05.2017 година во СрЦ 
езеро треска, по шести пат ја организираше рекреативна-
та средба во природа на која и годинава учествуваа преку 
350 членови на сојузот од цела Македонија. благодарение 
на соработката со Советот на градот Скопје, и годинава 
беа обезбедени и организирани три меѓуградски авто-
буси, како и два градски автобуси кои ги транспортираа 
учесниците на средбата од местото на нивното живеење 
до договореното место. за лицата со инвалидска количка 
Мобилност Македонија донираше во трошоците за пре-
воз, плаќајќи им го потрошениот бензин. беа организи-
рани рекреативни активности во соработка со Проф. д-р 
Горан никовски, претседател на Федерацијата за рекре-
ативен спорт, и драган дојчиноски, генерален секретар 
на Македонскиот параолимписки комитет, како што се 
бадмингтон, боќање, шах, пикадо....

НА СРЦ „ТРЕСКА“ ВО СКОПЈЕ 
ОДРЖАНА 6-та МАСОВНА  
СРЕДБА ВО ПРИРОДА 
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Средбата, традиционално, е под мотото „Сплотени, 
достоинствени и силни“ со што се испраќа порака дека 
обединети и организирани лицата со инвалидитет може 
да се изборат за позицијата во општеството.

Целта на Мобилност Македонија како национал-
на инвалидска организација во чиј состав делуваат 16 
општински и меѓуопштински инвалидски организации 
на лица со телесен инвалидитет, е да ја подобри сегаш-
ната состојба на лицата со телесен инвалидитет и во со-
работка со надлежните институции да ги надмине преч-

ките за да им овозможи квалитетен, сигурен и досто-
инствен живот зашто според уставот и законите тие се 
рамноправни со останатата популација во државата.  
Центарот за ортотика и протетика ,,Славеј“ - ад Скопје, 
во 12,30 часот одржа презентација на тема ,,едукација за 
инвалидски колички за активни корисници“. Презента-
цијата ја одржа стручно лице од „Oто бок“-Хрватска, г-дин 
Марко Чавловиќ. Менаџерскиот тим на „Славеј“ подготви 
изненадување во вид на прикладни награди - подароци, за 
тројца среќни учесници на оваа презентација кои користат 
инвалидска количка за секојдневно движење и тоа ташна 
за лаптоп и две антидекубитусни перничиња (од кои едно-
то произведено во ото бок). Подароците беа доделени по 
пат на организирана лотарија и тоа само за лицата во инва-
лидска количка кои ја следеа презентацијата. наградните 
ливчиња ги извлекоа три дечиња кои беа во придружба на 
своите роднини и пријатели на средбата.

Средбата беше медиски покриена од неколку елек-
тронски медиуми и тоа: Мрт, телма, Сител и тВ21, до-
дека волонтерите од Црвен крст им се наоѓаа во помош 
за разни потреби на учесниците на средбата.

на средбата беше промовиран и проектот „Промене-
те го вашиот начин на размислување - Спорт за сите“ од 
програмата на еразмус+, кој до средината на следната 
година ќе го спроведува Македонскиот параолимписки 
комитет. Целта на проектот е да се привлечат младите 
да вежбаат, да се навикнат на секојдневна, програмира-
на телесна вежба пред се заради подобрување на соп-
ственото здравје, а потоа заради постигнување на спорт-
ски резултати. Целна група во проектот се младите лица 
со инвалидитет од 15-29 години, нивните родители, ма-
тични лекари и професорите по физичко образование во 
основните и средните училишта.

Б.Јовановски
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  
ЗА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

на 24.02.2017 година во хотел „континентал“ во 
Скопје беше одржан национален семинар на тема “деца-
та со попреченост низ лупата на конвенцијата на он за 
правата на лицата со попрецхеност” . Семинарот го от-
вори министерот за труд и социјална политика ибрахим 
ибрахими, поздравен говор имаше душан нешевски, 
претседател на нСиоМ, модератор на семинарот беше 
Владо крстовски од Порака, а во првиот работен дел 

говореа: г-дин никола бертолини, раководител на опе-
рации во делегацијата на еу, потоа г-дин Џон Патрик 
карк, член на извршниот комитет на едФ, г-ѓа елсоет 
ериксон, заменик претставник на униЦеФ, г-дин изет 
Мемети, народен правобранител, а исто така говореа и 
децата со попреченост: кристијан божиновски,Марија 
Стоиловска и ана Пулоска. 

Во вториот работен дел свои излагања имаа повеќе 
дискутанти меѓу кои и претседателот на Мобилност 
Македонија за “бариерите со кои се соочуваат децата со 
телесна попреченост”.     Б.Јовановски

ОДРЖАНА VIII ЛИКОВНА  
КОЛОНИЈА-ОХРИД  
21-27.04.2017 

традицијата продолжува. Во организација на Мо-
билност Македонија, од 21 до 27. 4. 2017 година, во 
охрид, се одржа осмата по ред меѓународна ликовна ко-
лонија, на која годинава учество зедоа 14 уметници од: 
Словенија, Хрватска, Србија и Македонија. Поред на-
шите талентирани членови: роза Мојсовска и тома ди-

мовски (студент на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје), учествуваа и сликари со телесен инвалиди-
тет, членови на Сојузот на параплегичари на Словенија, 
радован Грос и Јакоб кавчиќ со своите придружници. 
Покрај нив на колонијата учествуваа академските сли-
кари: Јанко Лацо, Станислава Летиќ, клара томиќ-ка-
саш и катарина новаковиќ од Србија, жељан Павиќ од 
Хрватска, зоран Јакимовски, богоја Мојсоски и Видан-
ка Мојсоска од Македонија.

како и секоја година претходно, уметниците беа 
сместени во апартманите на „Мобилност Македонија“ 
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во охрид. „Мобилност Македонија“ обезбеди сликар-
ски материјали (платна, бои, штафелаи и други мате-
ријали) и исхрана за сите учесници на колонијата. инте-
ресот за учество на колонија е голем и од здруженијата 
на лицата со телесен инвалидитет, но и од академските 
сликари. „Мобилност Македонија“ се труди постојано 
да има нови учесници. 

за време на одржување на колонијата проф. зоран 
Јакимовски прослави роденден, а организаторот на ко-
лонијата му подари роденденска торта во рамките на 
скромната забава по повод затворањето на годинешното 
издание на меѓународната ликовна колонија.

Пријатна атмосфера, дружење и креација на умет-
нички дела ја красеа и оваа, осма по ред, ликовна ко-
лонија. Последните неколку дена од одржување на 
колонијата и стрелците репрезентативци на република 
Македонија се дружеа со уметниците, во рамките на 
подготовките за настап на меѓународното првенство на 
Хановер, Германија.

Сликите создадени на оваа колонија ќе бидат изло-
жени за јавност на 2 декември во чест на 3 декември – 
Меѓународниот ден на лицата со инвалидност.

Б. Јовановски

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  
НА ИЗВЕШТАЈОТ  
„ПОТРЕБИ И БАРАЊА  
ЗА УСЛУГИ  
ОД ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА  
И ПЕРСОНАЛНА  
АСИСТЕНЦИЈА“

на 23 фебруари во канцеларијата на европ-
ската комисија во Скопје, беше промовиран из-
вештај од спроведеното истражување „Потреби 
и брања за услуги од професионална рехабили-
тација и персонална асистенција“. Проектот е 
подготвен од тимот кој го имплементира иПа 
проектот „Промоција на услуги за социјална ин-
клузија“.

Во однос на потребите од барања за услуги за 
професионална рехабилитација, специфичните 
цели на проектните активности се однесуваа на: 
проценка н ниво на знаење, ставови и практики 
во однос на професионалната рехабилитација на 
лицата со инвалидност; идентификација на фак-
торите за бариери, недостаток на услуги, недос-
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таток на вештини, мотивација и друго; иденти-
фикување на потребите и барањата на лицата со 
инвалидност за професионална рехабилитација.

за целите на проектот беа дефинирани две 
целни групи: лица со инвалидност на работоспо-
собна возраст (18-62 години) и чинители (давате-
ли на услуги, релевантни нВо и работодавачи). 
Вкупниот примерок вклучуваа 500 испитаници

Препораките кои произлегоа од истражу-
вањето по однос на професионалната рехабили-
тација се:

-нВо, заштитните друштва, заводот за со-
цијални дејности и одредени образовни инсти-
туции да бидат искористени како организации 
кои можат да бидат даватели на професионална 
рехабилитација; 

-Лицата со инвалиност треба да имаат ин-
формации во врска со услугите за професионал-
на рехабилитација и персонална асистенција; 

-организација на обуки за професионална 
рехабилитација кои ќе ги обучи лицата со инва-
лидност како подобро да функционираат во се-
којдневниот живот; 

-воведување на персонална асистенција, спе-
цијален транспорт, медицинска и физичка реха-
билитација, пристапно работно место и друго.

Во врска со персоналната асистенција препо-
раките се: 

-воведување на персонална асистенција за 
лицата со инвалидност како начин да се подигне 
квалитет на живот на лицата со инавлидност;

-организирање на обуки за персонална асис-
тенција и сертификација на давателите на услуги 
со цел да се постават стандарди за услугата пер-
сонална асистенција;

-услугите за персонална асистенција треба да 
бидат обезбедени од нВо, центри за социјална 
работа и заводите на социјална грижа;

-работа со агенцијата за вработување и ком-
паниите од отворен пазар за да се рекламираат 
работните места и интегрираат лицата со инва-
лидност во работни активности;

-персоналната асистенција треба да се фо-
кусира на примателите бидејќи повеќето од нив 
(58%) изјавиле дека им е потребна персонална 
асистенција, и друго

ПРОЕКТОТ ЗА ИНКЛУЗИВНИ 
ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА  
ПРОДОЛЖУВА ВО РЕСЕН,  
ОХРИД И КАРПОШ

изградбата на инклузивни детски игралишта про-
должува и оваа година кога се планира да се изградат 
три игралишта и тоа во ресен, охрид и во општина 
„карпош“ во Скопје.

Министерството за труд и социјална политика про-
ектот „инклузивни детски игралишта“ го реализира во 
партнерски однос со националниот сојуз на лица со 
телесен инвалидитет на Македонија „Мобилност Ма-
кедонија“. Проектот подразбира оформување на прос-
тор со реквизити кои ќе бидат достапни и за децата со 
инвалидност. до сега вакви игралишта се изградени 
и пуштени во употреба во Скопје во Градски парк, во 
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општина Ѓорче Петров, во кавадарци, во ново Село 
- Струмица, во Прилеп, битила општина кисела Вода, 
во населбата капиштец во Скопје, се поставени рекви-
зити-трамбулини во дворот на Центарот за аутизам во 

населба топанско Поле во 
Скопје. 

„Мобилност Македо-
нија“ смета дека со спро-
ведување на овој проект ќе 
се овозможи подобрување 
на социјалниот живот на 
децата со инвалидност и 
можност за нивен прави-
лен развој. 

Локацијата на игра-
лиштето во ресен е во дво-
рот на градинката, каде што 
е сместен и дневниот цен-
тар за лица со попреченост. 

Советот на општина ресен обезбеди простор од 200м2, 
за поставување на детските реквизити. на предвидениот 
простор ќе биде поставена и урбана опрема: клупи за се-
дење, осветлување, кошници за отпадоци и сл. исто така 
општината ресен се обврза да ја припреми меката подло-
га на просторот каде што ќе бидат поставени реквизити-
те. тоа значи дека ќе биде поставена вештачка трева или 
гумени плочки. за спроведување на предвидените актив-
ности „Мобилност Македонија“ потпиша меморандум за 
соработка со Министерството за труд и социјална поли-
тика и општината ресен.

општина охрид просторот за поставување на рек-
визити за инклузивно детско игралиште го лоцира на 
плажата „немо“, веднаш до фитнес-центарот. општи-
на охрид исто така се обврза да го обезбеди просторот 
со мека подлога и да постави урбана опрема. Во тек се 
консултативните договори околу спроведување на ак-
тивностите.

Локацијата на која ќе бидат поставени реквизити-
те за игралиштето во карпош се наоѓа на шеталиштето 
покрај реката Вардар во близина на вештачката карпа 
за качување.

Во тек се контакти со надлежните во општината и 
министерството за реализација на активноста.

 Проектот за инклузивни детски игралишта е повеќе 
од потребен во нашата држава. Поставувањето на игра-
лишта од ваков вид подразбира оформување на простор 
со реквизити кои би биле достапни и за децата со инва-
лидност, односно детско игралиште кое на овие деца ќе 
им обезбеди безбедно да си играат, да се социјализираат 
и кое ќе им овозможи поттикнувачка средина за прави-
лен раст и развој.

