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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

Почитувани	членови,

изминатиот	период	го	красат	бројни	активности	презенеми	од	страна	на	чле-
новите	на	органите	и	телата	на	Мобилност	Македонија,	повеќе	работни	средби	
со	Премиер	на	рМ,	зоран	заев,	повеќе	министри,	директори	и	советници,	а	се	со	
една	цел,	да	ги	презентираме	активностите	кои	ги	преземаме	за	подобрување	на	
правата	и	положбата	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	во	нашата	држава.

Со	наша	заложба	успеавме	да	излобираме	ФзоМ	да	го	зголеми	буџетот		за	
лекување	на	болните	од	мултиплекс	склероза	за	20	милиони	денари,	средства	
со	кои	ќе	се	вклучат	нови	пациенти	на	прва	и	втора	линија	на	терапија	со	надеж	
дека	оваа	нагорна	линија	ќе	продолжи	и	понатаму,	потоа	испративне	комплетно	
нов	текст	на	работна	верзија	на	Правилник	за	индикација	за	остварување	на	пра-
во	на	ортопедски	и	други	помагала	заедно	со	Список	на	помагала,	индикации	за	
препишување	на	истите	и	одржавме	повеќе	состаноци	со	директорите	на	ФзоМ,	
ден	дончев	и	орхан	рамадани,	како	и	со	комисијата	за	ортопедски	помагала.	
нашите	барања	предизвикуваат	фискални	импликации	и	јасно	ни	е	дека	ќе	има-
ме	отпор	при	нивната	реализација,	меѓутоа	цврсто	стоиме	зад	фактот	дека	само	
со	подобри,	пофункционални	и	пософистирани	ортопедски	помагала	можат	да	
понудат	подобра	социјална	инклузија	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	во	сите	
пори	на	општеството,	а	со	самото	тоа	и	подобар	квалитет	на	живот.

организиравме	 повеќе	 манифестации	 на	 кои	 учествуваа	 повеќе	 стотици	
наши	членови	како	што	се:	меѓународната	тематска	работилница	за	параплегија	
со	присуство	на	предавачи	од	Словенија	и	Македонија,	 деветата	меѓународна	
ликовна	колонија	во	охрид,	изборни	спортски	натпревари	во	шеснаесет	здруже-
нија	членки	на	сојузот,	триесетти	републички	спортски	игри	во	Струга	и	охрид,	
тематска	работилница	во	битола,	седмата	масовна	средба	во	природа,	одбележан	
денот	на	параплегија	во	Скопје	со	дефиле	од	Порта	Македонија	до	дХо	„даре	
Џамбаз“,	одбележан	меѓународниот	ден	на	МС	во	Скопје	со	печатење	на	две	бро-
шури	„Живот	со	МС“		и	„Мојата	мајка	има	МС“,	како	и	тематска	работилница,	
учество	на	бројни	проекти,	работилници,	конференции,	јавни	дебати	организи-
рани	од	други	субјекти,	а	повеќе	наши	членови	учествуваа	на	спортски	натпре-
вари	во	Србија,	Црна	Гора,	бугарија	и	кореја....	и	уште	многу	други.

за	се	ова	можете	да	се	информирате	во	нашето	гласило	МобиЛноСт.

Б.Јовановски
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Со	оваа	програма	се	уредуваат	мер-
ките,	 носителите,	 начинот	 на	 спрове-
дување,	 потребната	 документација	 и	
обезбедените	средства	за	рефундирање	
на	средства	платени	како	царински	да-
вачки,	 данок	 на	 додадена	 вредност	 и	
акциза	за	набавка	на	патнички	автомо-
бил	за	лица	со	најмалку	80%	инвалид-
ност	 на	 долните	 екстремитети,	 лица	
со	умерена,	тешка	и	длабока	ментална	
попреченост	за	потполно	слепи	лица	со	
придружник	и	 за	потполно	глуви	лица	
за	2018	година.

I. Корисници
корисници	 на	 оваа	 програма	 се	

следните	лица:
-	 лице	 со	 најмалку	 80%	 инвалид-

ност	на	долните	екстремитети,
-	лице	со	умерена,	тешка	и	длабока	

ментална	попреченост,
-	потполно	слепо	лице	со	придруж-

ник	и
-	потполно	глуво	лице.
II. Мерки
рефундирањето	 на	 средства	 пла-

тени	 како	 царински	 давачки,	 данок	 на	
додадена	вредност	и	акциза	за	набавка	
на	патнички	автомобил	се	врши	во	рам-
ките	на	 обезбедените	 средства	 со	 оваа	
програма.

Со	 оваа	 програма	 се	 предвидуваат	
средства	 за	 рефундирање	 во	 износ	 не	
поголем	од	180.000	денари	по	одобрено	
барање.

III. Носители
оваа	програма	ја	спроведуваат	Ми-

нистерството	за	труд	и	социјална	поли-
тика	и	Центрите	за	социјална	работа.

IV. Начин на спроведување
барањето	 за	 рефундирање	 на	 сред-

ства	 платени	 како	 царински	 давачки,	
данок	на	додадена	вредност	и	акциза	за	
набавка	на	патнички	автомобил	се	под-
несува	од	страна	на	лицето	од	дел	I	од	
оваа	 програма,	 негов	 родител	 или	 ста-
рател	најдоцна	до	30	септември,	во	те-
ковната	година	по	објавен	јавен	повик.	
барањето	со	потребната	документација	
се	поднесува	преку	надлежниот	Центар	
за	 социјална	 работа	 до	 комисијата	 за	
рефундирање	на	средства	за	набавка	на	
патнички	автомобил	со	потребната	до-
кументација.

од	страна	на	комисијата	за	вршење	
на	 увид	 во	 домот	 на	 подносителот	 на	
барањето,	 се	 врши	 увид	 најдоцна	 30	
дена	од	доставување	на	барањето.

од	страна	на	комисијата	за	вршење	
на	 увид	 во	 домот	 на	 подносителот	 на	
барањето,	записникот	за	извршен	увид	
и	 барањето	 со	 приложената	 докумен-
тација	 се	 доставува	 до	 комисијата	 за	
рефундирање	 на	 средства	 за	 набавка	
на	патнички	автомобил	најдоцна	десет	
дена	од	извршениот	увид.

од	страна	на	комисијата	за	рефун-
дирање	на	 средства	 за	набавка	на	пат-
нички	автомобил,	по	истекот	на	рокот	
за	поднесување	на	барањата	се	разгле-
дуваат	 доставените	 барања	 за	 рефун-
дирање	 на	 средства	 со	 приложената	
документација,	 и	 најдоцна	 30	 дена	 по	
истекот	на	рокот	се	врши:

-	електронско	внесување	на	подато-
ците,

-	изготвување	на	предлог	ранг	-	лис-
та	 на	 лицата	 кои	 имаат	 поднесено	 ба-
рање	за	рефундирање	на	средствата	по	
категории	кориснички	групи,

-	изготвување	на	предлог	до	минис-
терот	 за	 труд	 и	 социјална	 политика	 за	
исполнетоста	на	 условите	 за	 рефунди-
рање	на	 средства	 и	 донесување	на	 ре-

шение	по	барањата.
При	 утврдување	 на	 ранг	 -	 листата	

на	лицата	кои	имаат	поднесено	барање	
за	рефундирање	на	средствата	платени	
како	царински	давачки,	данок	на	дода-
дена	 вредност	 и	 акциза	 за	 набавка	 на	
патнички	 автомобил	 и	 ги	 исполнуваат	
условите	 од	 оваа	 програма,	 максимал-
ниот	број	на	бодови	изнесува	50	бода,	
и	тоа:

-	еден	член	во	семејство	со	инвали-
дитет	–	15	бода

-	два	и	повеќе	члена	во	семејство	со	
инвалидитет	–	30	бода.

-	доколку	лицето	остварува	приходи	
помали	од	просечната	нето	плата	во	др-
жавата	за	претходната	година–	10	бода.

-	 доколку	лицето	 е	редовен	 студен,	
активен	барател	на	работа	или	вработе-
но	лице	–	10	бода.

V. Потребна документација
кон	барањето	се	поднесува	следна-

та	документација:
-	наод,	оцена	и	мислење	од	надлеж-

на	 комисија	 за	 утврдена	 инвалидност	
од	најмалку	80%	на	долните	екстреми-
тети,	за	утврдена	умерена,	тешка	и	дла-
бока	ментална	попреченост,	за	потпол-
но	слепило	и	потполна	глувост	(или	ко-
пија	од	документот	заверена	на	нотар),

-	Примерок	или	заверена	копија	од	
царинска	 декларација	 не	 постари	 од	
12	месеци	од	денот	на	подмирување	на	
царинските	давачки	и	акцизи	при	увоз	
на	патнички	автомобил,	издадени	од	ца-
рински	орган.

-	доказ	 за	платен	данок	на	додаде-
на	вредност	при	набавка	на	патничкиот	
автомобил,

-	наод	и	мислење	за	друг	член	на	се-
мејството	 со	 инвалидност	 (или	 копија	

Врз	основа	на	член	213-д	став	1	од	законот	за	социјалната	заштита	(,,Службен	весник	на	република	Македонија“	бр.	79/09,	
36/11,	51/11,	166/12,	15/13,	79/13,164/13,	187/13,	38/14,	44/14,	116/14,	180/14,	33/15,	2/15,104/15,	150/15,	173/15,	192/15,30/16	и	
163/17)	Владата	на	република	Македонија,	на	седницата	одржана	на	22.1.2018	година,	донeсе:

П Р О Г Р А М А

ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕД-
НОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 80% ИНВАЛИДНОСТ 
НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕ-
НОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА
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од	документот	заверена	на	нотар),
-	Потврда	 за	 остварени	приходи	од	

управата	 за	 јавни	приходи	 за	претход-
ната	година,

-	 Потврда	 за	 редовен	 студент	 (до-
колку	лицето	е	студент),

-	Потврда	за	заснован	работен	однос	
(доколку	лицето	е	во	работен	однос),

-	 Потврда	 за	 регистриран	 активен	
барател	на	работа	(доколку	лицето	е	не-
вработено	лице).

VI. Обезбедени средства
Средствата	 за	 реализација	 на	 оваа	

програма	 се	 предвидени	 и	 обезбедени	
во	буџетот	на	Министерството	за	труд	
и	социјална	политика	за	2018	година	во	
износ	од	6.000.000,00	денари,	на	раздел	
15001,	потпрограма	50,	ставка	464.

оваа	 програма	 влегува	 во	 сила	 на-
редниот	 ден	 од	 денот	 на	 објавувањето	
во	„Службен	весник	на	република	Ма-
кедонија“.

бр.	44-451/1		
22	јануари	2018	година,	
заменик	на	претседателот	на	Владата	

на	република	Македонија,	Скопје		
м-р	Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ОДРЖАНА XIV 
СЕДНИЦA 
НА УПРАВЕН 
ОДБОР  

НА МОБИЛНОСТ  
МАКЕДОНИЈА

на	24.02.2018	година	се	одржа	XIV	
седница	на	уо	на	Мобилност	Македо-
нија	 на	 која	 беше	 разгледан	 и	 усвоен 
записникот	од	претходната	седница	на	
уо	 на	Мобилност	Македонија	 одржа-
на	 на	 21.12.2018	 година.	 Во	 натамош-
ниот	 тек	 на	 седницата,	 претседателот	
ги	 запозна	 присутните	 со	 преземените	
активности	 во	 периодот	 помеѓу	 двете	
седници	 на	управниот	 одбор	 и	 реали-
зираните	 програмски	 активности	 кои	

се	однесуваа	 за:	донесените	измени	во	
законот	 за	 социјална	 заштита;	 ФзоМ	
го	зголеми	буџетот	за	лекови	за	болни-
те	од	мултипла	 склероза	по	поднесено	
барање	 од	Мобилност	Македонија;	 до	
ФзоМ	е	предаден	работен	материјал	за	
измени	и	дополнувања	на	Правилникот	
за	 индикации	 за	 остварување	 на	 пра-
вото	 на	 ортопедски	 и	 други	 помагала;	
работните	 средби	 во	 МтСП	 во	 врска	
со	новиот	начин	на	финансирање	на	на-
ционалните	инвалидски	организации	и	
распишаниот	Јавен	повик	за	нивно	фи-
нансирање;	работна	средба	со	министе-
рот	за	здравство	во	врска	со:	отварање	
центар	за	параплегија,	надминување	на	
проблемите	со	интерферонската	и	дру-
га	терапија	за	болните	од	МС,	за	измени	
и	дополнувања	на	законот	за	здравстве-
на	 заштита	 и	 законот	 за	 здравствено	
осигурување	 и	 органзирање	 на	 меѓу-
народна	тематска	конференција	на	која	
ќе	 поканиме	 лекари	 -	 физиотерапевти	
од	 Словенија	 кои	 ќе	 спроведат	 обука	
за	 наши	 лекари	 и	 лица	 со	 параплегија	
во	 врска	 со	 нивната	 мобилност,	 разни	
вештини	 на	 станување	 од	 кревет,	 об-
лекување,	одржување	на	лична	хигиена	
и	сл.	на	сите	наши	барање	министерот	
понуди	целосна	подршка;	за	реализира-
на	донација	од	еВн	за	Мобилност	те-
тово	 -	 специјално	 возило	 за	 превоз	 на	
лица	 во	 инвалидска	 количка;	 за	 прес-
танок	 на	 работа	 на	 националното	 ко-
ординативно	 тело	 за	 еднакви	 права	 на	
лицата	со	инавлидност;	за	соработка	со	
националната	агенција	за	европски	об-
разовни	програми	и	мобилност	ерасмус	
+,	и	други	тековни	активности.

беа	 разгледани	 и	 усвоени	 како	 на-
црт	 документи:	 извештај	 за	 работа	 на	
Мобилност	 Македонија	 за	 2017	 годи-
на;	 извештај	 од	 надзорниот	 одбор	 за	
извршената	 контрола	 врз	материјално-
финансиското	работење	на	Мобилност	
Македонија	во	2017	година;	извештај	за	
финансиското	работење	на	Мобилност	
Македонија	 за	 2017	 година	 и	 Годиш-
ната	сметка	на	сојузот	за	2017	година;	
извештаите	 од	 комисиите	 за	 попис	на	
средствата	 на	 Мобилност	 Макеоднија	
за	2017	година;	Програмата	за	работа	на	
Мобилност	Македонија	во	2018	година;	
Финансов	план	за	потребните	средства	
за	работа	на	Мобилност	Македонија	во	
2018	година;	Правилник	за	репрезента-
ција	на	Мобилност	Македонија.