С.П.
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РАБОТИЛНИЦА  
ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗА-
ЦИЈА: ПОТТИКНУВАЊЕ  
НА ПРОЦЕСОТ  
НА ТРАНЗИЦИЈА  
ОД ИНСТИТУЦИЈАЛНА  
КОН ГРИЖА  
ВО ЗАЕДНИЦАТА

Во организација на Генералниот директорат за вра-
ботување, социјални прашања и инклузија на европ-
ската комисија и Министерството за труд и социјална 
политика на рМ, на 28 март се одржа работилница за 
деинституционализација во република Македонија.

Целта на работилницата беше преку дискусија за нап-
редокот во однос на процесот на деинституционализација 
на лицата со инвалидност да се подигне јавната свест за 
неопходната потреба од овој процес во нашата држава.

на работилницата се разви размена од ставови и гле-
дишта во однос на деинституционализацијата помеѓу 
претставниците на европската комисија, земји членки 
на еу (бугарија, естонија и Хрватска), претставници 
од МтСП, од локалните власти, невладини организации 
(нСиоМ, Порака неготини, детско село, Хелсиншки 
комитет и други,) UNDP, UNICEf, обезбедувачи, односно 
даватели на социјални услуги и многу други субјекти.

работилницата заврши со пораката на европската 
унија дека е итно и неопходно процесот на деинститу-
ционализација да продолжи со поголем и побрз интен-
зитет. Министерството за труд и социјална политика ја 
пренесе силната и изразена заложба и посветеност на 
Владата на република Македонија за придвижување и 
интензивирање на овој процес. додека невладините ор-
ганизации ја истакнаа потребата од финансиски сред-
ства за нивна активна и ефикасна вклученост во плани-
рањето, имплементацијата и следењето на процесот за 
деинституционализација во република Македонија. 

С.П.

СОСТАНОК СО СЕРВИС  
ПРОВАЈДЕРИ ЗА ПЕРСОНАЛНА 
АСИСТЕНЦИЈА

на 27.03.2017 во 12:00 часот во просториите на еу 
проектот за професионална рехабилитација и лична 
асистенција, кои се наоѓаат на адреса ул. златко Шнајдер 
6а-4 во Скопје, беше одржан состанок со сервис провај-
дери за услугата од куманово, Скопје, битола и тетово.

на состанокот беа договорени следните чекори 
за реализација на пилот програмата за лична асистен-
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цијата на лицата со телесен инвалидитет од наведените 
општини,  за која се очекува да стартува најдоцна до 
почетоот на месец мај годинава и ќе трае 2 месеци за се-
лектираните членови од осумте региони на Македонија 
(вкупно 70 лица со телесен инвалидтет).

Во меѓувреме во месец април ќе се одржат дводнев-
ни обуки за сервис провајдерите, корисниците на услу-
гата и нивните асистенти и тоа со следна динамика:
29.03-30.03 Струмица
03.04-04.04 охрид
05.04-06.04 битола
10.04-11.04 Велес
12.04-13.04 Скопје, Мобилност Скопје  
и Мобилност куманово
19.04-20.04 тетово
24.04-25.04 Скопје, здружение на студенти  
и младинци со хендикеп
26.04-27.04 кочани

обуките под наслов “Лична асистенција за живот, 
работа и радост”, во рамките на еу проектот “унапре-
дување на услугите за социјална вклученост” кој го 
спроведува Министерството за труд и социјална поли-
тика, беа одржани во назначените термини под раковод-
ство на проект менаџерот за лична асистенција, Марија-
на Јанковиќ од Хрватска и нејзиниот асистент Владимир 
илиевски од Филозофски факултет при укиМ Скопје, 
и на истите присуствуваа сервис провајдерите, корисни-
ците на услугата и асистентите за лична асистенција.

Б.Јовановски

МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА 
ГИ ДОДЕЛИ 4-ТЕ КОЛИЧКИ 
НА ЕЛЕКТРОМОТОРЕН  
ПОГОН НА ЧЛЕНОВИТЕ

По повеќемесечна активност во однос на изготву-
вање и усвојувае на Правилник за критериуми за доде-
лување на инвалидски колички на електромоторен по-
гон како донација, објавување на оглас за аплицирање 
на заинтересираните членови преку нивните матични 
здруженија, формирање на комисија за разгледување на 
апликациите и на крај донесување на одлука за распре-

делба од страна на уо на Мобилност Македонија, на 
02.03.2017 година, во просториите на дХо „даре Џам-
баз“ во Скопје, им беа доделени инвалидските колички 
на електромоторен погон на нашите членови: жарко 
Петковски од Скопје, бајрам аземи од тетово, Мери то-
шевска од битола и александар иванов од Штип.

количките беа набавени од Мобилност Македонија 
во текот на минатата година од наменски средства до-
биени од Министерство за труд и социјална политика 
кои останaa од проектот за инклузивни игралишта за 
2015 година, за 3 колички на електромоторен погон. Со 
оглед на тоа дека при одлучувањето по огласот коми-
сијата утврди потреба од 4 колички, Мобилност Маке-
донија донесе одлука да набави уште една количка од 
сопствени средства за активност и наместо три, да им се 
доделат на членовите на кои им е утврдена потреба од 
истите, четири колички.

количките се од производителот „ото бок“ од Гер-
манија, а набавени се преку Центарот за ортотика и про-
тетика „Славеј“- Скопје.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА16

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ДОНАЦИЈА – КОМБЕ-ВОЗИЛО  
ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА  
ВО ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА

на 20 февруари на здружението на лица со телесен 
инвалидитет „Мобилност Велес“, на свечен начин им 
беше предадено комбе-возило за превоз на лица во ин-
валидска количка. 

комбето е донација од германската компанија „дре-
кселмаер“, со посредство на германската амбасада и 
општина Велес.

Се работи за патничко возило – комбе кај кое има 
вградена хидраулична рампа за непречен влез и излез 
од него при превоз на лица во инвалидска количка. на 
овој начин општината им излезе во пресрет на своите 
граѓани кои се со инвалидитет и имаат тешкотии при 
комуникација и движење. 

донацијата е во износ од 20.000 евра. Средствата 
за хидрауличната рампа беа собрани на божикниот па-
наѓур во организација на Германската амбасада во Ско-
пје. општина Велес ги покри трошоците за регистрација 
и ќе ги преземе трошоците за одржување на комбето во 
текот на оваа година.

на настанот присуствуваа амбасадорот на Герма-
нија во република Македонија кристине д. алтхаузер, 
генералниот директор на „дрекселмаер“, Лукас Мирин-
гер, градоначалникот на општина Велес, Славчо Чади-
ев,, претседателот на „Мобилност Велес“ Горан здрав-
ков, генералниот секретар на „Мобилност Македонија“, 
Софка Прчева, и други претставници од општината, 
претставници од германската компанија, од Германска-

та амбасада и членови на „Мобилност Велес“.
Претседателот на „Мобилност Велес“, Горан здрав-

ков, на компанијата „дрекселмаер“, на Германската 
амбасада и на градоначалникот на општина Велес им 
додели плакети во знак на благодарност за дадената 
поддршка и обезбедување на комбето. тој истакна дека 
комбето ќе им биде на располагање на сите категории 
на инвалидни граѓани во Велес, како и за потребите на 
учениците со попреченост од специјалното училиште 
„Маца овчарова“.

С.П.



- Ќе се подобри ергономската состојба на работните 
места на кои работат лицата со телесен инвалидитет; 

- Ќе се подобри успехот во работата на лицата со 
телесен инвалидитет на наведените работни места; 

- Ќе се подобри социјалната прифатеност на овие 
лица од страна на останатите работници; оваа акција 
ќе претставува патоказ за поуспешно решавање на ерго-
номските проблеми кај лицата со телесен инвалидитет.

С. П.

МОБИЛНОСТ

17МОБИЛНОСТ Број 88, Maj 2017

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ПРОЕКТ ЗА ЕРГОНОМСКА 
АДАПТАЦИЈА НА РАБОТНИ 
МЕСТА

„Мобилност Македонија“ согледувајќи го пробле-
мот при вработување на лицата со телесен инвалидитет 
со уредување на работната средина и работното место, 
изготви проект за потребата од ергономска адаптација 
на работните места на тема:. „Подобрување на инфор-
мираноста на работодавците и лицата со телесен инва-
лидитет за ергономска адаптација на работните места“.

најголем проблем при вработувањето на лицата со 
телесен инвалидитет е уредувањето на работната среди-
на. Процесот на приспособување на работниот простор 
треба да биде исклучиво според потребите на лицето 
со телесен инвалидитет, во смисла на отстранување на 
ограничувањата што му се јавуваат при извршување на 
работните задачи. законот за вработување на лицата со 
инвалидност „Службен весник на рМ“ бр. 136/2011го-
дина, предвидува обезбедување односно приспособу-
вање на работното место на индивидуалните потреби на 
лицата со телесен инвалидитет. Во член16-а од овој за-
кон, став 2 стои: „Во рамките на расположливите сред-
ства Посебниот фонд доделува неповратни средства за 
адаптација на работното место во висина од 100.000,00 
денари.....“. Меѓутоа во пракса овие одредби не се им-
плементираат со потребната динамика поради: - недо-
волната информираност на работодавачите за правната 
постапка што треба да се примени за добивање на оваа 
финансиска поддршка; и - начинот на обезбедување те-
хничка документација за ергономската адаптација на 
работното место. овие проблеми посебно доаѓаат до 
израз за вработените лица со телесен инвалидитет во от-
вореното стопанство.

 Цел на проектот е да се информираат лицата со те-
лесен инвалидитет кои работат на типични места и нив-
ните работодавци за ергономска оптимализација на тие 
работни места. како типични работни места се сметаат 
оние на кои се вработени повеќе извршители со теле-
сен инвалидитет. директорите на овие претпријатија по-
добро да се информираат за потребната документација и 
за правната постапка за добивање финансиска поддрш-
ка за ергономската оптималност на овие работни места.

резултатите кои се очекуваат по спроведување на 
проектот се: 

РАБОТЕН СОСТАНОК  
СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА УНДП

на 07.04.2017 година во канцеларијата на Мобил-
ност Македонија беше одржан работен состанок на 
претставници на МобиЛноСт МакедониЈа, По-
рака и СоЈуз на СЛеПи на рМ, со претставници на 

ундП: душан томшиќ, Марија трифуновска и наташа 
биљарска, во врска со предлог подготовката на Веб пор-
тал со податоци за зачленетите лица со инвалидност во 
општинските здруженија на нациолните инвалидски ор-
ганизации, со поддршка ундП преку проектот „услуги 
за лица со попреченост“.

Б.Јовановски
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РАБОТНА СРЕДБА  
СО г-дин АМИР ГОИЧМЕН  
ОД ИЗРАЕЛ

на 18.01.2017 година, во канцеларијата на Мобил-
ност Македонија беше одржан работен состанок со гос-
подин амир Гоичмен од израел, координатор на про-
екти при Центарот за соработка и напредок (Center for 
Cooperation and advancement). на средбата присуству-
ваа: генералниот секретар на Мобилност Македонија, 
Совка Прчева, претседателот на Мобилност битола, д-р 
нико Јанков, кој всушност и ја започна соработката со 
Центарот за соработка и напредок кон крајот на мина-
тата година во битола, како и координаторот на проекти 
при Мобилност битола, ивона Јанкова.

Центарот за соработка и напредок работи во сора-
ботка со „МаШаВ“, израелска агенција за меѓународна 
развојна соработка и министерството за надворешни ра-
боти на израел. Станува збор за тренинг центар кој нуди 

обуки според потребите на земјите од целната група, 
пренесувајќи ги искуствата и методологијата развиена 
во израел. 

„Машав“ има 720 центри низ израел. Секој центар 
има посебна, специфична област, како на пример таргет 
земја, континент, или пак индустрија, земјоделство и 
сл. Центарот за соработка и напредок работи во областа 
на културата, економијата и образованието, а сето тоа 
е достапно во 58 програми. Со оглед на тоа што е под 
закрила на „МаШаВ“ и министерството за надвореш-
ни работи на израел, центарот не работи за профит, од-
носно може да се нарече полу-профитна организација. 

Во израел, секоја година се одржуваат 2-3 тренинзи 
на тема интеграција на лицата со инвалидност во опш-
теството, а на овие тренинзи се поканети експерти од 
разни земји. Сите учесници на овие курсеви и тренин-

зи добиваат диплома од министер-
ството за надворешни работи, која 
важи речиси во целиот свет. за 
жал, Македонија засега не е дел од 
целната група, но се надеваме дека 
наскоро тоа ќе се смени.