беа	донесени	следните	одлуки:	-	се	
потврдија	одлуките	донесени	по	пат	на	
електронско	 гласање	 а	 се	 однесуваат	
на:	одлука	за	префрлување	на	средства	
во	 Фонд	 за	 инвенстиции	 и	 одлука	 за	
учество	на	претставник	на	Мобилност	
Македонија	на	меѓународна	конферен-
ција	на	пациентски	здруженија	во	Aти-
на	 и	 исплата	 на	 дневни	 надоместоци;	
-да	се	извршат	сите	потребни	поправки	
и	набавки	на	ситен	инвентар	во	апарт-
маните	за	одмор	и	опоравок	во	охрид,	
согласно	доставениот	список	за	поправ-
ки	на	дефекти	и	обврски	кои	треба	да	се	
реализираат	 за	 непречено	 работење	 на	
апартманите,	 изготвено	и	доставено	до	
сојузот	 од	 ангажираниот	 хаус-мајстор	
Велко	Грозданов.	Потребниот	инвентар	
што	 ќе	 се	 набавува	 за	 апартманите	 во	
охрид	да	се	реализираат	по	пат	на	ком-
пензација	преку	„нептун“	и	Мобилност	
Скопје;	-	да	се	плати	членарина	во	виси-
на	од	200	евра	за	членство	во	европската	
асоцијација	на	лица	со	телесен	инвали-
дитет	FIMITIK	за	2017	година;	-	учест-
во	на	наши	членови-ликовни	уметници	
на	 Светското	 првенство	 во	 уметност	
Paralym	2018година	во	рамките	на	под-
готовките	на	Параолимписките	игри	во	
токио	во	2020	година.	Се	донесе	одлу-
ка	 на	 членовите	 кои	 ќе	 аплицираат	 на	
ова	првенство	да	им	се	набави	сет	бои	и	
платно	за	изработка	на	сликата	со	која	
ќе	учествува	на	првенството;	-	набавка	
на	нов	компјутер	за	потребите	на	канце-
ларијата	на	Мобилност	Македонија	 во	
Скопје;	-	за	соработка	со	националната	
агенција	за	европски	образовни	програ-
ми	и	мобилност	ерасмус	+	преку	орга-
низирање	на	обуки	на	млади	членови	на	
Мобилност	 Македонија	 со	 познавање	
на	 англиски	 јазик	и	 работа	 на	 компју-
тер.	 здруженијата	 да	 достават	 предлог	
на	лица	за	учество	на	обуките	најдоцна	
до	 27	фебруари;	 -	 одлука	 за	 организи-
рање	 на	 меѓународна	 тематска	 конфе-
ренција,	подржана	од	Министерство	за	
здравство,	во	охрид	од	25	до	29	април,	
со	 учество	 на	 лекари	 физијатри	 и	 фи-
зијатерапевти	 од	Центарот	 за	 парапле-
гија	Сочи	во	Словенија,	претседателот	
Сојузот	 на	 Параплегичари	 на	 Слове-
нија,	 параплегичари-членови	 на	 Мо-
билност	Македонија	 лекари-физијатри	
и	физиотерапевти	од	Македонија	и	др.	
оваа	одлука	се	однесува	на	трошоците	
за	сместувување	на	учесниците	на	кон-
ференцијата,	исхрана	и	превоз;	
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ОДРЖАНА XV  
СЕДНИЦA 
НА УПРАВЕН 
ОДБОР  

НА МОБИЛНОСТ  
МАКЕДОНИЈА

на	 23.03.2018	 година	 се	 одржа	 XIV	
седница	 на	 уо	 на	 Мобилност	 Македо-
нија	на	која	беше	разгледан	и	усвоен За-
писникот	од	претходната	седница	на	уо	
на	 Мобилност	 Македонија	 одржана	 на	
24.02.2018	 година.	 Во	 натамошниот	 тек	
на	 седницата,	 претседателот	 ги	 запозна	

присутните	 со	 преземените	 активности	
во	 периодот	 помеѓу	 двете	 седници	 на	
управниот	 одбор	 и	 реализираните	 про-
грамски	 активности	 кои	 се	 однесуваа	
на:	 -прием	кај	 советникот	на	премиерот	
за	 имплементација	 на	 конвенцијата	 за	
права	на	лицата	со	инвалидност,	во	врска	
со	финансирањето	на	сојузот	со	упатени	
повеќе	барања:	месечни	исплати	на	сред-
ства	за	работа,	можност	за	прераспредлба	
на	средства	од	една	ставка	во	друга,	пра-
во	на	задржување	на	средства	на	сметка	
по	завршување	на	годината	и	друго,	до-
дека	 советникот	 побара	 транспарент-
ност	во	користењето	на	средствата	и	во	
спроведување	на	активностите;	-	работна	

средба	 кај	 директорот	 на	 клиниката	 за	
неврологија,	на	која	беше	побарано	да	се	
вклучат	 нови	 пациенти	 на	 прва	 и	 втора	
линија	 на	 терапија	 и	 оваа	 динамика	 да	
продолжи	во	нагорна	линија	како	резул-
тат	на	зголемениот	буџет	за	лекување	на	
болните	од	мултипла	склероза.	ФзоМ	на	
барање	 на	Мобилност	Македонија	 оваа	
година	 го	 зголеми	 буџетот	 за	 лекување	
на	 болните	 од	 мултипла	 склероза	 за	 20	
милиони	 денари;	 -работен	 состанок	 во	
Фондот	 за	 здравствено	 осигурување	 во	
врска	 со	 доставените	 предлози	 за	 из-
мени	и	дополнување	на	Правилникот	за	
ортопедски	помагала;	-	организирање	на	
меѓународна	работилница	за	параплегија	
во	 соработка	 со	 Сојузот	 на	 параплеги-
чари	 и	 квадриплегичари	 на	 Словенија.	
Претседателот	дане	кастелиц	го	потврди	

учеството	 на	 специјалист	 за	 физикална	
и	 рехабилитациска	 медицина	 даниел	
Глобокар	на	работилницата	од	12	до	15	
април;	 -Се	 донесе	 одлука	 за	 покривање	
на	 трошоците	 за	 превоз	 на	 учесниците	
од	Словенија,	нивниот	престој	во	охрид,	
како	и	пансионските	трошоци	за	другите	
учесници	-	медицински	лица	од	Македо-
нија,	 трошоците	 за	превоз	на	членовите	
учесници	на	работилницата	како	и	ручек	
за	сите	учесници	на	трибината.

беа	донесени	одлуки	за	спроведување	
на	 програмата	 за	 закрепнување	 и	 реха-
билитација	 на	 членовите	 на	 Мобилност	
Македонија	 во	 охрид:	 -	 распоредот	 на	

користење	на	апартманите	за	опоравок	и	
рехабилитација	 на	 Мобилност	 Македо-
нија	во	охрид,	бројот,	местата	и	времето	
на	 користење	 по	 здруженија	 се	 утврде-
ни	 на	 ниво	 и	 на	 начин	 како	 и	 мината-
та	 година;	 -Матичните	 здруженија	 при	
распределбата	 на	 местата	 за	 опоравок	 и	
рехабилитација	 да	 се	 раководат	 според	
„Правилникот	за	начинот	и	условите	на	
користење	на	апартманите	за	опоравок	и	
рехабилитација“,	 според	 однапред	 утвр-
дени	критериуми,	регуларно	и	на	транс-
парентен	 начин.	 -Членовите	 корисници	
на	апартманите	за	опоравок	и	рехабили-
тација	да	го	почитуваат	куќниот	ред	во	
апартманите.	 -здруженијата	 се	 должни	
јавно	и	транспарентно	да	ги	информираат	
своите	членови	за	можноста	да	користат	
опоравок	 и	 рехабилитација	 во	 апартма-

ните	на	сојузот	во	охрид	и	во	периодот	
од	1	до	15	април	да	овозможат	прием	на	
молби	 од	 членовите;	 -Ќе	 се	 исплатува	
надомест	 за	 превоз	 во	 висина	 на	 авто-
буската	карта	од	местото	на	живеење	до	
охрид	 и	 назад.за	 лицата	 во	 инвалидска	
количка	 ќе	 се	 пресметува	 надомест	 за	
потрешено	гориво	и	тоа	на	изминати	100	
км	по	10	литри	гориво;-	надоместокот	за	
храна	да	се	исплатува	во	висина	од	3000	
денари	нето	плус	11.111%	персонален	да-
нок,	и	тоа	само	на	членовите	корисници	
на	 социјална	помош	и	постојана	парич-
на	 помош;	 -	Се	 донесе	 одлука	 7	 члено-
ви	на	Мобилност	Струга	да	го	користат	
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опоравок	и	рехабилитација	во	бањата	во	
банско-Струмица7	 дена.	 трошоците	 за	
превоз	 ќе	 бидат	 надоместени	 во	 висина	
на	цената	на	автобуската	карта	во	бруто	
износ	од	местото	на	живеење	до	бањата	
во	 банско.	 Правото	 за	 користење	 бањ-
ско	лекување	во	бањата	во	банско	важи	
и	членовите	од	охрид;	 -	Се	продолжува	
договорот	 со	 Велко	 Грозданов	 со	 кој	 е	
назначен	да	ги	врши	работите	во	апарт-
маните	во	охрид	на	позиција	домаќин	и	
хаус	мајстор	од	1	април	до	30	септември;	
-за	 спроведување	 на	 генерално	 чистење	
на	 апартманите,	 спроведување	 на	 дера-
тизација	и	дезинсекција	во	 апартманите	
и	сервис	на	ПП	апарати;	-комисијата	за	
попис	на	средствата	и	ситниот	инвентар	
во	апартманите	во	охрид	да	изврши	от-
пишување	со	поништување	на	расипан	и	
неупотреблив	 ситен	 инвентар;	 -согласно	
одлуката	на	управниот	одбор	од	мината-
та	седница,	Мобилност	Скопје	да	изврши	
набавка	на	три	телевизири	и	два	шпорети	
(од	донираните	средства	од	емисијата	„Се	
или	нешто“	на	Сител	тВ).	

беа	донесени	одлуки	за	организирање	
на	 програмски	 активности:	 -Се	 донесе	
одлука	 за	 организирање	 на	 IX-та	Меѓу-
народна	 ликовна	 колонија	 во	 охрид	 од	
18	 до	 24	 април,	 со	 учество	 на	 сликари	
од	Чешка,	Хрватска,	Словенија	и	Србија,	
како	и	ликовни	уметници	од	нашата	др-
жава	 и	 ликовни	 уметници	 -	 членови	 на	
сојузот;	 -за	 набавка	 на	 сликарски	 мате-
ријал	 бои	 и	 платна;	 -	 за	 организирање	
на	исхрана	на	учесниците	во	ресторанот	
„орфеј“;	 -обезбедување	 на	 превоз	 од	
Скопје	до	охрид	и	исплата	на	 трошоци	
за	 превоз	 во	 висина	 на	 автобуска	 карта	
од	Скопје	 до	охрид;	 -за	 закуп	 на	 дело-
вен	простор-50м2,	за	заедничко	сликање	
на	учесниците	на	колонијата	веднаш	до	
апартманите;	 -за	распишување	на	повик	
за	организација	на	две	тематски	работил-
ници	до	септември	2018	година.	здруже-
нијата	 имаат	 рок	 најдоцна	 до	 30	 април	
да	достават	предлог	програма	за	органи-
зација	 на	 тематските	 работилници,	 кои	
ќе	 се	одржат	 едната	до	крајот	на	 јуни	а	
другата	 во	 септември;	 -	 за	 организација	
на	VII	 масовна	 средба	 која	 оваа	 година	
ќе	 се	 одржи	на 23.06.2018	 во	 дворот	 на	
Центарот	за	ортотика	и	протетика	„Сла-
веј“	–	Скопје,	кој	ќе	го	обезбеди	и	органи-
зира	просторот	во	нивниот	двор,	 заедно	
со	тематските	и	забавните	содржини.	од	

Градот	Скопје	ќе	побараме	да	го	обезбе-
ди	автобускиот	превоз	на	учесниците	од	
внатрешноста	 на	 Македонија.	 Мобил-
ност	Македонија	да	го	обезбеди	превозот	
со	 автомобили	 и	 комбиња	 за	 лица	 кои	
не	можат	да	користат	автобуски	превоз,	
или	 немаат	 организиран	 автобуски	 пре-
воз; -Се	донесе	одлука	за	организација	на	
XXX-ти	јубилејни	републички	спортски	
игри	на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	
Македонија,	закупување	на	пансиони	во	
хотел	„Струшки	Галеб“	во	Струга	и	ис-
плата	на	трошоци	за	превоз	на	учесници-
те.	игрите	ќе	се	одржат	од	07-10.06.2018	
година	на	спортските	терени	во	Струга	и	
охрид.	Се	донесе	одлука	да	ги	поканиме	
спортските	 екипи	 од	 Словенија,	 Хрват-
ска,	 босна	 и	 Херцеговина,	 Црна	 Гора,	
бугарија	и	Србија	да	учествуваат	на	овие	
игри;	-за	организација	на	XXX-то	јубилеј-
но	државно	првенство	во	шах	за	лица	со	
телесен	инвалидитет	на	Македонија,	 за-
купување	на	пансиони	во	хотел	„Струш-
ки	Галеб“и	исплата	на	трошоци	за	превоз	
на	 учесниците.	државното	 првенство	 ќе	
се	одржи	на	29	и	30	септември	2018	годи-
на.	рокот	за	пријавување	на	на	учесници	
на	 државното	 шаховско	 првенство	 е	 15	
септември;	 -за	 организирање	 XXIV-от	
Музички	фестивал	на	лица	со	телесен	ин-
валидитет	 на	Македонија	 и	 закупување	
на	 пансиони	 во	 хотелот	 „Цар	 Самуил“	
во	банско	на	3	и	4	август	2018	година	и	
исплата	на	трошоци	за	превоз	на	учесни-
ците.	 Музичкиот	 фестивал	 ќе	 се	 одржи	
во	 рамките	 на	 Струмица	 оПен	 ФеСт.	
рокот	 за	 доставување	 на	 демо	 снимка	
е	30	 јуни;	 -за	одржување	на	квалифика-
циски	 квиз	 натпревари	 во	 здруженијата	
на	06.09.2018;	-за	организација	XXIV-ти	
републички	 квиз	 натпревар.	 на	 лицето	
кое	ги	изработува	прашањата	да	му	се	ис-
плати	12.000,00	денари	,	а	на	лицето	кое	е	
задолжено	за	компјутерската	подршка	да	
му	се	исплати	6000,00	денари.	да	се	за-
купуват	на	пансиони	во	хотелот	„Цар	Са-
муил“	во	банско	за	учесниците	на	квизот.	
републичкиот	квиз	ќе	се	одржи	на	20	и	21	
октомври	2018година; -за	одржување	на	
традиционалната	 манифестација	 XXI-та	
„тортијада“	 во	 организација	 на	 Мобил-
ност	Струмица	на	20.10.2018;	-за	одржу-
вање	на	манифестацијата	„дефиле	на	ли-
цата	со	телесен	инвалидитет	на	„Широк	
Сокак“	 во	 организација	 на	 Мобилност	
битола	 и	 одржување	 на	 тематска	 рабо-

тилница	во	рамките	на	манифестацијата	
на	17	 јуни;	 -за	одржување	на	турнир	во	
табла	во	тетово	во	текот	на	месец	ноем-
ври;	-за	одржување	на	изложба	на	слики	
од	7-та	Ликовна	колонија	а	по	повод	3-ти	
декември	Меѓународниот	дена	на	лицата	
со	инавлидност.	изложбата	 ќе	 се	 одржи	
во	 објектот	 „Порта	 Македонија“	 на	 30	
ноември;	-за	врамување	на	изработените	
слики	 од	 7-мата	 меѓународна	 колонија,	
изработка	 на	 каталог,	 постер,	 покани,	
и	 организирање	 на	 коктел	 на	 настанот;	
-за	 одржување	 на	XXIV-ти	 литературни	
средби	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	
на	Македонија,	во	рамките	на	изложбата	
на	 слики.	 рокот	 за	 поднесување	 на	 ли-
тературните	 творби	 е	 30	 септември;	 -за	
одбележување	 на	 „4-ти	 декември“-де-
нот	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	на	
Македонија.	 здруженијата	 можат	 најдо-
цна	до	30	септември	да	достават	предлог	
програма	за	организација	на	овој	настан;	
-Висината	 на	 надоместокот	 за	 патни	
трошоци	 на	 лицата	 кои	 волонтерски	 ги	
обавуваат	 административните	 работи	
во	 здруженијата	 се	 зголемува	 и	 изнесу-
ва	 3000	 денари	 месечно	 плус	 11,111%	
данок;	 -Средства	 за	 I-ва	 дотација	 за	 ре-
довна	 дејност	 на	 здружените	 членки	 на	
Мобилност	 Македонија	 да	 се	 исплатат	
веднаш;	-Средства	за	здравствена	зашти-
та	и	медицински	помагала	за	2018	година	
да	се	исплатат	по	добивањето	на	првата	
дотација	на	средства	за	работа	од	страна	
на	МтСП;	-Максималниот	месечен	износ	
за	користење	на	двата	службени	мобил-
ни	 телефони	 на	 сојузот	 да	 изнесува	 по	
1500,00	 денари;	 -на	 Мобилност	 Струга	
за	 закуп	 на	 деловен	 простор	 се	 одобри-
ја	средства	во	висина	од	3000,00	денари	
плус	 данок;	 -Се	 донесе	 одлука	 со	 која	
надоместокот	 за	патните	 трошоци	да	 се	
исплатува	во	бруто	износ;	-Се	донесе	од-
лука	за	плаќање	на	фактурата	за	превоз	
на	две	лица	со	тежок	телесен	инвалиди-
тет	 од	Велес	 до	Струга	 и	 назад,	 проект	
на	МтСП,	во	износ	од	20.000,00	денари.	
Превозот	 е	 извршен	 во	 организација	 на	
Мобилност	Скопје	со	комбе	возилото;	Се	
донесе	одлука	за	корекција	на	платата	на	
вработеното	 лице	 во	Мобилност	 тетово	
на	работно	место	секретар	во	здружение-
то	со	високо	образование,	и	тоа	износот	
на	платата	почнувајќи	од	1	април	2018	го-
дина	да	изнесува	18.000,00	во	нето	износ.
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одрЖана		
СедниЦа		
на	Собрание	
на		

МобиЛноСт		
МакедониЈа

на	 24.02.2018	 година	 беше	 одр-
жана	 редовна	 седница	 на	 Собрание-
то	 на	 Мобилност	 Македонија	 на	 која	
беа	разгледани	и	усвоени:	извештај	 за	
работа	 на	 Мобилност	 Македонија	 за	
2017	 година;	 извештај	 од	 надзорниот	
одбор	за	извршената	контрола	врз		ма-
теријално-финансиското	 работење	 на	
Мобилност	Македонија	во	2017	година;		

извештај	 за	 финансиското	 работење	
на	Мобилност	Македонија		за	2017	го-
дина	и	Годишната	сметка	на	сојузот	за	
2017	година;	извештаите	од	комисиите	
за	 попис	 на	 средствата	 на	Мобилност	
Македонија	за	2017	година;	Програмата	
за	работа	на	Мобилност	Македонија	во	
2018	година;	Финансов	план	за	потреб-
ните	средства	за	работа	на	Мобилност	
Македонија	во	2018	година;	Правилник	
за	репрезентација	на	Мобилност	Маке-
донија.

на	 почетокот	 на	 седницата	 беше	
консатиран	 престанок	 на	 мандати	 на	
атли	 Горенца	 од	 дебар	 и	 зоран	 Ма-
радинов	од	радовиш	заради	смрт,	и	на	
нивно	место	беа	верифицирани	манда-
тите	на	буран	бала	од	дебар	и	на	Суза-
на	николова	од	радовиш.

Б.Јовановски

РАБОТЕН 
СОСТАНОК 
НА 
ПРЕМИЕРОТ 

ЗАЕВ СО 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
НАЦИОНАЛНИОТ 
СОВЕТ НА 
ИНВАЛИДСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Претседателот	на	Владата	на	репу-
блика	 Македонија,	 зоран	 заев	 заедно	
со	 министерката	 за	 труд	 и	 социјална	
политика	 Мила	 Царовска	 денеска,	 на	
28.03.2018	 година,	 во	 просториите	 на	
Владата	на	рМ,	се	сретнаа	со	претста-

вници	на	националниот	Совет	на	инва-
лидските	организации	на	Македонија.

на	 средбата	 се	 разговараше	 за	нај-
новата	одлука	 на	Владата	 за	 распоре-
дување	на	приходите	од	игри	на	среќа	и	
од	забавните	игри	во	2018	година	за	фи-
нансирање	на	програмските	активности	
на	националните	инвалидски	организа-
ции,	нивните	здруженија	и	нивната	асо-
цијација	на	здруженија	за	борба	против	
семејното	 насилство,	 како	 и	Црвениот	
крст	 на	 рМ.	 Се	 разменија	 мислења	 за	
изнаоѓање	 начини	 за	 подобрување	 на	
програмските	 активности	 на	 инвалид-
ските	организации	со	цел	да	се	направи	
најсоодветна	 социјална	 инклузија	 на	
оваа	категорија	граѓани.

„	Владата	е	сервис	на	сите	граѓани	
и	 ќе	 продолжи	 со	 изнаоѓање	 законски	
решенија	 за	 финансирање	 и	 подобру-
вање	на	условите	на	лицата	со	инвалид-
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ност	 и	 попреченост.	Целта	 на	Владата	
е	 да	 продолжи	 да	 донесува	 наменски	
законски	решенија	за	да	се	подобрува-
ат	 условите	 за	 лицата	 со	инвалидност.	
Постојано	 сме	 насочени	 кон	 подобру-
вање	на	квалитетот	на	животот	на	овие	
наши	граѓани“,	рече	премиерот	заев.

тој	додаде	дека	Владата	е	сервис	на	
сите	 граѓани	 подеднакво	 и	 ги	 повика	
претставниците	 на	 лицата	 со	 инвали-
дитет	да	ги	изложат	своите	проблеми	и	
да	учествуваат	во	процесите	за	наоѓање	
најсоодветни	решенија.

„Со	 денешните	 претставници	 се	
среќавам	 често	 и	 се	 обидуваме	 на	
различни	 начини	 да	 помогнеме	 да	 се	
обезбедат	 и	 искористат	 средствата	 за	
финансирање	 на	 нивните	 програмски	
активности	 на	 законски	 начин,	 транс-
парентно	и	отчетно“,	рече	министерка-
та	Царовска.

истовремено,	 на	 претставниците	
на	 националните	 инвалидски	 органи-
зации,	здруженија	и	асоцијации,	Царов-
ска	им	понуди	помош	за	почитување	на	
законитоста	при	поднесувањето	на	со-
одветните	проекти	и	програми,	а	за	кои	
се	наменети	средства	од	Владата.

Претставниците	 на	 националниот	
Совет	 на	 инвалидски	 организации	 на	
Македонија,	како	асоцијација	на	седум	
национални	 инвалидски	 организации,	
нивните	здруженија	и	нивната	асоција-
ција	ја	поздравија	политиката	на	Влада-
та	за	отчетно	и	транспарентно	работење	
и	посочија	дека	нивните	здруженија	ги	
почитуваат	 принципите	 на	 одговорно	
работење.	 истовремено,	 изложија	 дел	
од	 актуелните	 проблеми,	 кои	 се	 одне-
суваат	пред	се	на	потребата	од	лесна	и	
без	административно-бирократски	про-
цедури	 при	 пренамена	 на	 финансиски	
средства	од	една	во	друга	рамка,	опре-
делените	средства	да	се	добиваат	во	ед-
накви	рати	месечно,	како	и	можност	за	
префрлање	на	непотрошените	средства	
од	една	во	друга	 година	заради	конти-
нуитет	 во	 работењето,	 ова	 особено	 за-
ради	тоа	што	финансирањето	за	новата	
тековна	 година	 обично	 започнува	 во	
месец	март,	а	до	тогаш	овие	организа-
ции	 имаат	 бројни	 режиски	 обврски	 и	
активности.

Б.Јовановски

РАБОТНА  
СРЕДБА  
СО МИНИСТЕР 
ЗА ЗДРАВСТВО

националниот	 сојуз	на	лица	 со	 те-
лесен	 инвалидитет	 на	 Македонија	 –	
Мобилност	Македонија,	 на	 09.02.2018	
година	 оствари	 работна	 средба	 со	 ми-
нистерот	 за	 здравство	 во	 Владата	 на	
рМ,	доц.	д-р	Венко	Филипче.	

Лицата	 со	 телесен	 инвалидитет	 од	
рМ,	 застапувани	 преку	 Мобилност	
Македонија,	 како	 кровна	 организација	
на	 16	 општински	 и	 меѓуопштински	
здруженија	 во	 која	 членуваат	 повеќе	
од	 8.500	 регистрирани	 членови,	 го	
чувствуваат	 Министерството	 како	 ис-
клучително	 важно	преку	кое,	 институ-
ционално	 ги	 остваруваат	 своите	 права	
од	 областа	 на	 здравствената	 заштита.	
особено	 го	 истакнавме	 досегашно-
то	 делување	 на	 министерот	 на	 полето	
на	 здравствената	 заштита,	 кое	 докажа	
дека	искрено	се	залага	за		остварување	
и	подобрување	на	правата	на	лицата	со	
инвалидност	во	република	Македонија.	
Мобилност	Македонија	се	надева	дека	

и	во	периодот	кој	е	пред	нас,	во	духот	на	
целосно	разбирање	и	плодна	соработка,	
министерот	 со	 својата	 администрација	
ќе	даде	полн	придонес	за	унапредување	
и	подобрување	на		правата	и	положба-
та	во	која	се	наоѓаат	лицата	со	телесен	
инвалидитет	во	република	Македонија.

Во	работниот	дел	на	средбата	го	за-
познавме	 министерот	 за	 активностите	
што	нашиот	сојуз	ги	презема	за	подоб-
рување	на	здравствената	заштита	на	ли-
цата	со	телесен	инвалидитет.	најавивме	
иницијатива	 за	 измени	 и	 дополненија	
на	 законот	 за	 здравствена	 заштита	 во	
однос	на:	зголемување	на	старосна	гра-
ница	за	потреба	од	придружба	на	дете	
со	 телесен	 инвалидитет	 при	 болничко	
лекување,	 зголемување	 на	 лимитот	 на	
болнички	денови	за	успешно	санирање	
и	 третирање	на	одредени	состојби,	ре-
визија	 на	 право	 на	 рехабилитација	 и	
опоравок	како	потреба,	а	не	како	про-
должено	болничко	лекување,	лекарства	
и	 зголемување	 на	 буџет	 на	 клиники	
за	 набавка	на	 лекарства	 за	 третман	на	
одредени	дијагнози,	 како	и	иницијати-
вата	 која	 е	 во	 рамките	 на	 одлучување	
на	 ФзоМ	 за	 ортопедски	 помагала,	 за	
која	 во	 соработка	 со	 партнерски	 орга-
низации	 сработивме	 и	 Правилник	 за	
измени	и	дополненија	на	Правилникот	
за	 индикации	 за	 остварување	 на	 пра-
вото	 на	 ортопедски	 и	 други	 помагала,	
и	 Список	 на	 ортопедски	 помагала	 со	
иСо	 9999	 стандарди,	 кои	 уште	 пред	
еден	месец	 ги	доставивме	до	ФзоМ	и	
очекуваме	 повик	 за	 работна	 средба	 во	
однос	 на	 конечно	 разрешување	на	 ова	

прашање	 и	 воведување	 на	 пософисти-
цирани	 ортопедски	 помагала	 и	 делови	
за	нивна	изработка	на	терет	на	фондот.	
ова	последново	од	причина	што	мина-
тата	 година	 министерот	 Филипче	 (во	
тоа	 време	 советник	на	премиерот	заев	
за	 областа	 на	 здравството),	 учествува-
ше	на	работните	средби	кои	ги	имавме	
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на	оваа	 тема	 со	директорот	на	ФзоМ,	
ден	дончев	и	неговиот	тим.

исто	така	ја	афирмиравме	и	нашата	
иницијатива	и	активност	за	одржување	
на	 меѓународна	 работилница	 на	 која	
ќе	 бидат	 поканети	 експерти	 од	Слове-
нија	на	која	ќе	се	разговата	за	третман,	
програми	за	лечење	и	рехаблитација	на	
лица	 со	 параплегија	 и	 тетраплегија,	 и	
ја	 повторивме	иницијативата	 за	потре-
ба	од	воведување	на	посебен	Центар	за	
параплегија	на	просторите	на	рМ.	оче-
куваме	продолжение	на	соработката	во	
насока	 на	 подобрување	 на	 правата	 и	
услугите	на	лицата	со	телесен	инвали-
дитет	од	областа	на	здравствената	заш-
тита.