она што кај нас, па и во ев-
ропа се обидува да се достигне во 
подолг временски период, во изра-
ел е речиси комплетно имплемен-
тирано во изминативе 15 години. 
имено, според законот, во израел 
до крајот на 2017 година не смее 
да има ниту еден објект, приватен 
или јавен, кој дава некакви услу-
ги, а да не е пристапен за сите. од 
особена важност е вклученоста на 
заедницата, која е комплетно вк-
лучена во интергацијата на лица 
со каква било инвалидност или 
попреченост, често осудувајќи ги 
установите или компаниите кои 
не се придржуваат до правилата за 
пристапност.

Мобилност Македонија ќе 
добие покана за учество на пет 

дневен тренинг во израел, со цел 
да се запознаеме со работата на 

Центарот за соработка и напредок 
(Center for Cooperation and advancement), а претстои 

и потпишување на меморандум за соработка и соглас-
ност за заеднички настап при аплицирање на проекти 

од еу и иПа фондови.  Б.Јовановски
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РАБОТЕН СОСТАНОК  
СО ПРЕТСТАВНИЦИ  
НА “ROCHE”  
ВО МАКЕДОНИЈА

на 27.02.2017 година во канцеларијата на Мобил-
ност Македонија беше одржан работен состанок со г-
дин уфук апајдин од турција, директор на балканската 
групација (Македонија, албанија, косово, Молдавија и 
Црна Гора) за фармацевстката компанија “роШ”.

на состанокот присуствуваа и д-р александар Смо-
ковски, одговорно лице за квалитет и медицински ме-

наџер, и наталија од “роШ”, а Мобилност Македонија 
ја претставуваа: претседателот бранимир Јовановски, 
генералниот секретар Совка Прчева, претседателот на 
Мобилност Скопје, дејан Ѓорѓиевски и членот ана ка-
рајанова-димитрушева. 

По првичното запознавање и претставување на ком-
панијата “роШ”, од страна на директорот уфук, и на 
Мобилност Македонија и здружените членки од страна 
на претседателот Јовановски, г-дин уфук не запозна со 
активностите на компанијата во однос на пронаоѓање на 
лекови и специфичните истражувања од повеќе области 
кои траат и по 10 години пред да се финализира некој 
лек, кои се мошне скапи за лек или метод кој можеби на 
крајот и нема да биде одобрен за употреба. Целта е да се 
пронајде фармаколошки препарат со кој успешно ќе се 
третираат пациентите заболени од канцер, хемофилија, 

мултипла склероза, реуматоиден артритис и уште многу 
други заболувања.

Г-дин уфук истакна дека одлично го познава нашето 
поднебје бидејќи е роден во битола, и на негова возраст 
од 3 години, неговото семејство се отселило во турција, 
меѓутоа со неговите експертизи на одделни теми пока-
жа деа е вистински професионалец во областа.

Се договоривме да ја продлабочиме нашата сора-
ботка со заеднички активности кои ќе опфатат, во прво 
време, едукација за истражувањата на роШ за третман 
на мултиплекс склероза и за реуматоиден артритис, пре-
зентација на медикаменти за спомнатите заболувања, 
кои до крајот на годината се очекува да бидат пуштени 
во промет, потоа организација на тематски средби, трка-
лезни маси и други активности, се со цел да се добијат 
повеќе информации за можностите и правата на пациен-
тите, како што истакна г-дин уфук.

Б.Јовановски

РАБОТЕН СОСТАНОК  
СО ПРОФ. ВИТО ФЛАКЕР  
ОД СЛОВЕНИЈА

Во канцеларијата на Мобилност Македонија на 
07.04.2017, беше одржан работен состанок на претста-
вниците на Порака и на МобиЛноСт Македо-
ниЈа, со проф.Вито Флакер од Словенија, тим лидер за 
техничка поддршка за процесот на деинституционали-
зација во рМ, при Министерството за труд и социјална 
политика, проект подржан од еу во рМ.

ова беше првично запознавање со целите на про-
ектот во рамките на посетата на проф.Вито Флакер на 
Македонија. беше договорено нашите организации да 
соработуваат се со цел деинституционализацијата да го 
види светлото на денот во рамките на можностите кои 
ги пружа рМ. Претстои заедничка работа на ова поле.

Б.Јовановски
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тните членови од поканетите здруженија имаа можност 
да се запознаат со материјалот недела дена пред одржу-
вање на средбата со цел да дадат свои конструктивни 
предлози и сугестии за подобрување на правата на ли-
цата со телесен инвалидитет во рМ. По завршените из-
лагања кои со внимание беа проследени од присутните, 
се јавија повеќе дискутанти чии дискусии и нотирани 
предлози и сугестии беа нотирани и своето финале ќе го 
имаат во форма на допис до Министерството за здрав-
ство и ФзоМ за конечна разрешница и нивно впишу-
вање во легислативата на рМ од оваа област. Средба-
та медиски ја покри телевизија к3 и неколку интернет 
портали.

Б.Јовановски

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА 
ВО ОРГАНИЗАЦИЈА  
НА МОБИЛНОСТ КУМАНОВО 

на 02.04.2017 година, во ресторан „Грација“ во 
куманово, во организација на Меѓуопштинското здру-
жение на лица со телесен инвалидитет на куманово, 
кратово и крива Паланка – Мобилност куманово, а со 
финансиска поддршка од националниот сојуз на лица 

со телесен инвалидитет на Македонија-Мобилност Ма-
кедонија беше одржана тематска работилница на тема: 
“Предлози за измени и дополненија на законот за здрав-
ствена заштита, законот за здравствено осигурување 
и правилниците кои произлегуваат од истите”, на која 
учествуваа 60 членови од 11 здружени членки на Мо-
биЛноСт МакедониЈа. 

Средбата ја отвори претседателот на Советот на 
општина куманово, г-дин александар арсиќ, а излага-
чи на темите беа бранимир Јовановски, претседател на 
Мобилност Македонија и д-р александар Смоковски, 
претставник на роШ (ROCHE) за Македонија. Прису-
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,,МАПАТОН“  
ПОМОШ ЗА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ

општина карпош е прва локална самоуправа од 
територијата на Градот Скопје, на која се реализира 
проектот ,,МаПатон“. Станува збор за вклучување 
на лица со инвалидност во имплементација на андроид 
апликација преку приватните мобилни уреди кои тие ги 
користат и која ќе им овозможи интерактивност во ма-
пирањето на пристапните места.

на иницијатива на ундП, оваа активност се спро-
ведува во соработка со општината, и со националните 
инвалидски организации меѓу кои и Мобилност Маке-
донија, сé со цел да се мапираат сите пристапни места 
но пред се, бариерите со кои се соочуваат лицата со ин-
валидност на местата каде што живеат. како што ис-
такна помошник- раководителката на Секторот за деј-
ности од јавен интерес Гордана Стојчевска- зафировска, 
општина карпош во континуитет им помага за лицата 
со инвалидност, односно се грижи за нивните потреби, 
со што ќе можат полесно да ги завршуваат своите се-
којдневни обврски.

“денеска, во фискултурната сала на ооу ,, Лазо 
трповски“ со полчасовната обука која ќе им се изврши 
на вработените од урбаните заедници од општина кар-

пош како и на дефектолози, практично ќе започне овој 
проект инициран од ундП, а со задоволство прифатен 
од општина карпош. По обуката, вработените со смарт 
телефони ќе ги фотографираат и детектираат сите не-
пристапни објекти (јавни и комерцијални, тротоари и 
пешачки патеки), кои се пречка за извршување на обвр-
ските, или кои им го попречуваат движењето на лицата 
со инвалидност, нагласи Стојчевска- зафировска“.

Б.Јовановски

ПРОГРАМА ЗА ШКОЛУВАЊЕ 
ВО САД

 „Мобилност Македонија“ е во соработката со аме-
риканскиот совет за меѓународно образование, кој во 
својата Програма за Македонија вклучува можност и 
лица со инвалидност да аплицираат во yEs програмата 
за школување во Соединетите американски држави.

Преку овој текст сакаме да ги информираме и да ги 
охрабриме нашите најмлади членови – средношколци 
да го продолжат своето школување во Сад.

инаку, Македонија учествува во yEs програмата 
веќе 8 години и има испратено повеќе од 100 среднош-
колци, но не и средношколец со инвалидност. оваа го-
дина програмски е овозможен престој за 15 среднош-
колци со инвалидитет да престојуваат во Сад. учени-
ците кои ќе аплицираат во оваа програма, ќе живеат со 
семејство домаќин, ќе посетуваат средно училиште, ќе 
бидат вклучени во различни активности каде што ќе 
учат за американското општество и вредности, ќе имаат 
можност да се стекнуваат со лидерски способности и ќе 
им помагаат на американците во едукација на земјата и 
културата од каде што тие доаѓаат.

Повеќе за оваа програма може да прочитате на: 
http://ac-see.org/new/yesmacedonia/#second

С.П.



Прва од трите компоненти на проектот во чии рам-
ки беше тренингот е унапредување на професионалната 
рехабилитација и вработување на лица со попреченост.

на обуката беа направени следните шест тренинг 
модули:

1. Професионални вештини и етика: задолжител-
ни заеднички елементи вклучително и добрата комуника-
ција, советувачки вештини; основа на правото и етика.

2. Вклучување во заедницата: теренска работа и 
работа во заедницата; работа со организации и услуги на 
специјалисти.

3. Овозможување на клиентите да добијат рабо-
та: помош при проценка на клиентите, поставување на 
цели, план и напредок за работење, вклучително и барање 
на работа, подготовка за работа и враќање на работа.

4. Поддршка на клиентите при работа: дипломи-
раните се враќаат на работа и им помагаат на клиентите 
да ги имплементираат приспособувањата на работа.

5. Поддршка на работодавците да вработат лица 
со попреченост: развој на можности за вработување и 
проекти и поддршка на работодаваците да вработат лица 
со попреченост.

6. Case management: работа со професионалци, 
добивање на квалификувани клиенти, чување на записи 
и преглед на случаи за да се подобри идната практика.

Целта на овој тренинг е да се зајакнат капацитетите 
и знаењето на професионалците кои работат со лица со 
попречености, чија работна способност се има намалено 
или е под ризик да се влоши, вклучително и лица кои ста-
нуваат способни за работа или веќе се во таа фаза, или се 
враќаат на работа.

на овој тренинг учество зедоа професионалци кои 
работат во дневни центри за згрижување, центри за со-
цијална работа, институции за социјална заштита, инсти-
туции за рехабилитација и образование на лица со попре-
ченост, агенции за вработување и нивните центри, јавни 
или приватни здравствени објекти, академски претстав-
ница (средни училишта и универзитети), претставници 
на Граѓанското општество итн.

ние како учесници на тренинг-програмата имав-
ме шанса да ги истражиме социјалните и политичките 
пречки кои лицата со хронични болести, повреди и по-
пречености можат да ги искусат при вработување и вк-
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на 14 и 15 март 2017 година, секретарот на „Мобил-
ност тетово и Гостивар“, Фани Јаќимовска учествуваше 
на обука за „Професионална рехабилитација на лицата 
со попреченост – од теорија до пракса“, која се одржа во 
хотел „Парк“ во Скопје. 

оваа обука беше една од активностите во рамките 
на проектот „унапредување на услугите за социјална вк-
лученост“ финансиран во склоп на европската унија за 
претпристапна помош - иПа.

овој проект е наменет да помогне на националните 
капацитети за социјална вклученост на лицата со попре-
ченост и унапредување на еднакви можности на пазарот 
на труд. 

крајната цел на проектот е да се подобри системот, 
услугите и професионалните капацитети за социјална-
та инклузија на мажите и жените со попреченост како и 
унапредување на еднакви можности на пазарот на труд. 

Целите на проектот се следните: 
•	 да се развие и имплементира професионална ре-

хабилитација и услугите за лична асистенција за 
поинтензивна и квалитетна интеграција на лица-
та со попреченост на пазарот на труд.

•	 да се подобри доставата и мониторингот на ус-
лугите обезбедени за ранливите групи, преку по-
натамошна автоматизација на бизнис процесите 
во институциите за социјална заштита и усогла-
сување на размената на податоците помеѓу на-
длежните институции. 

УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА “ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ – ОД ТЕОРИЈА ДО ПРАКСА
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лучување на пазарот на труд. исто така, ги зголемивме и 
проширивме нашите претходно стекнати знаења, вешти-
ни, искуства и стратегии кои ќе можеме да ги употребиме 
во секојдневната работа со лицата со попреченост и да 
им помогнеме при процесот на наоѓање, задржување и 
враќање на работа.