Министерот	 ја	 истакна	 неговата	
подготвеност	 во	 рамките	 на	 неговите	
надложности	 дека	 максимално	 ќе	 се	
заложи	 за	 позитивно	 разрешување	 на	
наведените	прашања.

Б.Јовановски

VII МАСОВНА 
СРЕДБА  

ВО ПРИРОДА
на	23.06.2018	година,	од	11часот	во	

дворот	на	Центарот	за	ортотика	и	проте-
тика	„Славеј“	во	Скопје,	националниот	
сојуз	на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	
Македонија	 –	Мобилност	Македонија,	
ја	организираше	VII	Масовна	средба	на	
лица	со	телесен	инвалидитет.	Годинава	
на	овој	настан	присуствуваа	180	лица	со	
телесен	инвалидитет	од	целата	држава.	
Средбата	ја	отвори	и	на	присутните	им	
се	обрати	претседателот	на	Мобилност	
Македонија,	 бранимир	 Јовановски	 кој	
истакна	 дека	 масовната	 средба	 тради-
ционално	 ја	 организараме	 под	 мотото	
„Сплотени, достоинствени и силни“, 
со	 што	 испраќаме	 порака	 дека	 само	
обединети	 и	 организирани	 можеме	 да	
имаме	 сила	 да	 се	 избориме	 за	 нашите	
права	и	подобра	позиција	 во	општест-
вото,	на	основ	на	еднаквост	со	остана-
тите.	Под	тема	на	средбата	беа	преземе-
ните	 активности	 за	измена	и	дополну-
вање	на	Правилникот	 за	индикации	 за	

остварување	на	право	на	ортопедски	
и	други	помагала.

Министерот	за	здравство,	д-р	Вен-
ко	Филипче,	во	своето	обраќање	пред	
присутните	 ја	 истакна	 досегашната	
соработка	 и	 поддршката	 која	 безре-
зервно	 како	 институција	 ја	 даваат	 за	
подобрување	на	здравствената	полож-
ба	на	лицата	со	инвалидност	во	рМ.	

на	манифестацијата	присуствуваа	
и	 заменикот	 министер	 за	 труд	 и	 со-
цијална	 политика,	 Ѓонул	 бајрактар,	
како	и	Спасе	додевски,	 советник	на	
премиерот	на	рМ	за	имплементација	
на	конвенцијата	на	он	за	правата	на	
лицата	 со	 инвалидност.	 Манифеста-
цијата	 беше	 следена	 од	 неколку	 тВ	
куќи,	 како	 и	 новинари	 од	 пишани	и	
електронски	медиуми.

Средбата	 беше	 можност	 за	 ди-
ректна	 интеракција	 помеѓу	 члено-
вите	 и	 раководството	 на	Мобилност	
Макдонија,	 можност	 за	 размена	 на	
искуства	 и	 сугестии	 за	 активности	
кои	во	иднина	треба	да	се	преземат	за	
подобрување	на	правата	и	положбата	
на	лицата	со	телесен	инвалидитет	во	
р.	 Македонија,	 во	 духот	 на	 конвен-
цијата	на	он	за	правата	на	лицата	со	
инвалидност,	 како	 обврска	 на	 Вла-
дата	 да	 го	 слушне	нашиот	 глас	и	 да	
донесе	соодветни	мерки	во	позитивна	
смисла	на	зборот.

Главен	 покровител	 на	 „Масов-
ната	 средба	 2018“	беше	Центарот	 за	
ортотика	и	протетика	„Славеј“,	кој	го	
обезбеди	 и	 организира	 просторот	 во	
нивниот	двор,	тематските	и	забавни-
те	содржини	беа	организирани	од	Ма-
кедонскиот	 параолимписки	 комитет	
и	Сојузот	за	рекреативен	спорт.	руче-
кот	за	присутните	е	донација	на	меса-
рата	„Промес“,	пијалокот	од	Скопска	
пивара,	Градот	Скопје	го	обезбедува	
автобускиот	превоз	на	учесниците	од	
внатрешноста	 на	Македонија,	 а	Мо-
билност	Македонија	од	средствата	од	
МтСП	за	спроведување	на	Програм-
ските	 активности	 за	 2018	 година	 го	
обезбедува	превозот	со	автомобили	и	
комбиња	за	лица	кои	не	можат	да	ко-
ристат	автобуски	превоз,	или	немаат	
организиран	автобуски	превоз.

за	 време	 на	 средбата,	 Македон-
скиот	параолимписки	комитет	одржа	
прес	конференција	на	која	беа	презен-
тирани	заклучоците	од	спроведениот	
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проект	 „CHANGE	 YOUR	 MINDSET-
SPORT4EVERYONE“	 поддржан	 од	
спортската	програма	на	ерасмус+,	во	кој	
учествуваа	голем	број	на	млади	лица	со	

инвалидност	 (15-29	 години),	 преку	 кој	
се	 делуваше	на	подигање	на	нивото	на	
јавната	свест	за	потреба	од	вклучување	
на	 овие	 лица	 во	 телесни	 активности	
како	здрав	начин	на	живот	и	можност	за	
социјална	инклузија	преку	спортот.

Б.Јовановски

IX	ЛикоВна	коЛониЈа	
„оХрид	2018“

националниот	 сојуз	на	лица	 со	 те-
лесен	инвалидитет	на	Македонија	–	Мо-
билност	 Македонија	 од	 18-24.04.2018	
година	 во	 охрид	 ја	 одржа	 деветата	
меѓународна	ликовна	колонија	„охрид	
2018“	 на	 која	 учествуваа	 16	 уметници	
од	4	држави	и	тоа:	Ленка	Малиска,	Вар-
вара	дивишова	и	Јан	Самец	од	Чешка,	
Жељан	Павиќ	од	Хрватска,	Миљана	Са-
вичевиќ,	 Јована	колиќ,	 ана	Фафалиќ,	
Милица	 Лилиќ	 и	 Владимир	 Влаиќ	 од	
Србија,	 катерина	 таневска,	 Петра	 Јо-
вановска,	 зоран	 Јакимовски,	 богољуб	
Мојсоски	 и	Виданка	Мојсоска	 од	Ма-
кедонија,	 како	 и	 нашите	 членови	 роза	
Мојсовска	и	бојан	Савевски.

и	 годинава	 ликовната	 колонија	 се	
одржа	во	рамките	на	програмските	ак-
тивности	 на	 Мобилност	 Македонија,	
финансиски	 поддржани	 од	 Министер-
ството	 за	 труд	 и	 социјална	 политика.	
уметниците	 беа	 сместени	 во	 апартма-
ните	 на	 сојузот,	 а	 твореа	 во	 изнајмена	
просторија	 во	 непосредна	 близина	 на	
сместувањето.	 Сликарски	 материјал	
беше	 обеззбеден	 од	 организаторот,	 а	
уметниците	 зад	 себе	 оставија	 бројни	
дела	во	сопственост	на	сојузот.

Прекрасна	 атмосфера,	 другарство,	
заедничко	работење,	размена	на	техни-
ки	 во	 работењето,	 беа	 само	дел	 од	 ат-
рибутите	 кои	 ја	 красеа	 еднонеселната	
уметничка	 дружба	 на	 нашите	 членови	
со	академските	уметници.

импресиите	 кај	 уметниците	 беа	
големи,	поред	работата	на	платната	 го	
разгледаа	охрид,	бисерот	на	брегот	на	
охридското	 езеро,	 им	 се	 восхитуваа	
на	 артефактите,	 старите	 зданија,	 архе-
олошките	 локалитети,	 црквите,	 и	 на	
крајот	 изразија	 желба	 повторно	 да	 се	
вратат	и	преку	боите	и	платното	да	ги	
реализираат	своите	визии	и	импрезии.

делата	што	останаа	 зад	нив	ќе	би-
дат	врамени	и	изложени	пред	 јавноста	
за	 време	 на	 одбележување	 на	 меѓуна-
родниот	ден	на	лицата	со	инвалидност	
3	декември.

Б.Јовановски
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„Програма	 за	 медицински	 рехаби-
литациски	третман	на	лица	со	парапле-
гија	и	 тетраплегија	 -	 искуства	од	Сло-
венија“

националниот	 сојуз	 на	 лица	 со	
телесен	 инвалидитет	 на	 Македонија	 -	
Мобилност	Македонија	 во	 рамките	 на	
својата	програма	 за	работа	 за	2018	 го-
дина,	на	13-14.04.2018	 година	во	хоте-
лот	аквалина	во	охрид	одржа	тематска	
работилница	 со	 присуство	 на	 меѓуна-
родни	 експерти	 од	 Словенија	 на	 тема:	
„Програма	 за	медицински	рехабилита-
циски	третман	на	лица	со	параплегија	и	
тетраплегија	-	искуства	од	Словенија“.

Првиот	 работен	 ден	 беше	 одржана	
трклезна	маса	на	која	како	презентери	
учествуваа	 гостите	 од	 Словенија,	 а	 во	
присуство	на	медицински	лица	од	Ма-
кедонија.	 на	 работилницата	 учеству-
ваа:	д-р	даниел	Глобокар,	специјалист	
за	физикална	и	рехабилитациска	меди-
цина	 во	 универзитетски	 рехабилита-
циски	институт	на	република	Словенија	
„СоЧи“,	 Љубљана,	 претседателот	 на	
Сојуз	 на	 параплегичари	 на	 Словенија,	
дане	 кастелиц,	 д-р	 Маја	 Манолева,	
специјалист	физијатар	и	вд	директор	на	
Јзу	институт	за	физикална	медицина	и	
рехабилитација	 Скопје,	 Прим.	 д-р	 Ве-
лика	Лабачевска,	спец.	физијатар,	оли-
вер	Митков,	дипл.	физиотерапевт,	нада	
Цековска,	работен	терапевт	и	дипломи-
ран	физиотерапевт	при	Јзу	институт	за	

теМатСка	
работиЛниЦа	



МОБИЛНОСТ

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

12

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

КОНТИНУИРАНА 
СОРАБОТКА 
СО УНИВЕР-
ЗИТЕТСКАТА 

КЛИНИКА  
ЗА НЕВРОЛОГИЈА

По	првата	иницијална	средба	со	ди-
ректорот	на	универзитетската	клиника	
за	 неврологија,	 д-р	 иван	 барбов,	 одр-
жана	 на	 ден	 25.12.2017	 година,	 следеа	
уште	 две	 средби	 на	 8.3.2018	 година	 и	
на	 2.4.2018	 година.	 ова	 го	 потврдува	
фактот	 дека	 претставниците	 на	 на-
ционалниот	сојуз	на	лицата	со	телесен	
инвалидитет	 „Мобилност	Македонија“	
се	 добредојдени	и	 топло	пречекани	 од	
страна	на	менаџментот	на	клиниката	за	
неврологија,	кој	е	отворен	за	дискусија	
по	однос	на	најгорливите	проблеми	со	
кои	се	соочуваат	лицата	со	мултиплекс	
склероза,	 како	 и	 изнаоѓање	 заеднички	
решенија	во	интерес	на	пациентите.

на	состанокот	одржан	на	денот	на	
жената,	 8	Март,	 каде	 што	 беа	 присут-
ни	и	 членовите	на	комисијата	 за	мул-
типлекс	 склероза:	 д-р	 иван	 барбов,	
д-р	Владимир	бојковски	 и	 д-р	 татјана	
бошкова-Петковска,	 бевме	 согласни	
дека	 заедничкото	 дејствување	 и	 од	
страна	 на	 клиниката,	 и	 од	 страна	 на	
“Мобилност	 Македонија“	 вроди	 со	
плод,	 односно	 директно	 влијаеше	 на	
обезбедување	 повеќе	 средства	 достап-
ни	за	терапии	за	мултиплекс	склероза.	
тоа	отвора	простор	да	се	вклучат	нови	
пациенти	на	прва	и	втора	линија	на	те-
рапија,	 а	 понатаму	 да	 се	 продолжи	 со	
зголемување	на	бројот	на	пациенти	кои	
би	добивале	соодветен	третман.

на	 средбата	 на	 2.4.2018	 година,	
покрај	д-р	иван	барбов,	присутен	беше	
дарко	 Цветановски,	 раководител	 на	
службата	за	финансии	при	клиниката	за	
неврологија.	 на	 овој	 состанок	 интере-
сот	беше	насочен	и	поопширно	се	дис-
кутираше	за	втората	линија	на	терапија,	
која	се	применува	кај	пациенти	со	висо-
ко	активна	мултиплекс	склероза.

Позитивен	сигнал	од	страна	на	ме-
наџментот	на	клиниката	доби	потреба-
та	 од	 зголемување	 на	 бројот	 на	 паци-
енти	на	кои	им	е	потребна	поефикасна	
терапија.

физикална	медицина	Скопје,	Проф	д-р	
Миле	 Миќуновиќ,	 Горан	 угриновски	
и	 Владо	 димовски	 физиотерапевти	 од	
Јзо	 специјална	 болница	 за	 ортопедија	
и	траума	Св.	еразмо,	охрид,	Прим.	д-р	
нико	 Јанков	 и	 д-р	 елизабета	 Попова	
рамова	од	тиЦ	битола,

Во	повеќечасовна	работна	атмосфе-
ра	и	дискусија	пропратена	со	презента-
ции	од	гостите	од	Словенија,	медицин-
ските	лица	споделија	искуства	во	рабо-

тењето.	 Произлегоа	 заклучоци	 кои	 ќе	
бидат	доставени	до	Министерството	за	
здравство	со	цел	да	се	продолжи	актив-
носта	за	возобновување	на	Центарот	за	
рехабилитација	на	лица	со	параплегија	
и	тетраплегија.

Вториот	 работен	 ден,	 поред	 лека-
рите,	 на	 тркалезната	 маса	 учествуваа	
голем	број	на	наши	членови	со	парапле-
гија	и	тетраплегија,	кои	по	кусите	пре-
зентации	 имаа	 можност	 во	 комуника-
ција	 со	 лекарите	 и	 физиотерапевтите,	

да	 поставуваат	 прашања	 и	 да	 добијат	
одговори	во	однос	на	рехабилитацијата,	
третманите,	 правата,	 работната	 тера-
пија	и	се	она	што	сметаа	дека	треба	да	
го	прашаат.

Центарот	 за	 ортотика	 и	 протетика	
Славеј	од	Скопје	презентираше	некол-
ку	 модели	 на	 активни	 колички	 и	 вер-
тикализатор.	 Мобилност	 Македонија	
продолжува	 со	 напорите	 за	 измена	 и	
дополнување	 на	 Правилникот	 за	 ор-

топедски	 помагала	 со	 барање	 за	 про-
ширување	 на	 палетата	 на	 ортопедски	
помагала,	 меѓу	 кои	 и	 стандардно	 лес-
ните	и	 активните	инвалидски	колички	
и	антидекубитни	перничиња	и	душеци.	
оваа	 програмска	 активност	 е	 одржана	
со	поддршка	од	Министерство	за	здрав-
ство,	 а	 од	 средства	 од	 игри	 на	 среќа	
трансферирани	преку	Министерство	за	
труд	и	социјална	политика.

Б.Јовановски
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донаЦиЈа	од	еВн	
за	МобиЛноСт	
тетоВо

еВн	 Македонија	 донираше	 возило	
наменето	за	задоволување	на	потребите	
на	лицата	 со	 телесен	инвалидитет,	 чле-
нови	на	здружението	„Мобилност	тето-
во	и	Гостивар“.	Возилото	кое	носи	пора-
ка	„Со	љубов	 за	полесно	движење“,	ќе	
се	користи	за	превоз	на	лицата	со	теле-
сен	инвалидитет	при	лекарски	прегледи,	
настава	и	други	социјални	активности.

„Веќе	 три	 години	живеам	 во	репу-
блика	Македонија	и	сметам	дека	е	пре-
красна	 земја,	 но	 сепак	 би	 рекол	 дека	
нема	многу	добри	услови	за	лицата	со	

посебни	 потреби.	 затоа	 не	 смееме	 да	
впериме	 прст	 само	 во	 државата	 и	 во	
локалната	 самоуправа,	 некогаш	 треба	
и	граѓанското	општество	и	компаниите	
да	направиме	нешто	за	подобрување	на	
тие	услови“,	рече	господин	Штефан	Пе-
тер,	претседател	на	управниот	одбор	на	
еВн	Македонија.	„како	одговорна	ком-
панија	сме	горди	што	со	овој	чин	и	пре-
ку	соработката	со	граѓански	здруженија	
и	организации	придонесуваме	за	подоб-

Се	 согласивме	 дека	 актуелниот	
буџет,	 и	 покрај	 неодамнешното	 зго-
лемување,	не	 е	доволен	да	 се	лекуваат	
сите	пациенти	со	современи	лекови,	но	
затоа	 сметаме	 дека	 и	 во	 иднина	 треба	
континуирано	да	лобираме	во	соодвет-
ните	 институции:	Фзо,	Министерство	
за	 здравство	и	други.	на	тој	начин,	би	
ги	 запознале	 властите	 дека	 навистина	
е	 многу	 потребно	 континуирано	 да	 се	
зголемува	 буџетот,	 со	 цел	 достапност	
на	соодветна	терапија	во	интерес	на	по-
добрување	на	квалитетот	на	животот	на	
лицата	со	МС	и	нивните	семејства.

Ваквата	отворена	соработка	на	кли-
никата	 за	неврологија	 го	потврди	фак-
тот	 дека	 имаме	 стратешки	 партнер	 во	
борбата	 и	 заложбите	 за	 обезбедување	
достапност	 на	 високоефикасна	 тера-
пија	 која	 ни	 обезбедува	 достоинствен	
живот.

Ана Карајанова-Димитрушева

рување	на	условите	за	лицата	со	посеб-
ни	потреби“,	додаде	господин	Петер	на	
примопредавањето	на	донацијата.

на	 настанот	 присуствуваше	 и	 гра-
доначалничката	 на	 општина	 тетово,	
г-ѓа	 теута	 арифи,	 која	 изрази	 благо-
дарност	за	донацијата.	„Ми	претставу-
ва	 задоволство	 што	 со	 донацијата	 на	
еВн	Македонија	се	прави	добро	дело	за	
здружението	„Мобилност	тетово	и	Гос-
тивар“,	кое	има	секогаш	поддршка	и	од	
општината.	Се	надевам	дека	во	иднина	
ќе	 имаме	 и	 други	 компании	 кои	 ќе	 се	
вклучат	во	проекти	што	ќе	им	помага-
ат	 на	 лицата	 со	 посебни	 потреби	 и	 ќе	
придонесат	тие	да	не	се	чувствуваат	ди-
скриминирани“.

Возилото	 ќе	 го	 користат	 над	 700	
членови	 на	 здружението	 „Мобилност“	
од	регионот	на	Гостивар	и	тетово,	како	

и	од	соседните	општини	за	што	посеб-
на	благодарност	изрази	и	Велибор	Јаќи-
мовски,	 претседател	 на	 здружението.	
инаку,	иницијативата	за	набавка	на	во-
зилото	за	лицата	со	посебни	потреби	е	
на	пратеничката	на	СдСМ,	г-ѓа	Ѓулум-
сер	касапи.

Фани Јаќимовска



МОБИЛНОСТ

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

14

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

одбеЛеЖан		
денот		
на	ЛиЦата		
Со		

ПараПЛеГиЈа	2018

Мобилност	Скопје,	во	соорганизација	
на	 Мобилност	 Македонија,	 го	 одбележа	
денот	на	лицата	со	параплегија	23.05.2018	
година.	Членовите	на	Мобилност	Скопје	
од	 огранокот	 за	 параплегија,	 предводе-
ни	 од	 претседателот	 на	 огранокот	 Гоце	
Миновски,	 во	 друштво	 на	 колеги	 од	 12	
здруженија,	членки	на	Мобилност	Маке-
донија,	од	Порта	Македонија	го	започнаа	
својот	марш	поред	Собранието	на	рМ	до	
дХо	„даре	Џамбаз“подржани	од	членови	
со	други	дијагнози,	како	и	од	случајните	
минувачи,	граѓани	на	рМ	без	инвалидност.

„да,	 тешко	 чекориме,	 но	 целта	 се-
пак	 ја	 постигнуваме.	 денес	 го	 одбеле-
жуваме	денот	на	лицата	со	параплегија	
со	мирен	марш	низ	улиците	на	Скопје	
до	 нашето	 здружение	 со	 цел	 да	 ука-
жеме	 на	 потребите	 од	 медицинска	 ре-
хабилитација,	 ортопедски	 помагала,	
вработување,	 да	 ја	 покажеме	 нашата	
голгота,	 но	и	нашите	 вредности,	 да	 се	
бориме	 со	 она	 со	 што	 располагаме	 за	
подостоинствен	живот.	Се	обраќаме	до	
институциите	 на	 системот	 (здравство,	
труд	 и	 социјална	 политика,	 образова-
ние	 и	 други)	 во	 рамките	 на	 нивните	
надлежности	 да	 го	 насочат	 нивното	
внимание	и	грижа	кон	нашите	потреби,	
бидејќи	ние	не	бараме	многу	од	живо-
тот,	 животот	 од	 нас	 бара	 многу,	 а	 тоа	
„многу“	 без	 поддршка	 од	 државата	 не	
можеме	да	го	обезбедиме.	благодарност	
за	 поддршката	 до	 Мобилнст	 Македо-
нија	 и	 Медукус	 Хелп“.-изјави	 претсе-
дателот	 на	 огранокот	 Гоце	 Миновски.	
„Мобилност	Македонија	е	национална	
инвалидска	оргаизација	која	обединува	

ЈП	Паркинзи	на		
оПШтина	
Центар

Јавното	 претпријатие	 за	 јавни	 пар-
киралишта	„Паркинзи	на	општина	Цен-
тар“	 отвори	 посебна	 телефонска	 линија	
за	 пријавување	 на	 несовесно	 паркирани	
автомобили	односно	 автомобили	парки-
рани	на	места	означени	за	лица	со	инва-
лидност.

Граѓаните	можат	да	ги	пријават	неп-
рописно	 паркираните	 автомобили	 на	
места	означени	за	лица	со	инвалидност	
на	 директниот	 телефонски	 број:	 077	
410	002.	По	добивање	на	повикот,	пајак	

службата	на	ЈП	ПоЦ	ќе	интервенира	вед-
наш,	а	на	местата	каде	што	нема	прист-
апност	ќе	се	поставуваат	блокатори.

„Ги	повикуваме	сите	граѓани	докол-
ку	 забележат	 автомобил	 паркиран	 на	
место	означено	за	лица	со	инвалидност	
да	алармираат	на	077	410	002	кај	нашите	
служби.	Само	со	еден	телефонски	повик	
ќе	им	помогнеме	на	лицата	со	инвалид-
ност	непречено	и	нормално	функциони-
рање	во	градот	и	ќе	влијаеме	на	свеста	
на	возачите	да	паркираат	совесно”	-	изја-
ви	В.д.	 директорот	 на	 ЈП	Паркинзи	на	
општина	Центар,	Вангел	андрески.

оваа	 активнот	 е	 дел	 од	 кампањата	
„Паркирај	 совесно!	 не	 им	 го	 одземај	
паркинг	местото	на	оние	на	кои	им	е	нај-
потребно“	која	има	за	цел	да	се	подигне	
свеста	на	возачите	да	не	се	паркираат	на	
места	наменети	за	лица	со	инвалидност	
и	да	се	посочи	проблемот	со	непропис-
ното	паркирање	низ	градот.

Б.Јовановски
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преку	8.200	членови	од	разни	дијагно-
зи.	 една	 од	 нив	 е	 параплегија	 и	 денес	
сме	собрани	овде	со	цел	да	го	подигне-
ме	нивото	на	јавната	свест	за	потребите	
на	овие	наши	членови	кои	секојдневно	
се	 движат	 исклучиво	 со	 инвалидска	
количка.	Веднаш	 се	 наметнува	фактот	
дека	основен	проблем	им	претставува-
ат	 архитектонските	 бариери,	 високите	
рабници,	премин	преку	улици,	мал	број	
на	 паркинг	 места,	 неадаптиран	 јавен	
транспорт,	недостаток	на	рампи	за	пре-
мостување	на	висински	разлики	и	адап-
тирани	тоалети	во	институциите	и	дру-
гите	јавни	објекти.	Мобилност	Македо-
нија	успеа	да	излобира	добри	законски	

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

По	третПат	
одбеЛеЖен	
СВетСкиот	
ден		

на	МуЛтиПЛа		
СкЛероза		
Во	МакедониЈа

Секоја	 година,	 последната	 среда	 од	
мај,	илјадници	лица	низ	светот	активно	се	
вклучени	во	одбележување	на	Светскиот	
ден	на	мултипла	склероза	преку	различни	
кампањи,	настани	и	активности.	

Следејќи	 ги	модерните	 текови,	на-
ционалниот	 сојуз	 на	 лица	 со	 телесен	
инвалидитет	на	Македонија	–	„Мобил-
ност	Македонија“	во	соработка	со	„Мо-
билност	Скопје“	по	трет	пат	го	одбеле-
жа	Светскиот	ден	на	мултипла	склероза	
на	30	мај	во	Скопје.	Горди	сме	што	бе-
вме	дел	од	светските	случувања	на	тој	
ден,	евидентирани	како	една	од	вкупно	
77	земји,	а	нашиот	настан	еден	од	400	
низ	целиот	свет	кои	го	чествуваа	World	
MS	day	2018.

#bringing	us	closer беше	годинешно-
то	мото	на	кампањата	за	одбележување	
на	денот,	кое	имаше	за	цел	да	ја	поздра-
ви	 иновацијата	 во	 откривање	 на	 нови	
иноваciski	 лекови	 кои	 ќе	 придонесат	
до	 излекување/ставање	 крај	 на	 мулти-
плата	склероза	(МС)	во	блиска	иднина.	
Покрај	 ова,	 ние	 упативме	 и	 порака	 до	
сите	 релевантни	 чинители	 во	Македо-
нија	 за	 решавање	 на	 потребите	 на	 ли-
цата	со	МС	и	барања	кои,	се	надеваме,	
дека	 ќе	 доведат	 до	 унапредување	 на	
дијагнозата,	 овозможување	 неограни-

решенија,	 меѓутоа	 нивната	 примена	 е	
минорна	и	 тоа	 е	недозволиво.	од	дру-
га	страна,	принудени	се	да	се	движат	со	
инвалидска	количка	која	е	привремена,	
тешка	за	носење	и	управување,	и	наши-
те	 долгогодишни,	 а	 во	 последни	 8	ме-
сеци	 интензивни	 заложби	 пред	ФзоМ	
да	се	воведат	нови,	посовремени	и	по-
функционални,	стандардно	лесни	и	ак-
тивни	колички,	за	жал	се	уште	не	вро-
дуваат	 со	 плод.	 имавме	 повеќе	 соста-
ноци,	дури	изготвивме	и	комплетно	нов	
Правилник	за	ортопедски	помагала,	со	
список	на	помагала	кои	ги	предлагаме	
за	 воведување	 и	 искрено	 се	 надеваме	
дека	до	крајот	на	годината	ќе	биде	до-
несен	 и	 дека	 не	 чека	 посветла	 иднина	
со	многу	 пофункционални	 ортопедски	
помагала“	изјави	бранимир	Јовановски,	
претседател	на	Мобилност	Македонија.

Б.Јовановски
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чен	пристап	до	новите	иновативни	ле-
кови	за	сите	пациенти	на	кои	лекот	им	е	
неопходен,	 непречено	школување,	 вра-
ботување	и	интегрирање	во	општестве-
ниот	и	социјалниот	живот.

одбележувањето	започна	со	средба	
на	 членовите	 на	 националниот	 сојуз	
на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	Ма-
кедонија	 “Мобилност	 Македонија“	 на	
платото	 пред	 книжарница	 „култура“	
каде	што	заедно	со	нашите	поддржува-
чи,	меѓу	 кои	 членови	на	 „Мобилност“	
од	целата	држава,	претставници	од	Јзу	
универзитетската	 клиника	 за	невроло-
гија	 Скопје,	 познати	 јавни	 личности,	
како	и	учениците	од	оу	„кузман	Ша-
пкарев“	од	Скопје.	