Целата тренинг-програма беше базирана на интерак-
тивен пристап на предавање, учење и споделување на ис-
куства и знаење помеѓу сите учесници вклучени во тре-
нинг-програмата.

Предавачи на тренинг програмата беа: Јелена Вахаку-
опус од Финска, Маријана Јанковиќ од Хрватска и алек-
сандра Георгиевска, Василка димоска и Стојан андонов 
од Македонија.

Фани Јаќимовска

ЕСРП КОНФЕРЕНЦИЈА
на 21 февруари се одржа еСрП конференција (кон-

султации и следни чекори) со која се заокружи процесот 
на подготовка на Програмата за реформи во вработу-
вањето и социјалната политика (Employment and social 
Peform Programme – EsRP)

еСрП Програмата беше изготвувана во тесна сора-
ботка и координација со европската комисија и истата 
претставува значајна сеопфатна секторска стратешка 
рамка, која ги утврдува клучните предизвици, приори-
тетни политики, реформи и конкретни мерки во областа 
на пазарот на трудот и вработувањето, човечки капитал 
и вештини, социјална заштита и социјална инклузија за 
периодот до 2020 година.

Во првата сесија на конференцијата на еСрП на рМ 
беше претставен процесот на подготовка на Програма-
та, моменталната состојба, консултации и идни чекори.

Во втората сесија беа преставени еСрП искуства од 
земјите во регионот: Црна Гора и Србија., подготовката 
и имплементацијата на еСрП, предизвици, искуства и 
научени лекции.

Во третата сесија беше претставен иПа II финан-
сиска поддршка и поврзаност со еСрП Програмата. 
беше претставен нацрт-секторски плански плански до-
кумент и акциска програма.

конференцијата заврши со дискусија, завршни со-
гледувања и идни чекори.

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА 
 – ФИКЦИЈА ИЛИ РЕАЛНОСТ

акцијата на канцеларијата на европската унија во 
соработка со Министерството за труд и социјална по-
литика, со мотото на социјална инклузија на лицата со 
инвалидност, не нè остави рамнодушни и ние, барем 
респективен број здруженија, аплициравме и добивме?

идејата светла водилка во материја која кај нас е по-
зната непознатост. ние мислиме дека ја знаеме и кога 
таму излегува дека многу нешта воопшто не знаеме. По 
4 години на активности за ратификацијата на конвен-
цијата на обединетите нации за правата на лицата со 
инвалидност, „Мобилност битола“ заедно со „Мобил-
ност Македонија“ изоди долг пат, но за одење има уште 
многу. Првата работилница беше во 2007 година, а нај-
големата активност во проектот во 2010 година. репу-
блика Македонија ја ратификуваше заедно со опциони-
от протокол во 2011 година. Со тоа конвенцијата стана 
составен дел на правосудниот систем со сила на закон. 

Во содржината на конвенцијата нема право кое е по-
малку или повеќе важно. Сепак, во член 19 – самостоен 
живот и вклученост во локалната заедница, во алинеја 
б) е опишана неопходноста од персонални асистенти и 
служби за поддршка. Во член 20 – лична подвижност, во 
алинеја б) олеснување на пристап до квалитетни пома-
гала, направи и асистивни технологии со асистенција и 
посредници. Во алинеја в) обука за вештини на лицата 
со инвалидност и специјалисти кои работат со нив. 

Веќе шеста година макотрпно се трудиме да се прис-
пособат и донесат нови закони со кои правата од рати-
фикуваната конвенција со законите и подзаконските 
акти ќе станат реализирана реалност. за поздравување 
е акцијата со која ќе се направи обид за вовед на нешто 
што требаше да биде пракса. Времето од два месеца е 
еден миг во процесот кој со подолготраен мониторинг 
и корекции на првичните заблуди ќе дава постепен ре-
зултат во нашата специфична средина и погледот кон 
животот. Слепото копирање на искуства од развиените 
земји со традиција и поинаква филозофија на живеење 
може да предизвика и недоверба или разочараност кај 
корисниците и давателите на услуги. Во овие првични 
размислувања не треба да ја губиме надежта, а прак-
тичната апликација ја канализираме на прифатлив, но 
остварлив начин во нашата реалност.

прим. д-р Нико Јанков
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„докторите ја знаат болеста, а фармацевтските ком-
пании го знаат лекот, но никој не го знае влијанието на 
болеста на секојдневниот живот подобро од самиот па-
циент. затоа е од непроценлива важност да бидеме вклу-
чени во одлуките за терапевтските опции и нега за паци-
ентите“, изјави Мери бејкер, член на управниот одбор 
на пациенти за IEEPO. 

Во оваа изјава, со истакнување на важноста на па-
циентот во разбирање на болеста и земање поактивно 
учество од страна на пациентите во одлуките за тера-
певтски опции се содржи и самото мото на организација 
на овој настан за Меѓународна размена на искуства на 
организации на пациенти. настанот беше организиран 

од страна на фармацевтската компанија рош (Roche) 
и е деветти настан од овој вид каде што присутните 
претставници од организациите на пациенти имаа мож-
ност да ги споделат своите искуства, да се запознаат со 
работата на здруженијата и да се информираат, едуцира-
ат, споделуваат примери за тоа што го имаат постигнато 
во сопствената земја и да научат како со заеднички сили 
можат да постигнат повеќе.

 Содржина/пораки за настанот
на секоја сесија беше истакнувана важноста на па-

циентот и непроценливата вредност на базата на подато-
ци. за тоа говореа и силните пораки кој беа кажани од 
врвните предавачи и тренери:

извршниот директор на роШ, Северин Шван изјави 
„наш најголем придонес кон подобрувањето на здрав-

ството е развивањето на подобри лекови и дијагностич-
ки тестови. Пациентите се во фокусот на сè што прави 
„рош“ и сакаме да сме сигурни дека сите што се по-
годени од болест имаат пристап до најдобриот можен 
третман и нега. 

денес, повеќето податоци се изгубени во болнички-
те архиви. Во иднина, верувам дека овие податоци ќе 
бидат евидентирани на дигитален начин, овозможувајќи 
ни да ги анализираме големите збирки на податоци од 
кои се добиваат битни сознанија кои не можеме да ги 
добиеме од клиничките испитувања. убеден сум дека 
ова ќе биде многу важен аспект за развој на нови лекови 
во иднина“.

„Во оваа модерна ера на здравствената заштита, од 
витално значење е пациентите да се вклучени и претста-
вени во одлуките кои влијаат на нивната иднина“, дода-
де Мери бејкер, член на управниот одбор на пациенти 
за IEEPO. 

клучни пораки беа дека инвестирањето во собирање 
на податоци може да открие важни празнини во здрав-
ството, кои потоа може да ги користи медиумите за да 
се подигне свеста и да се отвори вратата за разговори со 
креаторите на политиките. исто така беше потенцирана 
потребата од научни докази, бидејќи иако емотивната 
приказна е моќна алатка, единствено кога е поткрепена 
со докази, може да се доведе до вистински промени. 

одлично искуство беше споделено од страна на 
поранешниот министер за здравство на Велика брита-

МЕЃУНАРОДНА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ  
НА ПАЦИЕНТИ (IEEPO) 2017, 14-17 март, Мадрид
ЗАСИЛУВАЊЕ НА ГЛАСОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ 
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нија, Џон боис кој испрати порака дека организациите 
на пациентите можат да направат вистински промени 
единствено со соработка и партнерство со што поголем 
број чинители во здравството. тој апелираше покрај 
проблемот на организациите на пациенти да понудат и 
решенија со што ќе се зголемува и нивната моќ и ќе се 
позиционираат како стратешки партнери. 

Опис на настанот
активностите на настанот беа распоредени во че-

тири дена, од 14 до 17 март 2017 година, во пријатна 
и опуштена работна атмосфера на прекрасниот хотел 
mellia castilla, хотел опремен со конференциски сали и 
простории кои одговараа на потребите на присутните, 
меѓу кои беа и пациенти со помагала, инвалидски ко-
лички и други потреби, со цел успешно да се одржи оваа 
престижна конференција. на овогодишниот меѓунаро-

ден форум учество зедоа 300 претставници на здруже-
нија на пациенти од 56 држави во светот, со обезбеден 
превод на девет јазици. 

настанот беше полн со динамични предавања, па-
нел-дискусии, практични вежби и секој од присутните 
беше вклучен со своја презентација, интензивни обуки 
и работилници, каде што првиот ден се говореше за вк-
лучување на гласот на пациентот во проценка на здрав-
ствената технологија и начини како организации на па-

циентите да влијаат во процесот на донесување одлуки 
кои се од витално значење.

имаше и ден посветен на одделни состаноци за раз-
лична терапевтска област меѓу кои и работилница за 
лицата/пациенти со мултиплекс склероза, попрецизно 
проблемите кои го засегаат секој пациент, усогласување 
на ставовите за поддршка на индивидуалните одлуки 
околу третманот кај мултиплекс склероза.

бидејќи организаторот ни приреди агенда со инте-
ресни, потребни, но и исцрпувачки настани и сесии, 
секогаш ни обезбедуваше пауза за кафе и освежителни 
пијалаци каде што се остваруваше комуникација на ли-
цата од организации на пациентите во една опуштена, 
пријателска атмосфера како најефикасен начин за раз-
мената на контакти, споделување на искуства и вос-
поставување соработка на претставниците кои беа дој-
дени од целиот свет. 

Беспрекорна организација
на пристигнувањето беа доделени значки со име 

прицврстени на панделки кои се разликуваа по боја 
со цел да обезбедат подетални информации за орга-
низацијата на пациентите која ја претставува лицето. 
застапени беа следните области: неврологија, карци-
ном, офталмологија, инфламаторни и респираторни бо-
лести, ретки болести, останати и секако претставници 
од „рош“. Секако беа доделени и материјали со детални 
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информации за сесиите кои секое лице треба да ги по-
сетува и на кои треба да учествува.

Со самото почнување на 9. Меѓународна размена на 
искуства на организации на пациенти имавме пристап 
до веб-страницата IEEPO 2017, која ги содржи биогра-
фиите на сите излагачи, нивните предавања, агендата на 
конференцијата, контактите на сите присутни учесници 
на конференцијата, слики и други корисни информации.

оваа конференција беше можност „Мобилност 
Скопје“, „Мобилност Македонија“, да учествува со свој 
претставник на Меѓународната размена на искуства во 
организација на „рош“ и на тој начин директно да земе 
учество во презентациите, предавањата, дискусиите, 
поставување прашања и согледување на проблемите со 
кои се соочуваме како здружение на лица со телесен ин-
валидитет под чија капа има седум дијагнози. 

Самата конференција претставуваше можност да се 
впијат нови искуства, да се пренесе знаење на здруже-
нието и сојузот, како и можност да се видат работите од 
друг аспект.

упатуваме благодарност до „рош“ за нивната велико-
душност како домаќин на овој важен состанок кој го става 
пациентот во центарот на вниманието и кој низ годините 
успеа успешно да ги обезбеди организациите на пациенти-
те низ светот со огромни знаења и корисни вештини.

 Ана Карајанова-Димитрушева

За „Рош“

„рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата 
и дијагностиката насочен кон унапредување на науката 
заради подобрување на животот на луѓето. обединетите 
сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив 
го направија „рош“ лидер во персонализираната меди-
цина – стратегија чија цел е лекувањето да се приспосо-

би кон секој пациент на најдобар можен начин.
„рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во 

светот, со вистински диференцирани производи во обла-
ста на онкологијата, имунологијата, заразните болести, 
офталмологијата и болестите на централниот нервен 
систем. исто така, „рош“ е светски лидер за ин-витро 
дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предвод-
ник во контролата на дијабетесот. 

основан во 1896 година, „рош“ и натаму бара подо-
бри начини за спречување, дијагностицирање и лекување 
на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. 
компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот 
на пациентите до медицински иновации, преку соработ-
ка со сите релевантни чинители. дваесет и девет лекови 
развиени од „рош“ се вклучени во модел-листите со ос-
новни (есенцијални) лекови на Светската здравствена ор-

ганизација, меѓу кои и антибиотици за спасување на жи-
вотот, антималарици и лекови против рак. осум години 
по ред, во индексите за одржливост на Dow Jones (DJsI), 
„рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на 
одржливост, во рамките на индустријата за лекови, био-
технологија и природните науки.