Присуството	 на	 голем	 број	 лица	
(повеќе	од	130)	облечени	во	маици	кои	
ја	носеа	пораката	#bringing	us	 closer и	
делењето	 на	 приближно	 1.000	 флаери,	
со	цел	подигнување	на	јавната	свест	за	
проблемите	со	кои	се	соочуваат	лицата	
со	МС,	беше	доказ	за	одличен	почеток	
на	настанот.	активностите	продолжија	
со	мирен	марш	на	присутните	кон	пор-

та	 „Македонија“,	 во	 чии	простории	 се	
одржа	 официјалниот	 дел	 од	 одбележу-
вањето	на	Светскиот	ден	на	МС	за	2018	
година.

Посебна	чест	и	свечена	нота	на	са-
миот	 настан	 даде	 присуството	 на	 ми-
нистерот	 за	 здравство,	 доц.	 д-р	 Венко	
Филипче,	заменик-министерот	за	здрав-
ство	д-р	Гоце	Чакаровски	и	директорот	
на	агенцијата	за	лекови	м-р	фарм.	ро-
берт	бекировски.	

Модератор	на	настанот	беше	претсе-
дателот	на	националниот	сојуз	на	лица	
со	 телесен	 инвалидитет,	 господинот	
бранимир	 Јовановски,	 кој	 го	 отвори	
настанот,	 ги	поздрави	присутните	и	 го	
покани	 министерот	 за	 здравство	 да	 се	
обрати.	Во своето обраќање, министе-
рот, доц. д-р Венко Филипче, изјави: 
„Институциите прават напори да ги 
донесат најновите иновациски тера-
пии во светот со цел да им го олеснат 
животот на пациентите со МС“.

	настанот	продолжи	со	презентации	
од	страна	на:

- ас.	 д-р	 с-ци	 иван	 барбов	 од	
Јзу	 универзитетска	 клиника	 за	 не-
врологија	Скопје	 кој	 зборуваше	 за	 со-
времените	 принципи	 во	 третманот	 на	
мултипла	склероза.	на	крајот	на	своја-
та	 презентација	 најави	 дека	 наскоро	
првиот	 и	 единствен	 иновативен	 лек	 за	
лекување	на	најтешкиот	облик	на	МС,	
примарно	прогресивната	МС	и	релапс-
на	МС	ќе	биде	достапен	во	скоро	време	
на	клиниката.	

- нутриционист-консултант	
Цвета	динева	се	претстави	со	интерес-
но	излагање	на	тема	„Што	да,	а	што	не	

од	исхрана	кај	лицата	со	МС“,	и	
- психологот	 наташа	 Митров-

ска,	која	ни	зборуваше	за	психолошки-
те	проблеми	со	кои	се	соочуваат	лицата	
со	МС,	 и	 како	 тие	 полесно	 да	 се	 над-
минат.	

крајот	 на	 официјалниот	 дел	 беше	
резервиран	за	промоција	на	две	едука-
тивни	брошури	за	мултипла	склероза	од	
страна	на	ана	карајанова-димитруше-
ва.	брошурите	„Живот	со	МС“	и	„Моја-
та	мајка	има	МС“	се	дел	од	едицијата	на	
десетина	 едукативни	 материјали,	 која	
се	планирана	да	се	публикува	етапно	во	
наредниот	период	од	страна	на	нацио-
налниот	сојуз.	брошурите	се	првенстве-
но	наменети	за	потребите	на	лицата	со	
МС,	како	и	за	нивните	семејства	кои	се	
директно	засегнати	од	болеста	со	илјада	
лица.	двете	брошури	се	веќе	достапни	
за	 пациентите	 и	 нивните	 фамилии	 на	
Јзу	 универзитетската	 клиника	 за	 не-
врологија	Скопје.

Со	цел	зголемување	на	јавната	свест	
за	 МС,	 два	 месеца	 пред	 одржувањето	
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одбеЛеЖан		
25	Март		
-	ден	за	ПодиГаЊе		
на	СВеСта		

за	ЛиЦата		
Со	ЦеребраЛна		
ПараЛиза

Со	 едуцирање	 на	 средината	 нема	
да	добиеме	успешна	инклузија	само	во	
училиштата	туку	ќе	поставиме	темели	
за	 успешна	 социјална	инклузија,	 беше	
една	од	многуте	пораки	кои	ги	упатиме	
денеска	на	обележувањето	на	25	Март	-	
ден	за	подигање	на	свеста	за	лицата	со	
церебрална	 парализа,	 а	 со	 една,	 един-
ствена	 цел,	 подигнување	 на	 свеста	 за	
лицата	со	церебрална	парализа	како	би	
добиле	еднакви	можности	во	општест-
веното	живеење.

оваа	година	организатори	беа	здру-
жението	на	лица	со	телесен	инвалиди-
тет	 на	 Скопје	 „Мобилност	 Скопје“	 и	
група	родители	и	поддржувачи	на	деца	
со	 церебрална	 парализа,	 и	 истиот	 се	
одбележа	 со	 хепенинг	 во	 Музејот	 на	
современата	 борба.	 на	 хепенингот	 со	
поздравен	говор	се	обратија	членови	на	
семејства	кои	имаат	лица	со	церебрална	
парализа,	 претседателот	 на	 огранокот	
на	 церебрална	 парализа	 при	 „Мобил-
ност	Скопје“,	како	и	претставникот	од	
Центарот	 за	 ортотика	 и	 протетика	ад	
„Славеј“,	 господин	 борче	 Стојков,	 кој	
ја	 повтори	 нивната	 заложба	 дека	 овие	

на	Светскиот	ден	на	социјалната	мрежа	
„Фејсбук“	 беше	 креиран	 настан	 како	
почеток	на	подготовките	за	кампањата.	
беа	објавувани	интересни,	креативни	и	
едукативни	содржини.	како	изгледаше	
настанот	во	бројки:	

•	 Поканети	 150	 од	 кои	 79	 при-
суствуваа	

•	 Вкупно	52	објави,	32	комента-
ри	и	повеќе	од	770	лајкови	

•	 Голем	 број	 на	тВ,	 интернет	 и	
радио	објави

за	крај,	како	резиме	би	кажала	дека	

Светскиот	ден	на	МС	2018	изобилува-
ше	со	содржини	и	активности	и	заслу-
жува	 позитивна	 оцена,	 не	 затоа	 што	
беше	 совршено	 случување	 туку	 затоа	
што	 сами	 го	 организиравме	 и	 дадовме	
сè	 од	 себе	 за	 да	 изгледа	 одлично.	 По-
кажавме	дека	и	покрај	огромниот	број	
проблеми	 со	 кои	 се	 соочуваме,	 сепак	
направивме	 нешто	 посебно,	 достојно	
за	почит	и	паметење	бидејќи	веруваме	
дека	само	со	иновација	во	медицината	
и	технологијата	ќе	се	направи	исчекор	
во	излекување,	односно	ставање	крај	на	
МС.	

Ана Карајанова-Димитрушева
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поука.	 овие	 размислувања	 пишувачот	
на	 овие	 редови	 ги	 сподели	 со	 присут-
ните	 и	 генерално	 се	 согласивме	 дека	
промени	се	неопходни,	со	добро	осмис-
лена	трансформација	и	работа	на	терен,	
особено	 со	 подготовка	 и	 непрекинато	

дејствување	 во	 заедницата	 за	 односот	
на	 средината	 кон	 оваа	 проблематика.	
Се	 надеваме	 дека	 сите	 размислувања	
и	 забелешки	 ќе	 бидат	 земени	 предвид	
во	креирањето	на	сите	активности	што	
ќе	 се	 спроведуваат	 во	 континуитет	 и	
со	 несебична	 поддршка	 од	 власта	 на	
државно	и	на	локално	ниво,	како	и	со	
поддршката	од	медиумите.	

прим.	д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

деинСтитуЦиона-
ЛизаЦиЈа		
–	ФикЦиЈа		

иЛи	реаЛноСт

на	22	јуни	2018	година,	во	салата	на	
Советот	 на	 општина	 битола	 се	 одржа	
јавна	расправа	за	почеток	на	стратегија-
та	за	деинституционализација	во	орга-
низација	 на	 министерството	 за	 труд	 и	
социјална	политика	 (МтСП)	и	општи-
на	битола.	оваа	проблематика,	која	 се	
влече	 повеќе	 од	 две	 децении,	 започна	
со	реализација	по	повеќегодишни	под-
готовки,	со	голема	помош	и	поддршка	
од	меѓународните	организации	(ундП,	
униЦеФ)	и,	секако,	европската	унија.	

на	расправата	учество	зедоа	претста-
вници	на	повеќе	граѓански	организации,	
стручни	лица	(доктори,	психолози,	педа-
гози,	социјални	работници,	дефектолози	
и	др.)	и	советници	од	општина	битола.	
Стручниот	 тим	 на	 МтСП:	 Владимир	

Лазовски,	 дрита	 арслани	 и	 теона	 ди-
митровска,	во	кусиот	вовед	ја	опиша	со-
стојбата	и	 стратегијата	 до	 2017	 година,	
по	што	следуваше	богата	дискусија,	на	
моменти	 и	 со	 емотивен	 набој	 за	 некои	
аспекти	со	 „за“	и	 „против“,	што	е	осо-
бено	корисно,	но	 само	ако	не	отиде	до	
бескрај.	Поаѓајќи	од	искуствата,	западот	
„потроши“	речиси	цел	век	во	изнаоѓање	
патишта	 во	 континуитет	 на	 постепено	
менување	на	филозофијата	на	живеење	
до	постигнување	на	основната	цел	-	ин-
стутиционалната	грижа	да	се	замени	со	
грижа	во	заедницата.	

од	нашите	скромни	сознанија,	сле-
пото	коригирање	може	да	нанесе	штета	
(неуспехот	во	2000),	но	и	опомените	од	
романија	и	италија	кои	треба	да	бидат	

лица	секогаш	ќе	ја	имаат	нивната	под-
дршка.

на	 настанот	 лицата	 со	 церебрална	
парализа	 покажаа	 дека	 се	 успешни	 во	
пеење,	 глума,	 танцување	 и	 пишување	
поезија	и	проза.	исто	така	настапија	и	
балетското	студио	„еурека“,	инклузив-
на	група	на	балетско	студио	„еурека“,	
ученици	од	училиште	за	кинески	јазик	
нǐ	Хǎо	你好	и	ученици	од	училиштето	
за	гитара	„енсо“.	настанот	беше	меди-
умски	покриен.

Елена Ѓурчиноска
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„инкЛузиВно	
образоВание	
–	кВаЛитетно	
образоВание	

за	Сите“

од	8	до	10	јуни	во	хотел	„континен-
тал“	 се	 одржа	 обука	 на	 тема	 „инклу-
зивно	 образование	 –	 квалитетно	 обра-
зование	 за	 сите“,	 која	беше	последната	
од	 вкупно	 четирите	 обуки	 во	 рамки	на	
проектот	на	униЦеФ	„заштита	на	де-
цата	 од	 насилство	 и	 промовирање	 на	
социјална	 инклузија	 на	 децата	 со	 по-
преченост	во	западен	балкан	и	турција“	
со	 цел	 зајакнување	 на	 капацитетот	 на	
националниот	совет	на	инвалидски	ор-
ганизации	 на	 Македонија	 (нСиоМ),	
спроведен	од	униЦеФ,	во	соработка	со	
европскиот	форум	за	попреченост	како	
партнер,	 финансиран	 од	 страна	 на	 ев-
ропската	унија.	

учество	 на	 работилницата	 зедоа	
претставници	од	три	од	вкупно	седумте	

национални	инвалидски	организации,	и	
тоа:	национален	сојуз	на	слепи	на	рМ,	
национален	 сојуз	на	лицата	 со	 телесен	
инвалидитет	на	Македонија	и	републич-
киот	центар	за	поддршка	на	лица	со	ин-
телектуална	попреченост	„Порака“.

работилницата	имаше	за	задача	да	ги	
едуцира	 и	 упати	 присутните	 членови	 со	
помош	 на	 предавања,	 вежби	 и	 дискусии	
во	детално	разработување	на	конвенции-
те,	декларациите,	стандардните	правила	и	
другите	прописи	кои	се	од	круцијално	зна-
чење	за	оваа	категорија	на	лица	во	однос	
на	имплементирање	и	практична	примена	
на	 инклузивното	 и	 квалитетно	 образова-
ние.	 конкретно	 да	 обезбеди	 поврзување	
на	меѓународниот	контекст	на	инклузив-
но	 образование	 со	 состојбата	 во	 нашата	
земја,	разбирање	на	значењето	на	социјал-
ниот	модел	како	почетна	точка	за	инклу-
зивно	 образование,	 понатаму,	 разбирање	
на	 важноста	 на	 холистичкиот	 пристап	 и	
процена	 на	 функционалниот	 статус	 на	
детето/лицето,	 согледување	 на	 улогите	 и	
одговорностите	на	различните	системи	и	
различните	 актери	 во	 имплементацијата	

на	инклузивното	образование	и,	на	крајот,	
можност	за	поголем	придонес	со	цел	при-
фаќање	и	развивање	на	инклузивното	об-
разование	во	својата	средина.

за	успешно	спроведување	на	рабо-
тилницата	придонес	дадоа	обучувачите	
Љиљана	Симиќ	и	Сања	Милорадивиќ,	
кои	несебично	го	пренесоа	своето	зна-
ење	во	однос	на	темата	на	оваа	работил-
ница,	 односно:	 клучните	 договори	 од	
значење	 за	 инклузивното	 образование,	
анализа	 на	 ситуацијата	 во	 рМ,	 меди-
цинскиот	 и	 социјалниот	модел,	 потре-
бите	за	дополнителна	поддршка	во	об-
разованието,	 промена	 на	 парадигмата,	
неопходноста	од	интерресорна	соработ-
ка,	планирање	на	акции	и	застапување	
на	правото	на	инклузивно	образование.

оваа	обука	имаше	за	цел	да	се	унапре-
ди	разбирањето	на	концептот	на	инклу-
зивно	 образование	 (засновано	 на	 чове-
ковите	 права	 и	 правата	 на	 детето)	 како	
пристап	 кој	 ја	 зголемува	 праведноста,	
достапноста	и	квалитетот	на	образовниот	
систем	и	како	пат	кон	целосна	социјална	
инклузија	на	децата,	младите	и	возрасни-
те	лица	со	попреченост	и	зајакнување	на	
учесниците	на	обуката	за	дејствување	во	
корист	на	инклузивното	образование.

нашата	држава	како	членка	на	ор-
ганизацијата	на	обединетите	нации	во	
декември	 2011	 година	 едногласно,	 од	
страна	на	сите	пратеници	на	собрание-
то,	 ја	 има	 ратификувано	конвенцијата	
за	 правата	 на	 лицата	 со	 инвалидитет	
(попреченост)	од	каде	што	произлегува	
обврска	да	ја	почитува	и	спроведува.

Ана Карајанова-Димитрушева
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Хабит-ПрВ		
Центар		
за	ПоддрШка	
на	МЛади	

ЛиЦа	Со	ПоПреЧеноСт

Во	 Скопје	 беше	 отворен	 првиот	
центар	 во	 Македонија	 и	 во	 регионот	
Хабит,	 кој	 ќе	 нуди	 услуги	 на	 млади	
лица	со	попреченост	и	ќе	 ги	оспособи	
да	 можат	 да	 започнат	 кариери	 во	 ит-
секторот.	исто	така,	тој	на	компаниите	
ќе	им	овозможува	да	ја	зголемат	прист-
апноста	на	своите	услуги	и	производи

Хабит	 беше	 основан	 во	 рамки	 на	
Проектот	 на	уСаид	 за	 социјална	 ин-
клузија	 преку	 технологија	 и	 дополни-
телно	 награден	 како	 успешен	 концепт	
за	 социјално	 претприемништво.	 Про-
ектот	поттикна	социјална	инклузија	на	
млади	лица	со	попреченост	на	пазарот	
на	трудот	преку	нивно	интегрирање	во	
брзо	 растечкиот	 сектор	 на	 информа-
тичката	 технологија	 во	 земјава.	 трае-
ше	една	и	пол	година	и	создаде	онлајн	
платформа	 за	 учење	 со	 20	 целосно	
пристапни	курсеви	за	бизнис	вештини,	
меки	вештини	и	основни	информатич-
ки	технологии	комбинирани	со	ментор-
ство	и	практично	искуство	 за	младите	
лица	 со	 попреченост	 во	 селектирани	
ит-компании.

на	 отворањето,	 министерката	 за	
труд	 и	 социјална	 политика	 Мила	 Ца-
ровска	 рече	 дека	 сите	 проекти	 со	 кои	
се	јакне	потенцијалот	на	лицата	со	по-
преченост	и	компаниите,	кои	ги	врабо-
туваат	 овие	 лица,	 се	 од	 исклучителна	
важност	и	најави	дека	во	иднина	ќе	се	
работи	на	 унапредување	на	 професио-
налната	рехабилитација.	,,обезбедивме	
дополнителна	 поддршка	 за	 креирање	
работни	места	 за	 лица	 со	попреченост	
во	2018	година.

Проектот	 беше	 имплементиран	 од	
фондацијата	 „иВоте“	 во	 соработка	 со	
„отворете	 ги	 прозорците“	 и	 „здруже-
нието	на	студенти	и	млади	лица	со	по-
преченост“	 во	 Македонија.	 имено,	 во	
него	 беа	 вклучени	 десет	 компании	 во	
кои	 се	 остварени	шест	 вработувања	 и	
16	практикантски	работи.		
(Преземено	од	http://www.mtsp.gov.mk)

Елена Ѓурчиноска

ПретСтаВниЦи	
на	МобиЛноСт	
ВеЛеС	избрани	
од		

ГрадонаЧаЛникот		
Во	ЛокаЛен		
ГраЃанСки	СоВет		
на	оПШтина	ВеЛеС	

Со	 одлука	 на	 градоначалникот	 на	
општина	Велес,	аце	коцевски,	на	ден	
29.01.2018	година	во	салата	за	состано-
ци	 на	 општината	 беше	 формиран	 Ло-
кален	грагански	совет	од	17	члена,	кој	
ќе	работи	како	помошно	тело	на	градо-
началникот	 во	 работата	 и	 развојот	 на	
општината.

Мобилност	 Велес	 партиципира	 во	
телото	со	двајца	свои	преставници,	Го-
ран	здравков	и	Миланчо	арсовски.

Помошно	 тело	 составено	 од	 17	
претставници	на	граѓански	здруженија	
и	новинар	ќе	имаат	можност	да	му	по-
магаат,	 предлагаат	 иницијативи	 и	 да	
бараат	решенија	заедно	со	Градоначал-
никот	 аце	 коцевски	 преку	 кои	 ќе	 се	
подобрува	 квалитетот	на	живот	 во	 ло-
калната	 заедница.	 телото,	 кое	 денеска	
беше	 формирано,	 ќе	 се	 состанува	 по	
потреба.

Локалниот	граѓански	совет	веќе	на	
наредната	 средба	 ќе	 донесе	 деловник	
за	работа	со	кој	ќе	го	прецизира	начи-
нот	 на	 работење	 и	 да	 избере	 тричлена	
група	што	ќе	ја	има	надлежноста	да	раз-
вива	идеи	за	подобар	развој	на	животот	
во	градот.	тие	проекти	ќе	треба	да	му	ги	
доставува	 на	 Градоначалникот	 и	 да	 го	
советува	кога	е	во	прашање	граѓанската	
потреба.

Б.Јовановски

Преку	куЛтура	
до	СоЖиВот

Во	 рамките	 на	 активностите	 на	
проектот	„Преку	култура	до	соживот“,	
општинска	организација	на	Црвен	крст	
Центар	продолжува	со	спроведување	на	
работилниците	за	промоција	на	култура	
и	меѓусебно	разбирање.	досега	беа	ре-
ализирани	работилници	во	три	области,	
кои	се	одржаа	во	просториите	на	дХо	
„даре	Џамбаз“	и	канцеларијата	за	мла-
ди	на	општина	Центар,	а	беа	проследе-
ни	од	страна	на	вкупно	20	млади	од	14	
до	 24	 години,	 од	 клубот	 на	 млади	 на	
Црвен	 крст	 на	 рМ	–	општинска	 орга-
низација	Центар,	 здружението	 за	 лица	
со	телесен	инвалидитет	„Мобилност“	–	
Скопје	и	Центарот	за	поддршка	на	лица	
со	оштетен	вид	на	Црвен	крст	на	Град	
Скопје.	Младите	проследија	работилни-
ца	за	комуникациски	вештини,	тимска	
работа	 и	 меѓусебно	 разбирање,	 учест-
вуваа	 на	 работилница	 за	 фотографија,	
додека	 се	 реализираше	 и	 креативна	
уметничка	работилница.

По	реализацијата	на	работилниците	
во	канцеларијата	за	млади	на	општина	
Центар	се	прикажаа	делата	на	младите	
што	учествуваа	во	проектот	и	резулта-
тите	од	него.

Во	 склоп	 на	 активностите	 на	 про-
ектот	 „Преку	 култура	 до	 соживот“,	
поддржан	од	балканската	платформа	за	
младинско	учество	и	дијалог,	преку	кој	
општинска	организација	на	Црвен	крст	
Центар,	во	текот	на	септември	и	октом-
ври	спроведуваше	работилници	 за	про-
моција	 на	 култура	 и	 меѓусебно	 разби-
рање,	на	крајот,	по	едномесечното	сле-
дење	на	работилниците	во	канцеларија-
та	за	млади	на	општина	Центар	се	одржа	
и	завршниот	настан	од	проектот.	на	на-
станот	беа	прикажани	резултатите	од	ра-
ботилниците,	поточно	имаше	изложба	на	
фотографии	 изработени	 од	 учесниците	
на	работилниците	 за	фотографија,	исто	
така	беа	прикажани	и	глинени	свеќници,	
цртежи,	 модели	 на	 носии	 и	 сите	 други	
изработки	кои	беа	направени	за	време	на	
уметничките	 работилници.	 Покрај	 тоа	
на	настанот	се	доделија	и	сертификатите	
и	благодарниците	за	сите	партиципиен-
ти	во	проектот.

Во	 иднина	 се	 надеваме	 на	 повеќе	
вакви	 успешни	 соработки	 во	 кои	мла-
дите	учат	и	работат	заедно	за	подобро	и	
похумано	општество.

Елена Ѓурчинска
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традиЦионаЛно	
деФиЛе		
на	Широк		
Сокак		

и	трибина	Во	битоЛа

на	24	јуни	2018	година,	со	поддрш-
ка	од	„Мобилност	Македонија“	и	Мнд	
–	 битола,	 „Мобилност	 битола“	 го	 ор-
ганизираше	 традиционалното	 дефиле	
на	Широк	сокак	и	трибината	насловена	
„Лобираме	 заедно!“.	 на	 настанот,	 кој	
првично	беше	предвиден	да	се	одржи	на	
17	 јуни,	 присуствуваа	 стотина	учесни-
ци,	меѓу	кои	членови	на	повеќе	здруже-
нија	од	„Мобилност	Македонија”,	како	
и	 претставници	 на	 локалната	 самоу-
права,	 на	 чело	 со	 градоначалничката	
на	општина	битола,	наташа	Петровска,	
која	ја	проследи	програмата	од	почеток	
до	крај.	

како	и	секогаш,	збирното	место	беше	
плоштадот	 „Магнолија“,	 каде	 што	 пред	

да	 започне	 традиционалното	 дефиле	
низ	Широк	сокак,	беа	дадени	изјави	за	
медиумите.	 Покрај	 градоначалничката	
Петровска,	 збор-два	 за	 медиумите	 да-
доа	и	претседателот	на	„Мобилност	би-
тола“	–	прим.	д-р	нико	Јанков,	претсе-
дателот	 на	 „Мобилност	 Македонија“	
–	 бранимир	 Јовановски	 и	 вонр.	 проф.	
д-р	Марјан	танушевски,	претседател	на	
Мнд	–	битола,	а	на	самата	трибина	им	
се	придружи	и	доц.	д-р	Сашо	кочанков-
ски,	долгогодишен	пријател	и	поддржу-
вач	на	нашето	здружение.

откако	продефилираа	 низ	Широк	
сокак,	учесниците	на	манифестација-
та	се	упатија	кон	Центарот	за	култура	
–	битола,	во	чија	мала	сала	се	одржа	
и	 трибината.	 Воведот	 го	 направи	 д-р	
Јанков,	 кој	 накусо	 се	 осврна	 на	 ис-
торијата	 и	 почетоците	 на	 лобирање-
то,	на	што	се	надоврза	 г.	 Јовановски,	
образложувајќи	 преку	 примери	 на	
хрватскиот	 главен	 град	 загреб,	 а	 ја	

нагласи	 и	 важноста	 за	 физич-
ка	 активност	 на	 лицата	 со	 ин-
валидност,	 за	 што	 се	 залага	 и	
нашиот	 поддржувач	 „Спорт	 за	
сите“.	 Проф.	 танушевски,	 пак,	
одлично	 ја	 долови	 суштината	
на	 лобирањето	 и	 начините	 за	
негова	најуспешна	реализација,	
како	 што	 се:	 формирање	 соју-
зи,	 одбирање	 „мета“,	 следење	
и	 дејствување	 во	 вистинскиот	
момент,	а	доц.	д-р	кочанковски	
ги	образложи	психолошките	ас-
пекти	на	лобирањето.

ова	беше	одлична	можност	
присутните	 да	 се	 запознаат	 и	
со	оваа	тематика,	за	која	се	на-
деваме	дека	успешно	ќе	ја	при-
мениме	во	практиката,	што	ќе	
нè	 однесе	 чекор	 поблиску	 до	
остварување	 на	 нашите	 про-
грамски	и	статутарни	цели.	Го-
динашното	 дефиле	 на	 Широк	
сокак	практично	ни	ја	заокру-
жи	првата	половина	од	2018	го-
дина,	која	беше	мошне	испол-
нета	 со	 активности,	 а	 имаме	
намера	овој	тренд	да	продолжи	
во	иста	насока.	

прим.	д-р	Нико Јанков
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секција	мала	 група	 –	детски	 културен	
центар	„карпош“	и	фолклорна	секција,	
голема	група	-	детски	културен	центар	
„карпош“.

на	 манифестацијата	 се	 обрати	 и	
градоначалникот	на	Град	Скопје,	госпо-
дин	Петре	Шилегов.

Принцези,	 вештерки,	 фараони,	
штрумфети	беа	дел	од	маските	во	кои	
беа	 маскирани	 најмладите	 членови	 на	
„Мобилност	Скопје“,	 кои	дојдоа	да	 се	
забавуваат	денеска	на	плоштадот	„Ма-
кедонија“.	 Манифестацијата	 „апри-
лијада“	 беше	 збогатена	 со	 „Гратис	 гу-
шкање“	 од	 волонтери	 поддржувачи	 на	
манифестацијата.	

Се	 гледаме	 в	 година	 повторно	 со	
нови	маски	и	уште	повеќе	забава.

Елена Ѓурчиноска

наЈМЛадите	
ЧЛеноВи		
на	„МобиЛноСт		
СкоПЈе“	беа	

уЧеСниЦи	на	„СкоПЈе	
Се	СМее	2018“

	
Манифестацијата	 „априлијада	 2018	 -	
„Скопје	 се	 смее“	 се	 одржа	 на	 1	 април	
2018	година	на	плоштад	„Македонија“.	

на	априлијадата	„Скопје	се	смее“.
Водител	 беше	 популарниот	 пејач	

Влатко	илиевски.	Манифестацијата	за-
почна	со	десетминутен	настап	на	бале-
рините	од	дкЦ	„карпош“	-	татјана	ки-
провска.	дел	од	забавата	беа	и	танцови	
групи	 од	 повеќе	 основни	 училишта	
од	 Скопје.	 нашите	 Марија	 Савеска	
(Штрумфета)	и	Мики	Стојановски	(Фа-
раон)	 зедоа	 учество	 во	 програмата	 со	
изведба	 на	 една	 музичка	 точка.	 дру-

жењето	 продолжи	 со	 настапи	 на	 нају-
бавите	песнички	од	детскиот	фестивал	
„златно	 славејче“,	 како	 и	 фолклорна	
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НАГРАДНА ИГРА

Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

Членовите на Издавачкиот совет на весникот МОБИЛНОСТ истовре-
мено се членови и на еден од органите на „Мобилност Македонија“. Во 
кој орган на „Мобилност Македонија“ членуваат членовите на Издавач-
киот совет на ова гласило?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

Членовите на Издавачкиот совет на весникот МОБИЛНОСТ истовре-
мено се членови и на Управниот одбор на „Мобилност Македонија“.

Наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, Стру-
мица, со платени трошоци за превоз во висина на автобуски билет, сметаме 
дека е доволен мотив читателите да се потрудат околу точниот одговор на наг-
радното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.

Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа повеќе од 60 ко-
верти. 

Среќниот добитник го извлече генералниот секретар на „Мобилност Маке-
донија“, Софка Прчева.