Групацијата „рош“ со седиште во базел, Швајца-
рија, е активна во повеќе од 100 земји и во текот на 
2016 година бројот на вработените броеше 94.000 луѓе 
низ светот. Во 2016 година, „рош“ инвестираше 9,9 ми-
лијарди швајцарски франци во истражување и развој и 
прикажа продажба од 50,6 милијарди швајцарски фран-
ци. Genentech, во Соединетите американски држави, е 
членка во целосна сопственост на групацијата „рош“. 
„рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, 
Јапонија. 

за повеќе информации, ве молиме посетете ја стра-
ницата www.roche.mk.
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НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Од кои четири градови биле претставниците на Основачкото собрание  

на „Мобилност Македонија“.

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 
На Основачкото собрание на „Мобилност Македонија“ учествувале претставници од:  

Скопје, Прилеп, Велес и Тетово.

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 многу мал број коверти, што досега 
е најмал број на пристигнати коверти. Претпоставуваме поради поставеното прашање, бидејќи од 
пристигнатите одговори поголемиот број содржеа погрешен одговор. Среќниот добитник го извлече 
генералниот секретар на „Мобилност Македонија“, Софка Прчева.

Најмногу среќа и точен одговор имаше:

БОБАН ПАВлОВ
член на „Мобилност Велес“

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

 
Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

„Мобилност Македонија поседува објекти за одмор и закрепнување на своите членови во 
Охрид и во Асамати.

Колку апартмани „Мобилност Македонија“ поседува на брегот на Охридско Езеро, а колку на Прес-
панско Езеро?

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 септември 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
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

„МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“  
ГО ОДБЕЛЕЖА  
МЕЃУНАРОДНИОТ  
ДЕН НА ЖЕНАТА 
 8 МАРТ

По предлог и одлука на собранието на „Мобилност 
Скопје“, а во потрага за нешто поиновативно и посил-
но изразено во однос на одбележувањето на празникот 8 
Март, нашите членки имаа можност оваа година да по-
стават нова нота на празнување на празникот, односно 
да се вратат на традиционалниот начин на поставување 
на темелите за правата на жените во европа, односно да 
дадат порака преку негово работно одбележување.

за таа цел „Мобилност Скопје“ во соработка со 
националниот совет за родова еднаквост, домот за ста-
ри лица „Мајка тереза“, посебното основно училиште 
„иднина“, канцеларијата на ундП во Скопје и меди-
умска поддршка од неколку телевизии, со почеток во 

11 часот, во холот на „даре Џамбаз“, ја организираа 
изложбата и базарот на рачно изработени дела за чие 
презентирање и изложување учесничките поседуваа 
свое катче. Почетокот на базарот и изложбата беше 
отворен од страна на госпоѓата Савка, претседател на 
нСре, по што со свои излагања и пораки до присутните 
се обратија одговорните лица на секоја од учесничките 
на настанот и проговорија за можноста како навистина 
треба да изгледа едно достоинствено одбележување на 
овој празник, а во исто време да се дадат силни пораки 
до јавноста за можностите, способностите, потребите и 
статусот на жената во нашето општество. Меѓу говори-
те на сите учесници, здружението „Мобилност Скопје“ 
преку својот претставник имаше можност со неколку 
реченици да испрати јасна порака со челична содржина 
и силна мисла до сите присутни и целата јавност преку 
тВ-екраните, а притоа да изнуди воздишки и по некоја 
солза со следниот слоган; 

Жената со телесен инвалидитет е жена како 
сите други жени во светот, таа има право но и сака 
да работи, таа сака да креира, да се едуцира, да биде 
дел од институционалните раководни места во др-
жавата, жената со телесен инвалидитет умее да 
другарува и да љуби, таа знае да биде јака но во исто 
време и многу емотивна, знае да биде силна и хумана, 
знае да се бори и да гризе во животот, умее да биде 
привлечна, убава и харизматична.. .но најмногу од сè 
знае да го направи највредното за човештвото, а тоа 
е дека знае да основа семејство и да биде пожртвува-
на мајка какви што се и најпожртвуваните мајки на 
оваа планета. 

По уводните говори на учесниците, изложбата и ба-
зарот беа официјално отворени, а присутните можеа да 
се восхитуваат на изложените ракотворби. базарот трае-
ше до 12:30, по што се пристапи кон положување свежо 
цвеќе за паднатите борци во паркот „жена борец“, каде 
што во името на жените на „Мобилност Скопје“ досто-
инствено тоа го сторија и наши претставници.

агендата на целокупниот настан и сеопштиот марш 
на жените од повеќето организации во Скопје заврши 
пред платото на Градскиот трговски центар (ГтЦ), каде 
што и овде наши двајца претставници на здружението 
беа дел од присутните и дадоа порака во вид на дефи-
ниција која канцеларија на ундП ја имплементира во 
нивниот документарец за одбележување на денот на 
жената.

заокружениот протокол и прецизно финишираната 
агенда на настанот ја поентиравме со мала прослава во 
просториите на нашето здружение (за што сме й особе-
но благодарни на управата на зградата „даре Џамбаз“), 
каде што нашите членки можеа да се опуштат, да дру-
гаруваат со сите наши пријатели од здружението, прија-
телите од збратименото Врање, како и со сите присутни. 
од страна на верните долгогодишни наши пријатели од 
ортопедската кука „Славеј“, членките беа почестени со 
по една роза - симбол на женственоста и со тој гест тие 
успеаја да им ги растопат срцата и да им дадат „розов 
сјај“ на нивниот ден.

„Мобилност Скопје“ останува на идејата во упор-
ност на побарувањата за правата на жените со телесен 
инвалидитет при што цврсто ќе стои во поддршка за 
поквалитетен и поуспешен живот на секоја своја членка 
со настојување и апел до секоја компетентна институ-
ција која ќе го чуе нашиот глас и нашите барања, а при-
тоа „Мобилност Скопје“ својата благодарност за секоја 
поддадена рака никогаш нема да заборави да ја вредну-
ва и јавно да ја искажува.

Христина Просковска
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Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT) project, транс-
национaлен проект развиен од European association of 
service providers for Persons with Disabilities (EasPD) за 
градење на капацитетите на обезбедувачите на серви-
сни служби во централна и источна европа. 

Проектот има за цел јакнење на капацитетите на 
обезбедувачите на сервисни служби за лица со попре-
ченост во промовирањето и координирањето на реални 
и одржливи промени во обезбедувањето на сервисни 
служби во 15 земји од Југоисточна европа. 

на циклусот обуки учествува кандидатите за обука 
од 15 различни организации – обезбедувачи на серви-
сни служби за лица со попреченост, кои во наредниот 
период ќе поминат низ интензивен процес на обука со 
цел да се стекнат со соодветни знаења и искуства за но-
вините, предизвиците и можностите за унапредување на 

состојбите во целокупниот процес на обезбедување на 
сервисни служби за поддршка на лица со попреченост.

Центарот за поддршка на лица со интелектуална по-
преченост – Порака Скопје учествуваше во Disability 
Leaders of Tomorrow (D-LoT) project, транс-национaлен 
проект развиен од European association of service 
providers for Persons with Disabilities (EasPD) и обја-
ви јавен повик за пријавување на кандидати за циклус 
на обуки во рамки на проектот. одбраните кандидати 
за обуката од различни организации,меѓу кои и, елена 
Ѓурчиноска – Секретар и член на Мобилност Скопје, 
која на покана на Владо крстовски од ЦПЛиП – Пора-
ка Скопје, доби можност да биде дел од овој проект и 

заедно со останатите кандидати да учествуваше во ино-
вативно скроена програма за обука што се одржа од 
јануари до април 2017 година. 

Програмата опфаќаше: 
1. Онлајн курс за обука: избраните кандидати ќе 

следат се опфатена онлајн обука
Центарот за поддршка на лица со интелектуална по-

преченост – Порака Скопје за време на целото траење 
на онлајн обуката (на англиски) составена од 10 моду-
ли кои ги опфаќаат најзначајните резултати од учењето 
за менаџерски позиции во секторот за обезбедување на 
сервисни служби за лица со попреченост.

онлајн платформата им дава можност на кандида-
тите да бидат флексибилни во планирањето на нивни-
от распоред, со цел да можат да ја комбинираат своја-
та работа со обуката. Платформата, исто така, содржи 

центар на знаење со корисни информации и ресурси за 
поддршка на нивното искуство од учењето. Сесиите за 
обука (онлајн и/или лице в лице) ќе бидат организирани 
да ги обучат учесниците за користење на платформата и 
ќе добијат поддршка од ментор.

2. Работилници: избраните кандидати ќе имаат мож-
ност да учествуваат во серија обуки на следните теми: 

•	Модул	1	–	Човековите	права	и	сервисните	служби	
за лица со попреченост во рамки на конвенцијата на он 
за правата на лица со попреченост, 

•	Модул	2	–	Развојот	на	социјалните	политики	и	со-
цијалните сервисни служби за лица со попреченост, 

•	Модул	3	–	Планирање	на	инклузивни	заедници,	

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЧИТЕ  
НА СЕРВИСНИ-СЛУЖБИ ОДРЖАНА ВОВЕДНА  
РАБОТИЛНИЦА ВО ЦИКЛУСОТ НА ОБУКИ  
„DIsabIlIty lEaDERs Of tOmORROw“



ЧЛЕНАРИНА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“

управниот одбор на „Мо-
билност Скопје“ даде пред-
лог за воведување на члена-
рина за членовите на „Мо-
билност Скопје“. Предлогот 
беше даден на разгледување 
на годишните собранија на 
сите ограноци при „Мобил-
ност Скопје“ и членовите го 

дадоа своето мислење за предлогот. Потоа на дневен 
ред на редовното Годишно собрание на „Мобилност 
Скопје“, кое се одржа на ден 22. 2. 2017 година, беше 
ставена точка: Предлог за воведување членарина за 
членовите на „Мобилност Скопје“. дваесет и девет од 
вкупно триесет присутни членови на собранието гласаа 
за предлогот, а еден беше воздржан. Собранието на „Мо-
билност Скопје“ донесе одлука за плаќање на членари-
на за нивните членови, во висина од 600 денари годиш-
но, почнувајќи од тековната 2017 година.

ослободени од плаќање на членарина да бидат 
членовите кои се приматели на социјална и постојана 
парична помош, тие ќе треба да донесат решение за 
социјална или постојана парична помош од тековната 
година. Членарината може да се уплати на два начини 
и тоа:

1. на жиро-сметка на здружението, која „Мобил-
ност Скопје“ ја отвори за таа намена. 

број на жиро-сметка 300000004057837, депонент 
комерцијална банка

2. Во канцеларијата на „Мобилност Скопје“ во го-
тово. 

Средствата собрани од членарината нема да се ко-
ристат за програмски активности на здружението туку 
тие ќе бидат наменети за капитални инвестиции, (ку-
пување апартмани за закрепнување во охрид или некое 
друго туристичко место), недвижен имот што ќе остане 
во сопственост на „Мобилност Скопје“ и ќе биде при-
добивка за сите нас. да оставиме нешто за генерациите 
што ќе дојдат во иднина.

Елена Ѓурчиноска
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•	 Модул	 4	 –	 Развивање	 на	 квалитетни	 сервисни	
служби за лица со попреченост, 

•	Модул	5	–	Развивање	на	персонализирани	серви-
сни служби за лица со попреченост, 

учесниците имаа можност да дискутираат за глав-
ните предизвици во секторот во република Македонија 
и да учат за добрите практики и иновативни примери 
кои би ги применувале во својата секојдневна работа. 

3.D-lot alumni мрежа: учесниците ќе добијат сер-
тификат од обуката и ќе имаат можност да станат дел од 
D-lot alumni мрежата, европска мрежа за размена на 

знаења во однос на обезбедувањето сервисни служби за 
лица со попреченост. 

на 4. 3. 2017 година во домот на хуманитарни ор-
ганизации „даре Џамбаз“ во Скопје, ја одржа воведната 
работилница во циклусот на обуки во рамките на меѓу-
народниот проект „Disability leaders of tomorrow“ на 
еаСПд – европска асоцијација на обезбедувачи на сер-
висни служби за лица со попреченост. работилницата ја 
спроведоа д-р Василка димоска од рЦПЛиП – Пора-
ка (ментор во првата фаза на обука) и Владо крстовски 
од ЦПЛиП – Порака Скопје (кандидат во првата фаза 
и ментор во втората фаза на обука).

Следуваа уште пет работилници кои се разработу-
ваа во рамки на обуката, а кои се одржаа во хотел „кон-
тинентал“ во Скопје.

завршната работилница од циклусот обуки во рам-
ките на меѓународниот проект „Disability leaders of 
tomorrow“ на еаСПд, европска асоцијација на обезбе-
дувачи на сервисни служби за лица со попреченост, ќе 
се одржи на 11. 5. 2017 година и на неа сите кандидати 
кои успешно ги завршиле сите делови на обуката ќе до-
бијат сертификати. завршната работилница ќе биде ме-
диумски покриена и ќе бидат поканети претставници од 
повеќе релевантни институции.

Елена Ѓурчиноска



ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
МОБИЛНОСТ

31МОБИЛНОСТ Број 88, Maj 2017

НОВОГОДИШЕН ДАР 
да, да. новогодишниот дар за Лозена атанасова 

стаса навреме. токму за нова година беше пуштен во 
употреба новоизградениот лифт преку кој нашиот член, 
односно членот на „Мобилност кочани“ и живее во 
гратчето Виница ќе комуницира со луѓето и надвор од 
нејзиниот дом.

инаку да кажеме дека Лозена атанасова е мошне 
активен член во меѓуопштинското здружение на лица 
со телесен инвалидитет од кочани, а живее во зграда 
на први кат но без лифт, но отсега таа непречено и без 
ничија помош, што не значи дека не й е потребна, но ќе 
може сама да излегува надвор и да си ги извршува свои-
те потреби. им благодариме на сите, му благодариме на 
градоначалникот на општина Виница на активистите на 
„Мобилност кочани - Виница“ и на сите добри луѓе што 
помогнаа да се заврши тоа добро дело, ни рече на крајот 
Лозена атанасова.

 Анче Данев 

БЕСПЛАТНО ЗДРАВСТВЕНО 
ПРЕДАВАЊЕ

„Мобилност Скопје“ во соработка со Calivita 
internacional, на ден 25 4. 2017 година во дХо. „даре 
Џамбаз“ одржа бесплатно здравствено предавање со 
специјалист нутриционист надица илиевска, на тема: 
Производите на Calivita во функција на подобрување на 
здравјето кај лицата со телесна инвалидност. 

таа одржа преда-
вање околу тоа што и 
како треба да се при-
менува во исхраната, 
кои намирници се не-
опходни за нормална 
функција на органи-
змот и кои додатоци 
на исхраната треба 
да бидат присутни во 
неа. Посебно се ста-

ви акцент на дијабетесот и неговата превенција и г-ѓа 
надица илиевска сподели рецепти за приготвување на 
напивки кои помагаат при регулација на шеќерот во 
крвта. домаќин и водител на ова бесплатно здравствено 
предавање беше николчо делов, консултант на Calivita 
internacional – инаку член на „Мобилност кавадарци“, и 
голем пријател на „Мобилност Скопје“. тој во својот во-
вед истакна дека минатата година „Мобилност Скопје“ 
одбележа јубилеј – 30 години постоење и работење, со 
надеж дека оваа соработка ќе продолжи и ќе се продла-
бочува и во иднина.

Елена Ѓурчиноска
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ЗАПОЧНАТА СОРАБОТКА 
МЕЃУ „МОБИЛНОСТ  
СКОПЈЕ“ И СОЖМ

на иницијатива на Град Скопје, поточно одделение-
то за детска и социјална заштита, “Мобилност“ Скопје 
оствари соработка со националниот совет за родова 
рамноправност (нСрр) – СожМ

на 3. 2. 2017, на покана на националниот совет за 
родова рамноправност (нСрр) – СожМ, година се одр-
жа состанок во нивните простории.

тема на состанокот беше родова рамноправност на 
жената во општеството, во сите сфери, почнувајќи од 
семејството, а посебен акцент се стави жената со инва-
лидитет.

Претставници од “Мобилност Скопје“ беа Снежана 
коцевска, Севда Ѓурчиновска и Габриела Јовчевска.

Претседателката на националниот совет за родова 
рамноправност ( нСрр) – СожМ

Савка тодоровска, нé информираше дека и покрај 
тоа што работат и се фокусирани на родовата рамно-
правност на жената, работат и на многу други проекти 
како што се работилници, предавања, разни трибини 
како и хуманитарни акции.

Покрај овие активности имаат отворено СоС-ли-
нија за поддршка и згрижување на жените жртви на се-
каков вид насилство.

Госпоѓата Савка тодоровска предложи да се офи-
цијализира соработката со “Мобилност Скопје“ со 
потпишување на Меморандум за соработка.

Претставниците на “Мобилност Скопје“ се пока-
нети секој вторник од 11 часот да присуствуваат на со-
станоците на националниот совет за родова рамноправ-
ност ( нСрр) – СожМ.

Елена Ѓурчиноска

УСПЕШНО ОСТВАРЕНИ  
ПРОДАЖНИ ИЗЛОЖБИ  
НА КРЕАТИВНАТА  
РАБОТИЛНИЦА  
НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“ 
ВО СОРАБОТКА  
СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Во текот на март и април креативната работилни-
ца при „Мобилност Скопје“ беше активна во насока на 
афирмирање и претставување на тоа што со успешност 
го има изработено во изминатиот период. имено, во сора-
ботка со општина аеродром беа организирани две про-
дажни изложби на рачно изработени предмети и украси. 

едната изложба беше по повод денот на жената –8 Март, 
додека втората во чест на велигденските празници.

општина аеродром со задоволство ја прифати 
идејата и по повод двата празника овозможи простор во 
рамките на општинската зграда каде што неколку дено-
ви беа изложени креациите на здружението на лица со 
телесен инвалидитет „Мобилност Скопје“.

По повот осмомартовските празници беше презен-
тиран рачно изработен накит каде што секој од врабо-



тените и секако граѓаните кои се затекнале можеше да 
одбере пригоден подарок за понежниот пол со цел да се 
даде свечена нота на Меѓународниот празник на жената. 
додека, во однос на велигденските празници, акцент се 
стави на рачни изработки кои беа во духот на големиот 
христијански празник Христовото воскресение.

бидејќи се работеше за хуманитарна продажна из-
ложба, поставена беше и кутија за донации во која ху-
маните граѓани и вработените во општина аеродром 
можеа да дадат симболична поддршка на членовите на 
креативната работилница како награда за нивната ус-
пешна работа.

Веруваме дека соработка помеѓу општина аеро-
дром и зтиЛ „Мобилност Скопје“ ќе продолжи и во ид-
нина, бидејќи со нивниот гест го испочитуваа тоа што 
беше истакнато на самата кутија за донации:

Вашето малку за нас значи многу
A.K.

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
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УЧЕСТВО НА КРЕАТИВНАТА 
РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕНОТ НА 
АУТИЗАМ

По повод одбележувањето на денот на аутизам - 3 ап-
рил, од страна на здружението на деца со посебни потреби 
„даМа-еЛ“, беше организиран базар на рачни ракотвор-
би каде што имаше чест да биде поканета и да учествува 
креативната работилница при „Мобилност Скопје“.

на базарот присуствуваа повеќе ракотворци од фе-
лата на инвалидни здруженија со исклучителна мож-
ност да се промовираат пред медиумските тВ-куќи, а 
своите креации, уникатни дела, да ги претстават пред 
присутните посетители и во исто време да ги продаваат 
по симболични цени. Собраните средства, со претходно 
одредена агенда од страна на организаторот, беа дони-
рани како скромен солидарен фонд во остварување на 
животниот сон на елена Ѓорѓиевска. 

креативната работилница и на овој базар достоин-
ствено ги претстави своите креативни дела преку свои 
претставници и ги презентира вештите раце на нашите 



ова беше верифицирање на еден успешен тренд на 
позитивни активности, со кои „Мобилност битола“ се 
етаблира како едно од најактивните и најуспешни здру-
женија. континуитетот и јакнењето на капацитетите на 

членството се императив за постигнување успех во за-
цртаните планови во програмата и стратешките насоки 
на дејствување. Продолжуваме понатаму.
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МОБИЛНОСТ
ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА Докторот Ви одговара

Прелистувајќи ги поранешните броеви на нашето 
гласило, во еден момент и самиот се зачудив колку мно-
гу сме пишувале за многу нешта со кои е засегнато ва-
шето живеење. Сме се труделе на разни начини да ве за-
интригираме и очигледно е дека вашата рамнодушност 
е перманентна. Со ретки исклучоци кои ретко нè воделе 
кон квалитетни промени во мислењето и однесувањето, 
состојбата остана – чекајќи го Годо. Годо сака да дојде, 
ама некој треба да го викне. 

Во минатото, а изминаа повеќе од триесет години 
од нашето организирано постоење и дваесет години на 
нашето гласило, од скромните почетоци со информации 
и по некоја пренесена вест се оформи модерно, инфор-
мативно гласило кое ги опфаќа сите сегменти на живе-
ењето. тука се сите активности, размислувања, акции и 
реализации на обемната програма. Мојот интерес, здрав-
ството, суштински интерес за сите членови. Порано, дво 
и тродневни семинари и конференции, акции за лекови, 
постојано бомбардирање на сите институции на државно 
и локално ниво за непресушните потреби, измени и до-
полненија во здравствената заштита и помагалата. 

Вклучете се со вашите конструк-
тивни размислувања и реалните пот-
реби. ние заедно ќе се бориме за реа-
лизација со познатото мото: ништо за нас 
без нас. Ве очекуваме!

Прим. д-р Нико Јанков

членки исполнители на тие креации. за вистината на 
убавата изработка на креациите говореше восхитот кај 
присутните.

најголемото изненадување за вредноста на работил-
ницата беше благодарницата доделена до нас од страна 
на организаторот на настанот, наменета за нашиот скро-
мен придонес, со што повторно ама не и последно сме 
душевно исполнети со овој двостран гест на безрезерв-
на хуманост и тоа од една и единствена цел;

За нас можеби е малку но за некого неизмерно многу 
Христина Просковска

По подготовките и известувањата за редовното го-
дишно Собрание на „Мобилност битола“ за изминатата 
2016 година, истото се одржа на 19 февруари во рестора-
нот „корзо“ во битола, каде што се сумираа 44 настани 

со неколку работилници, конференции, тВ-излагања, 
претстави, излети, семинари и организирање на разни 
други активности. 

СОБРАНИЕ НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“
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МОБИЛНОСТ
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„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
НА ЧЕСТВУВАЊЕ НА 8 МАРТ

 како и во поранешните години така и оваа членови-
те на „Мобилност битола“ традиционално се дружат по 
повод Меѓународниот ден на жената, 8 Март. околу три-
есетина го прославија овој празник на 6 март во „Вила 
Гранд“, каде што уживаа во пријатни разговори, музика 
и опуштена атмосфера, а на сите претставнички на по-
нежниот пол им беше подарен и цвет, иако потврдено е 
дека треба да им се покаже внимание во текот на целата 
година, макар и без цвеќе. 

Цвеќето како симбол на убавото е обичај од најста-
рите времиња кога чествувањата на 8 Март не ни посто-
еле. настаните од пред повеќе од еден век, кога заради 
обесправеноста на жените се случиле немили настани 
во чие средиште беше и тогаш познатата роза Луксем-
бург, која го трасираше патот за изедначување на права-
та на женскиот во однос на машкиот пол на сите нивоа 
на живеењето. 

Сега и ние, во градењето на поубаво и релаксирано жи-
веење, со изедначување и реализирање на сите права содр-
жани во конвенцијата на он и позитивните законски про-
писи, се придружуваме на овој тренд во разумен временски 
рок. нека ни е честит 8 Март, здравје и среќа за сите!

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
ВО ПРОЕКТ  
ЗА ЛИЧНА АСИСТЕНЦИЈА

По еден месец од аплицирањето за проектот на ев-
ропската унија во соработка со Министерството за труд 
и социјална политика, „унапредување на услугите за со-
цијална вклученост – персонална асистенција“, се одр-
жаа обуките за давателите на овие услуги. обучувањето 
се одржуваше на 5 и 6 април во хотелот „капри“ во би-
тола, во присуство на обучувачите од канцеларијата на 

еу, претставници од општината, Центарот за социјална 
работа и агенцијата за вработување, како и корисници-
те и нивните асистенти. 

Самите обуки беа поделени во две сесии, под насло-
вот „Персонална асистенција за живот, работа и радост“. 
Претставниците на „Мобилност битола“, видно заин-
тересирани, активно учествуваа со прашања и нивни 
размислувања, исто како и асистентите. Следниот ден, 
непосредно по обуките имаше и заклучна информација 
и насоки за извршителите на персоналната асистенција. 

Го поздравуваме почетокот и се надеваме дека со мак-
симална ангажираност на сите учесници ќе ја завршиме 
успешно оваа активност, како и многу други порано. 



„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
ВО МАРШОТ НА ЖИВОТОТ

 настани кои не можат да се заборават и остануваат 
како трајна меморија се минато, сегашност и иднина на 
нашето постоење. нашиот град има повеќе болни сеќа-
вања кои оставиле трајни белези. По опустошеноста и 
разорувањата во Првата светска војна, Втората остави 
уште една голема рана – масовната депортација на би-
толските евреи во 1943 година. Со тој геноциден чин се 
збриша петвековното постоење на еврејската култура, 
традиција со сето материјално и духовно богатство. 

Со нашите сограѓани, нашите предци ги делеле и 
доброто и лошото во еден прекрасен соживот и заеднич-
ки цели. Сето тоа престана во еден миг, на 11 март 1943 
година, кога фашистичкиот окупатор ги депортираше 
нашите сограѓани во треблинка, од каде што никој не 
се врати... три илјади души и исто толку судбини зга-
снаа во тој миг. оттогаш, повеќе од 70 години битола го 
чествува овој настан.

оваа година „Мобилност битола“, како дел од 
граѓанскиот сектор, заедно со Црвен крст – битола, зур 
„Македонски ракотворби“ – битола, арХаМ – битола 
и Центарот за културна деконтаминација, имаше приви-

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
МОБИЛНОСТ
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легија и чест да биде еден од организаторите на оваа ма-
нифестација насловена „Марш на животот: 11 март 1943 
– никоГаШ ПоВторно!“. настанот, кој се одржа на 
9 март, имаше богата програма, вклучувајќи го и офи-
цијалното преименување на домот за народно здравје 
по нашиот некогашен сограѓанин, д-р Хаим абраванел. 

на самиот почеток, пред домот за народно здравје, 
каде што некогаш се наоѓаше синагогата „арагон“, а 
денеска стои споменик на жртвите од холокаустот, и 
народниот херој естреја овадија Мара, беа положени 
цвеќиња од претставници на локалната самоуправа, ам-
басадорот на израел во р. Македонија, не дан оријан 
и голема делегација на млади од израел и Германија. 

Потоа, огромниот број присутни го започнаа маршот на 
животот, од домот за народно здравје „д-р Хаим абра-
ванел“, преку Широк сокак и низ градскиот парк, каде 
што сè уште стојат столбови од некогашната синагога 
„Португал кахал“, сè до железничката станица, каде 
што беа положени цвеќиња на самата пруга. 

Понатаму следеа уште неколку настани, меѓу кои 
изложбата на фотографии „ерусалим се сеќава на би-
тола“, како и презентација на арХаМ – асоцијација за 
одржлив урбан развој, архитектура и амбиент за мемо-
ријалниот парк на евреите од Монастир/битола.
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ЖИВОТЕН ЛАВИРИНТ
на катерина и борче Грозданови прикажан во нивното 
најново литературно остварување прекрасното издание 
„Љубов и Патешествие“

 - Зошто овој период се изроди оваа книга, имаше 
ли некој посебен повод?

Борче: едноставно, мораше да биде сега и овде...
Сè си има свој повод и причина, па така, и нашето Па-
тешествие зачинето со многу Љубов го дочека време-
то, односно нашата брачна седумгодишнина, за да го 
здогледа светлото на денот, но и да допре до вас, се на-
девам, позитивно!

Катерина: бидејќи не верувам во случајности. така 
и оваа книга доживеа живот баш сега. да, заокруживме 
седум години брак, едно големо ПатеШеСтВие, кое 
нема тука да запре, поткрепено со ЉубоВ која продол-
жува и се продлабочува со повеќе чувства, грижа, бор-
ба... Пат поплочен со Љубов, тоа нè очекува. заемното 
патување кон дома.

 Постоеше ли ‘ривалилетет‘ или ‘ѕиркање‘ во 
туѓото пишување?

Борче: не, токму спротивното, тоа се два светогле-
да сплотени во едно... Впрочем, во привлекувањето, а 
понекогаш и спојот на спротивностите е убавината на 
светот и постоењето, нели?!

Катерина: нема и ќе нема потреба, иако сме зале-
пени и функционираме како едно, Сепак секој си има 
свој дел од приказната, секој си има свој стил на пи-
шување, на гледање и барање, пат низ овој лавиринт на 
возрасните. иако детето во мене тлее, сè уште и не го 
давам никому да ми го земе.

Малку повеќе страхував лично од она што мојот 
борче ќе го каже за моето пишување, но како што гледа-
те сè уште сум жива, ха, ха, ха.

Подобар ли е животот кога претставата животна 
се поделува со околината?

Борче: апсолутно! Се надевам дека уште долго ќе 
трае нашата и ваша приказна со нас, со вас, за нас, за 
вас, за навек...

Катерина: дефинитивно! кога таа претстава завр-
шува, почнуваш да живееш во една смиреност, во еден 
комодитет, кој за ништо на овој свет не се менува.

 Зошто баш на овој начин решивте да допрете до 
јавноста?

Борче: зачудноста е коренот на она што се вели 
приказна, па затоа малку необичност никому нема да 
пречи, напротив ќе ја зачини нашата приказна со љубо-
питност уште пред да ја/ги отворите книгата/ книгите...

Катерина: едноставноста, транспарентноста и ис-
креноста се она што нас, мислам на двајцата, нè води на 
оваа наша Љубов - Патешествие и по тоа сме препознат-
ливи, меѓу нашите ближни, а тоа се сите.

Што можеме ново да очекуваме од вас како бра-
чен пар, сега сте и самите имате свој бизнис, како 
пливате низ тие води?

Борче: Просторот наречен наше театарче е всуш-
ност и Ваше, на сите, без разлика на тоа дали сте или 
сме директни чинители или проследувачи, љубопитни-
ци или, пак, само повремени ѕиркачи...Во театарчето ќе 
има и има место за сите! Голем поздрав, ве чекаме, се 
гледаме, се читаме!

Катерина: Фирмата има име наше театарче и заед-
но сме фокусирани на Веб-страницата, на која со голе-
ма љубов го градиме театарчето, портал кој го третира 
засега македонскиот театар и секако ќе се задржиме на 
тоа wwwteatarce.mk низ неколку рубрики (историја на 
театарот, Став. Ликови, рецензии, Во прво лице, делан-
ки, низ светот ). Постоиме полни шест месеци и сме 
задоволни од тоа како работи ова младо театарче.

Сакам да се пофалам дека ми излезе и првиот мој 
есеј во театарче Јас. дездемона... секако тоа е просле-
дено под будното око на Грозданов. за нови написи ми-
слам дека малку ќе се одморите од мене (ха,ха...) барем 
до година, а си пишувам по малку, тоа ми е кога сум 
сама со себе.

Се читаме на тетарче.мк.
Елена Ѓурчиноска



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА38

СПОРТ

УПОРНИТЕ УСПЕВААТ
Веќе трет пат по ред нашата 15 годишна апостолов-

ска Вера, членка на МобиЛноСт –Скопје, учествува 
во натпревар по поливање на базенот во Спортскиот 
Центар борис трајковски.

оваа година , 26. 12. 2016 година ,,Специјална олим-
пијада“, како и претходните години, организира нового-
дишен натпревар за децата со посебни потреби, членови 
на Специјалната олимпијада.

Во рамките на тој настан и Вера апостоловска зеде 
учество и освои бронзен медал, односно трето место, 50 
метри градно.

успехот на Вера се должи на нејзиното седумгодиш-
но тренирање пливање, трипати неделно, како зиме така 
и на лето, континуирано и без престанок. работи напор-
но и упорно, а упорните успеваат.

на Вера й посакуваме уште многу големи успеси.
Елена Ѓурчиноска

9 ФАЗА МЕЃУНАРОДЕН ГРАНД 
ПРИ ВО АТЕТИКА

Дубаи,  УАЕ, 14 – 20.03.2017

благодарение на воспоставената соработка со клу-
бот за спорт на лица со инвалидност од дубаи и нивни-
от претседател г-дин тани Јума берегад, Македонски-
от параолимписки комитет беше поканет да учествува 
на деветтиот Фаза Гранд при натпревар во атлетика, 
под покровителство и платени трошоци за сместување 
и престој од страна на организаторот. Претседателот 
и генералниот секретар на комитетот беа поканети 
на состанок и договор за натамошна соработка која 
опфаќа заеднички подготовки на нашите спортисти 

во Македонија (кревање на товар, атлетика...), мож-
ност за евентуална донација на опрема, како и можна 
покана за учество на наши спортисти на натпревари 
во дубаи со покривање на трошоци од нивна страна. 
Во спортскиот дел учествуваа селекторот крсто Се-
рафимовски и атлетичарот александар талески кој 
беше повикан на рекласификација од страна на иПЦ. 
за спортистот ифраим Љута не можеше да се направи 
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рекласификација и покрај сите напори и дописки кои 
ги направивме со раководителот на иПЦ за атлетика, 
бидејќи од атлетскиот комитет при иПЦ инсистираа за 
натпреварувач кој има статус не (not eligible) да се дос-
тави медицинска документација со промени на здрав-

ствената состојба најмалку 3 месеци пред одржување 
на првенството, а ние поканата од дубаи ја добивме на 
само 1 месец пред првенството.

како и да е, александар талески, кој беше селектиран 
од селекторот на репрезентацијата крсто Серафимовски 
замина на натпреварот, направи тренинг, и на класифика-
цијата, согласно изменетите пропозиции на иПЦ и нему 
не му беше дозволено да настапува  заради една, за нас 
парадоксална причина, но составен дел на правилникот 
за категоризација на спортисти во атлетика.

напорите да се остане во конкуренција не вродија 
со плод, и после дведневни прегледи, жалби и препи-
ски, на наше барање беше одлучено тој да настапи вон 
конкуренција, каде го освои 5-то место од девет натпре-
варувачи во копје со резултат од 36,06 метри. Првопла-
сиран во оваа дисциплина беше Синг Сундар Гурјар од 
индија со 60,33м, второпласиран такуја Ширамаса од 
Јапан со 49,71м, а третопласиран акихиро Јамазаки од 
Јапан со 46,31м.

клубот од дубаи годинава изгради нов сопствен 
атлетски стадион и ова беше негово свечено пуштање 
во употреба. Прекрасно спортско катче, мултифункцио-
нално и тотално адаптирано за лица со инвалидност. 
Соработката со клубот продолжува кон крајот на месец 
мај кога очекуваме нивните спортисти да пристигнат во 
Македонија на тренинг.

Б.Јовановски

Што ни е потребно за здрав организам

НАУЧЕТЕ ДА ОДБЕРЕТЕ
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ

Витамините и минералите 
не се семоќни, но никако не 
треба да се занемари нивната 
сила, бидејќи истражувањата 
покажуваат дека некои од нај-
честите болести на денешни-
цата, како кај жените така и кај 
мажите можат да се превенира-
ат благодарение токму на нив.

тие го јакнат имунитетот, нè штитат од грип и на-
стинки, го забавуваат стареењето. Сите овие заслуги им 
се припишуваат токму на витамините и на минералите, 
но добро е да знаете кога се пијат и како се комбинираат.

Сите сакаме да бидеме здрави и силни, но нашата 
исхрана понекогаш само по себе не е доволна да ги за-
доволи сите прехранбени потреби на нашиот организам. 
тој недостиг може да се надомести со витамини и дода-
тоци на исхраната, но почитувајте одредени факти и да 
знаете како и на што дејствуваат.

некои витамини подобро се апсорбираат во органи-
змот ако се внесуваат со храна, додека други делуваат 
ако се пијат на празен желудник.

земањето витамини во некои комбинации може да 
бидат делотворни, додека други комбинации може да ја 
забават нивната апсорпција, објави неодамна National 
institutes of Health.

ако научите како кој витамин најдобро дејствува, 
самостојно или во комбинација, ќе ги направите корис-
ни за здравјето, ќе ги надоместите потребните хранливи 
состојки и нема непотребно да фрлате пари.

Сите витамини препорачливо е да се испијат со го-
лема чаша вода.

Еве кога треба да земаме витамини за да добиеме 
максимална корист.
НАУТРО

Витамин Б12 – овој витамин е најдобро да се пие 
на празен желудник со витамин б1 со бакар. оваа ком-
бинација поттикнува енергија и затоа се зема наутро на 
празен желудник за да најдобро го започнете денот.
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Витамин Ц – овој витамин може да се консумира 
со витамин б12, е и а, како и со цинк и тоа наутро за 
подобра апсорпција.

Железо – него не треба да го комбинирате со цинк, 
витамин е, манган или калциум.
ПОПЛАДНЕ

овие витамини треба да се земаат со храна:
Цинк – може да се пие заедно со витамините а, Ц и 

б12. избегнувајте комбинирање со железо, бакар и ви-
тамин б9 ако сте се напиле цинк.

Витамин Е – треба да се внесува во организмот се-
когаш со селен, како и со витамин Ц и а. немојте да го 
комбинирате со железо.

Витамин А – овој витамин пијте го заедно со вита-
мин Ц и е, како и со цинк.

Витамините к, а, д и е се липосолубилни витами-
ни растворливи во масти.

Поради тоа треба да се внимава со нивната консума-
ција бидејќи може да дојде до хипервитаминоза.
НАВЕЧЕР

Со храна за време или по вечерата би требало да ги 
консумирате овие витамини.

Витамин Д – ја зголемува апсорпцијата на калциумот.
Калциум – не земајте го во комбинација со цинк 

или железо. калциумот и магнезиумот треба секогаш 
да се земаат во однос 2:1 бидејќи таков е нивниот физи-
олошки однос во организмот.

Омега 3 – ова рибино масло треба да се пие заедно 
со витамин д.
ПРЕД СПИЕЊЕ

Пробиотици – за да го подобрите варењето, земајте 
пробиотици околу два часа по вечерата.

Магнезиум е најдобар ако се испие пред спиење. 
тој му помага на телото да се смири пред да заспие. тре-
ба да се зема со калциум, бидејќи на тој начин му се 
зголемува апсорпцијата, а може истовремено да се ком-
бинира и со витамин б6.
ШТО Е СО МУЛТИВИТАМИНИТЕ

Мултивитамини – ако земате некои мултивита-
мин, консумирајте ги на средина на денот заедно со хра-
на. ако не земате други додатоци, можете мултивита-
минска таблетка да ја преполовите и половина да земате 

наутро, половина навечер.
ПРЕПОЗНАЈТЕ ГИ СИМПТОМИТЕ НА НЕДОСТИГ

Како да се препознаат симптомите кога во орга-
низмот ви фали одреден витамин или минерал?

докажани симптоми за недостиг на витамин Ц во 
организмот се телесен замор, немање волја, бледа кожа, 
зачестени главоболки во мускулите. немањето доволно 
витамин Ц во телото знае да доведе до хроничен замор 
и раздразнетост. Склоноста кон инфекции и модринки, 
лошо варење на храна како и кожна и капиларна сла-
бост се знаци за недоволно витамин Ц во телото.

Високата телесна температура за трипати го нама-
лува нивото на витамин Ц во телото, па за време на ви-
рози и настинки потребно е да се зема зголемена доза. 
Пушачите треба да внимаваат на овој важен антиокси-
данс, како и лицата кои пијат многу кафе.

недостигот од калиум и магнезиум, како и другите 
електролити се манифестира во облик на постојани гр-
чеви во мускулите. ако имате проблем со спиењето, тоа 
би можело да биде аларм за недоволно цинк, магнезиум 
и аминокиселини во телото.

 Хроничниот замор, како и немањето енергија може 
да укажува на недостиг на железо во организмот. Магне-
зиумот од таложење на калциумот во уринарниот тракт. 
земањето железо е многу важно за лицата во третата 
доба со цел да им се врати свежината виталноста како и 
за правилен и доволен проток на кислород. ако страдате 
од недостиг на железо, внимавајте да го консумирате со 
витамин Ц, фолна киселина како и витамин б12, бидејќи 
само така во целост ќе се ресорбира во организмот.

Сите знаеме за важноста на омега 3 масните кисе-
лини, но и важно е со нив да се зема гама-линоленска 
киселина.

Секогаш витамините од групата б пијте ги заедно за 
максимален ефект, а калциумот пијте го со магнезиум.

Симптоми за недостаток на фолна киселина се за-
мор, недостиг на концентрација, бледи усни и непца, 
зуење во ушите и срцебиење.

Задолжително треба да внесуваат витамин Д по-
себно во месеците кога нема сонце.

Продолжува...
(Преземено од СЕМЕЈНО ЗДРАВЈЕ)

Елена Ѓурчиноска
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Македонската репрезентација во стрелаштво во 
состав: бранимир Јовановски-стрелец и тренер, Ванчо 
каранфилов, Лидија крстеска и александар Јованов-
ски-стрелци и драган дојчиноски-шеф на делегација, 
од 05-12.05.2017 година учествуваа на маѓународното 
првенство во стрелаштво на Хановер, благодарејќи на 
наменскитен средства добиени од агенцијата за млади и 
спорт и Министерството за труд и социјална политика.

на 08.05.2017 година беше првиот настап на наши-
те спортисти во дисциплината П3-Спорт пиштол која 
се стрела на 25 метри. Прв меѓународен настап за на-
шите спортисти после една година (од мај минатата го-
дина), со исклучок на Ванчо кој настапи на Параолим-

писките игри во рио во септември минатата година. 
од 28 натпреварувачи во оваа конкуренција, најдобар 
пласман, 10-то место со резултат од 544 кругови оства-
ри бранимир Јовановски, Ванчо каранфилов го освои 
12-то место со 542 круга, додека александар Јованов-
ски во оваа дисциплина имаше само 5 тренинга во ка-
риерата и поред неискуството му се случија и 2 застои 
на пиштолот (само еден е дозволен), па се случи судиите 

да му впишат неколку нули, така да со 460 кругови го 
зазеде 28-то место. ова дисциплина бара многу тренинг, 
многу муниција, александар Јовановски е млад и нов 
стрелец и сигурно веќе следната година ќе биде сери-
озно поконкурентен. Во оваа дисциплина нормата за 
следното Светско првенство во Гванжу, Јужна кореја 
во 2018 година изнесува 537 кругови. Пласман за идно-
то светско првенство во оваа дисциплина обезбедија 15 
стрелци меѓу кои и нашите стрелци бранимир Јованов-
ски и Ванчо каранфилов. Всушност Ванчо каранфилов 
и оливера наковска-бикова нормите за светското пр-
венство веќе ги обезбедија во рио 2016 година

Вториот натпреварувачки ден на меѓународното пр-
венство на Хановер 09.05.2017 година се стрелаше дис-
циплината Малокалибарски пиштол слободен избор на 
50 метри. од нашите натпреварувачи настапија брани-
мир Јовановски и Ванчо каранфилов. Во конкуренција 
на 30 натпреварувачи, по квалификациите, бранимир 
Јовановски со 520 круга беше на делба на 8-10 место, 
но заради помалку внатрешни центри, (3 додека конку-

11-то МЕЃУНАРОДНО ПРВЕНСТВО НА ХАНОВЕР  
ВО СТРЕЛАШТВО 2017



рентите имаа 5 и 8) не влезе во финалето и го зазеде 
конечното 10-то место. Штета, вистинска спортска не-
среќа, но таков е спортот, затоа е и интересен. Ванчо 
каранфилов со 518 кругови го освои 12-то место од 
30 натпреварувачи. она што е вазно е дека и двајцата 
стрелаа над минимум норма (нормата беше поставена 

на 504 кругови), за светското првенство во Гванжу, ко-
реја идната година. По распукување дополнителни 24 
куршуми во финалето, првото место го освои растко Јо-
киќ од Србија со 222,0 кругови, второто Сервер ибраги-
мов од узбекистан со само половина круг помалку или 
221.5 кругови, а третото олексиј денисјук од украина 
со 199,0 кругови.

третиот натпреварувачки ден се стрелаше дис-
циплината воздушен пиштол, жени и мажи. Во оваа 
дисциплина настапија сите наши натпреварувачи. 
најнапред настапи Лидија крстеска во конкуренција 
на 12 зени и со резултат од 361 круг се пласира како 
6-та во финалните борби. Во финалето го освои ко-
нечното 5-то место. Мажите настапија во конкурен-
ција на 35 стрелци. Ванчо каранфилов со резултат 
од 555 кругови се пласира на 10-то место, бранимир 
Јовановски со 546 кругови го зазеде 20-то место, до-
дека александар Јовановски со 541 круг беше 23-ти. 
норма во оваа дисциплина за идното светско првенство во 
кореа 2018 година беше 340 кругови за жените, односно 
541 круг за мажите и сите наши стрелци ја исполнија. 
екипно, машката репрезентација го зазеде 3-то место со 
1642 кругови, за 12 помалку од второпласираната тур-
ција, односно за 14 помалку од првопласираната Полска.

Б.Јовановски
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СПОРТ

14-ТИ СПОРТСКИ ИГРИ  
ВО ЗЕНИЦА, БИХ 2017

репрезентацијата на Мобилност Македонија во 
состав: Гоце Миновски, Савре бојковиќ, адем неби и 
дејан Ѓорѓиевски, од 18-20.05.2017 година во зеница 
учествуваа на 14-те Спортски игри на параплегичари и 
лица заболени од детска парализа на Федрацијата босна 
и Херцеговина.

По извршената класификација нашите натпрева-
рувачи настапија во атлетика и во шах екипно. наши-
те двајца натпреварувачи во атлетика постигнаа голем 
успех освојувајќи медали во сите дисциплини во кои 
настапија и тоа: 

-Савре бојковиќ во категорија Ф58 во конкуренција 
на 6 натпреварувачи освои три први места и тоа во ѓуле 
(4кг) со резултат од 7,57м, диск (1кг) со резултат од 
18,37м и копје (о,600гр) со резултат од 17,50м.

-Гоце Миновски во категорија Ф52 во конкуренција 
на 6 натпреварувачи освои прво место во диск (1кг) со 
резултат од 11,33м, второ место во кугла (2кг) со резул-
тат од 7,93м, и трето место во копје (0,600гр) со резул-
тат од 10,32м.

Б.Јовановски
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ЗАБАВНА СТРАНА

Број 88, Maj 2017

ПОДГОРИЦА ОПЕН 2017
репрезентацијата на Македонскиот параолимписки 

комитет по покана од Параолимпискиот комитет на 
Црна Гора учествуваше на меѓународниот турнир „Под-
горица опен 2017“ на кој учествуваа и спортисти од Хр-
ватска, Србија и домаќинот Црна Гора.

Во нашата репрезентација селекторот Страшко ко-
цевски (воедно и играч во класа 10) ги избра: рубинчо 
ристески-класа 8, Марјан зафировски –класа 7, дејан 
алексовски-класа 9, зоран трајановски-класа 10, не-
бојша ташиќ-класа 10, како и Горан здравков-возач.

конечни резултати: 
ПОЕДИНЕЧНО: 

класа 6-7 
3- МеСто , Марјан зафировски Мкд ( Скопје )

класа 8  
1 МеСто, рубинчо ристески Мкд ( Прилеп ) 

класа 9-10  
3 МеСто Страшко коцевски Мкд ( куманово) 

ЕКИПНО:
класа 6-8 

1 МеСто - МакедониЈа  ( рубинчо ристески и 
Марјан зафировски) 

класа 9-10 
3 МеСто - МакедониЈа ( Страшко коцевски и не-
бојша ташиќ )

Б.Јовановски

Славење
Седат две плавуши и едната и вика на другата: 
– Еј види го пијаниот будала! 
– А кој е тој? 
– Абе еден пред десет години ми предложи брак и го 
одбив. 
– Аууу, па овој уште слави! 

Изум
Седат Трпе и Цветко запиени во кафана, Цветко пра-
шува: 
– Трпе, дали знаеш дека американците го измислиле 
телескопот за да гледаат во ѕвездите? 
– Знам! 
– А знаеш ли дека русите го измислиле перископот да 
гледаат над вода? 
– Знам! 
Трпе се врти и го прашува Цветко: 
– А добро ти знаеш дека Македонците измислиле нап-
рава за гледање преку ѕид?! 
Цветко збунет одговара: 
– Еј, навистина? Која е таа справа? 
– Прозор идиоту еден! 
 
Психијатар
Трпе оди на психијатар. 
– Докторе, го слушам мебелот како ми зборува по 
дома. 
– Како тоа ви зборува? 
– Па така, спијам со жена ми во кревет и го слушам 
шкафот како збори со жена ми и вика “Заспа овој?”, а 
она му вика “Изгледа” па шкафот вика “Добро одам ја 
полека од тука” и тогаш се будам бесен и му викам: “Не 
одиш никаде! Сеуште те немам исплатено!” 

Добар виц
– Ало, полиција? – Да, повелете! 
– Ви се јавувам да ми кажете некој виц!
– Господине, ова е сериозна институција, ние работи-
ме овде, немаме време за вицови!
– Хахаха, топ виц, поздрав!!!

Немам зборови
Влегува Трпе дома мртов пијан, Трпана го гледа и му 
вика: 
– Немам зборови! 
А Трпе: 
– Фала богу!

Митко Фидановски
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