Најмногу среќа и точен одговор имаше:

АНЕТА КИРОВСКА 

член на „Мобилност Штип“

Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Бан-
ско, Струмица. Сите информации поврзани со реализацијата на наградата до-
битникот ќе ги добие од генералниот секретар на „Мобилност Македонија“ на 
телефон бр.02 3211-280.

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

Оваа година организиравме програмска активност по 30-ти пат. За 
која активност предвидена во програмата за работа на „Мобилност Ма-
кедонија“ се работи?

Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помог-
неме со тоа што ќе Ви кажеме дека доколку сте редовен читател на весникот 
МОБИЛНОСТ и учествувате во работата на „Мобилност Македонија“ треба да 
го знаете одговорот на ова прашање.

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адреса 
„Мобилност Македонија“ на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака ЗА НА-
ГРАДНАТА ИГРА, најдоцна до 15 ноември 2018 година.

 Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Македо-
нија“. Наградата е непренослива, односно може да ја користи само оној што ја 
освоил.

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

 С.Прчева

координатиВен	
СоСтанок		
Во	реСен

на	 2	 март	 2018	 година,	 по	 препо-
раките	 на	 собранието	 на	 „Мобилност	
битола“,	што	се	одржа	на	17	февруари,	
беше	 одржан	 координативен	 состанок	
во	 ресен.	 на	 него	 присуствуваше	 де-
легација	 на	 уо	 на	 „Мобилност	 бито-
ла“	во	состав:	претседателот	прим.	д-р	
нико	Јанков	и	членовите	на	уо:	Лидија	
Велјановска	 и	Сотир	 Јоновски	 (од	би-
тола)	 и	 роберт	 Ламановски	 од	 ресен,	
како	и	членката	на	собранието,	Гордана	
Стојановска	и	претседателката	на	„Ху-
мана	Преспа“	–	Гордана	Пешевска.	

дневниот	 ред	 опфати	 проблеми	 со	
членството,	 канцеларијата,	 соработка-
та	 со	 локалната	 самоуправа,	 проектот	
за	 општокорисна	 работа	 и	 друго.	 Се	
постигна	 согласност	 за	 дејствување	 и	

понатамошни	чекори,	 а	беше	даден	на	
увид	 и	 меморандумот	 за	 соработка	 и	
договорен	нов	термин	за	предложување	
и	реализација	на	активноста.	

прим.	д-р	Нико Јанков
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какоЛ		
Во		
дуШите

Фашизмот започнува со речени-
цата: Да, јас пијам, ама тие се пија-
ници. Да, јас убивам, ама тие колат...	
Данило Киш

оваа	мисла	на	српскиот	писател	 ја	
прочитав	 некаде	 во	 средношколските	
денови	и	тогаш	уште	ми	беа	свежи	ис-
ториските	 лекции	 за	 славните	 денови	
од	 епопејата	 на	 нашите	 борци	 против	
фашизмот	 и	 мислев	 дека	 фашизмот	 е	
победен	и	уништен	до	крај	и	оставен	во	
историјата	 со	 поука	 да	 не	 се	 повтори.	
тогаш	уште	не	го	сфаќав	значењето	на	
зборовите	на	данило	киш	и	не	можев	
да	 разберам	 дека	 фашизмот	 е	 притаен	
во	свеста	на	луѓето	и	само	чека	погоден	
момент	 за	да	исплива	повторно	и	пов-
торно	со	сиот	свој	грд	лик	на	површина	
и	дека	тој	не	е	ексклузивно	право	само	
на	 одредени	 нации	 и	 луѓе	 затоа	 што	
може	да	се	појави	каде	било	и	кај	кого	
било.	

овие	денови,	за	жал,	се	потсетив	на	
она	што	ни	 го	раскажа	 сега	покојниот	
претседател	 на	националниот	 сојуз	 за	
спорт	и	рекреација	на	инвалиди	на	Ма-
кедонија,	проф.	д-р	никола	Христов.	тој	
раскажуваше	дека	настаните	се	случу-
вале	 некаде	 во	 60-тите	 години	 од	 ми-
натиот	 век	 во	 некое	 македонско	 село.	
екипа	 од	 неколку	 лекари,	 социјални	
работници	 и	 психолози	 вршеле	 истра-
жување	 по	 македонските	 села	 со	 цел,	
меѓу	другото,	и	да	ги	регистрираат	сите	
лица	со	каква	било	инвалидност	поради	
недостаток	 од	 државната	 евиденција,	
а	со	цел	да	им	се	помогне	на	тие	луѓе	
на	кој	било	начин	да	се	социјализираат,	
со	оглед	на	приликите	кои	владееле	во	
селата	во	тоа	време.	Во	едно	село,	пра-
шувајќи	дали	имаат	некои	лица	со	ин-
валидност	во	нивната	средина,	дознале	
дека	 во	 некое	 семејство	 имало	 некое	
лице	 со	 инвалидност,	 но	 никој	 досе-
га	тоа	лице	не	го	видел,	тие	само	чуле	
за	тоа	и	не	 знаеле	ништо	повеќе.	кога	
отишле	во	куќата	каде	што,	според	ка-
жувањето	 на	 селаните,	 имало	 лице	 со	
инвалидност,	 кога	 ги	видел	домаќинот	

уште	од	врата	ги	избркал	и	не	сакал	ни	
да	ги	пушти	да	влезат	во	куќата	ни	да	
разговара	на	таа	тема.	Се	обидувале	цел	
ден	да	го	убедат	домаќинот	да	ги	пушти	
внатре	и	да	го	видат	детето.	тој	негирал	
дека	воопшто	има	лице	со	инвалидност	
во	 неговото	 семејство	 и	 агресивно	 ги	
избркал	од	имотот.	

другиот	 ден	 екипата	 повторно	 се	
вратила	во	тоа	село	и	сега	со	налог	за	
претрес	 и	 полициска	 придружба	наси-
ла	влегле	во	неговата	куќа	и	извршиле	
претрес	 на	 сите	 простории,	 но	 не	 на-
шле	дете	со	инвалидност	како	што	им	
било	кажано.	Само	што	се	спремале	да	
заминат	им	текнало,	 сепак,	да	видат	и	
во	просториите	каде	што	се	чуваат	жи-
вотните	 и	 во	 кочината	 го	 нашле	 дете-
то	 заедно	 со	 свињите.	очигледно	било	
дека	 детето	 е	 на	 возраст	 од	 околу	 10	
до	 12	 години	 со	 церебрална	 парализа.	
Состојбата	 во	 која	 се	 наоѓало	 детето	
била	ужасна.	немиено,	неисхрането,	за-
пуштено	до	таа	мера	обраснато	во	коса	
и	речиси	голо,	а	не	умеело	да	комуни-
цира	со	луѓето	и	гровтало	исто	како	и	
свињите	со	кои	живеело.	така	живеело	
очигледно	 со	 години,	 а	 можеби	 и	 вед-
наш	по	раѓањето	кога	родителите	сфа-
тиле	 дека	не	 е	 здраво	и	има	парализа.	
Според	кажувањето	на	родителите	зап-
рашани	 зошто	 тоа	 го	 сториле,	 излегло	
дека	тие	имале	и	други	деца	кои	не	ќе	
можеле	да	 ги	оженат	или	омажат	само	
ако	 се	 дознаело	 дека	 во	 семејството	
имале	 инвалид.	Предрасудите	 и	 стере-
отипите	кај	тие	луѓе	уништиле	не	само	
еден	млад	живот	туку	и	нивните	души	
со	кои	завладеал	ѓаволот.	како	ли	само	
мирно	можеле	да	спијат	после	она	што	
дозволиле	 да	 вирее	 во	 нивните	 души.	
како	ли	само	оделе	во	црква	и	го	славе-
ле	бога,	кога	бог	е	чиста	љубов.

детето	 секако	 било	 одземено	 од	
„родителите“	 и	 предадено	 во	 установа	
каде	што	се	обиделе	да	го	социјализи-
раат,	но,	за	жал,	сосема	малку	успеале	
да	воспостават	некаков	контакт	и	едвај	
го	 научиле	 да	 комуницира	 со	 човечки	
говор.	 неговата	 кутра	 душичка	 трај-
но	 била	 изгубена,	 иако	 по	 раѓањето	 и	
покрај	церебралната	парализа	имал	со-

чувана	ментална	способност.
оваа	страшна	и,	 за	жал,	вистинита	

приказна,	 долго	 време	 не	 ми	 даваше	
мир	 и	 низ	 годините	 размислувајќи	 за	
тоа	 си	 велев	 дека	 сум	 имал	 среќа	 во	
несреќа	што	сум	се	родил	во	поинаква	
средина	и	сум	имал	можност,	сепак,	да	
не	завршам	слично	како	тоа	дете.	

Пред	некоја	година	на	телевизија	да-
доа	една	вест	дека	една	новинарка,	не-
каде	во	африка,	пронашла	едно	детенце	
толку	изгладнето	што	едвај	било	живо.	
инаку	во	државата	не	владеел	глад	и	се-
пак	колку	толку	пристојно	се	живеело.	
Причина	за	неговата	изгладнетост	била	
суеверието	на	локалното	население	кое	
го	прогласило	за	вештер	и	никој	не	му	
давал	да	јаде	или	пие	и	на	тој	начин	го	
осудиле	на	смрт.	новинарката	го	спаси-
ла	тоа	дете	и	сега	живее	во	европа	и	се	
развива	во	младо	и	здраво	детенце	кое	
целосно	се	социјализирало	и	има	шанса	
за	успех	во	животот.	тогаш	повторно	се	
потсетив	на	приказната	што	ја	раскажав	
погоре,	иако	ова,	второто	дете,	не	беше	
лице	со	инвалидност.	Сличноста	е	само	
во	 суровоста	 на	 средината	 кон	 немоќ-
ните	и	последиците	кои	ги	прават	пред-
расудите	и	стереотипите.

Јас	 целиот	 свој	 живот	 откако	 се	
сеќавам	 се	 борев	и	 се	 борам	 токму	 со	
тие	 предрасуди	 и	 стереотипи.	 отка-
ко	 ја	 изборив	 битката	 со	 самиот	 себе	
и	 конечно	 сфатив	 дека	 јас	 имам	 само	
пречки	во	совладувањето	на	просторот	
и	ништо	друго	и	дека	во	сè	друго	можам	
рамноправно	да	се	носам	со	сите	други	
луѓе,	 започнав	 битка	 со	 другите	 лица	
со	 телесна	 инвалидност	 да	 ги	 убедам	
дека	јас	сум	во	право.	Во	првите	години	
од	 основањето	 на	 здружението	 полека	
се	собиравме	и	се	дружевме	интензив-
но.	колку	и	да	ме	убедуваа	дека	не	се	
срамат	од	својата	телесна	инвалидност	
и	недостаток,	не	им	верував	сè	додека	
не	 ги	 тестирав	 како	 се	 однесуваат	 во	
јавност.	најочигледен	доказ	дека	сами-
от	себе	си	се	совладал	беше	ако	имаше	
„смелост“	да	се	појавиш	на	плажа	меѓу,	
условно	кажано,	 здрави	лица.	Во	прво	
време	 одевме	 на	 плажите	 на	Преспан-
ско	езеро	и	срамејќи	се	од	самите	себе	
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повеќето	сакаа	да	се	сончаат	и	капат	на	
осамени	 плажи,	 скриени	 во	 трски	 од	
погледите	 на	 луѓето.	 Јас	 со	 уште	 еден	
мој	истомисленик	секогаш	одевме	меѓу	
луѓето,	 онаму	 каде	 што	 имаше	 најм-
ногу	луѓе	и	без	 срам	се	појавуваме	во	
јавност.	 Со	 време	 нашиот	 пример,	 за	
среќа,	го	следеа	и	другите.	на	тој	начин	
се	победивме	самите	себе,	што	за	мене	
беше	 најтешката	 битка.	 остана	 онаа	
битка	 со	 предрасудите	 и	 стереотипите	
кај	другите	луѓе,	за	која	наивно	сметав	
дека	ќе	биди	полесниот	дел	од	битката.	

Во	 првите	 години	 од	 купувањето	
на	 апартманите	 во	 охрид	 и	 колектив-
ното	користење	за	годишни	одмори	на	
лицата	со	телесна	инвалидност	во	нив,	
започна	вториот	дел	од	„битката“.	каде	
и	да	се	појавевме	на	некоја	од	плажите,	
само	што	ќе	седневме	да	се	сончаме	и	
ќе	се	раслечевме	полека,	полека	околу	
нас	се	правеше	една	тампон-зона	–	пра-
зен	 простор	 во	 круг	 од	 10	 метри.	 Со	
време	луѓето	се	навикнаа	до	таа	мера	на	
нашето	секојдневно	присуство	што	сега	
имаме	друг	проблем	-	нема	место	каде	
да	 ставиме	 душек	 или	 крпа.	 Секогаш	
луѓето	 се	 плашат	 од	 нешто	 непознато	
за	нив,	а	ние	веќе	не	бевме	непознато	и	
страшно	нешто	од	кое	треба	да	бегаат.	
Се	уверија	и	дека	не	сме	„заразни“.	ама	
се	уверија	тие,	но	не	и	сите...

Јас	лично	имав	среќа	да	работам	во	
установа	и	на	она	што	на	факултет	сум	
го	 учел	и	 со	 луѓе	интелектуалци	и	ми-
слев	дека	барем	со	колегите	немам	недо-
разбирања	и	дека	тие	немаат	предрасуди	
и	стереотипи.	Меѓутоа,	во	една	прилика,	
така	во	разговор	со	еден	од	судиите,	тој	
не	сакајќи	ми	ја	откри	причината	зошто	
и	покрај	сите	мои	квалитети	и	работли-
вост	 не	 сум	 станал	 судија.	 Причината	
била	тоа	што	сум	инвалид,	па	не	ќе	сум	
можел	 да	 одам	 на	 увид	 на	 лице	 место	
доколку	се	случела	некоја	незгода.	ако	
се	знае	дека	сите	судии	не	се	дежурни	и	
дека	дежурствата	се	прават	имајќи	ги	во	
предвид	сите	семејни	и	други	прилики	–	
коментар	не	е	потребен.	очигледен	при-
мер	на	предрасуда	за	инвалидите.

овие	 денови,	 после	 оние	 жални	 на-
стани	што	се	случија	во	едно	друго	наше	

село,	повторно	кај	мене	се	појави	дилема-
та:	што	направивме	сиве	овие	години	од	
формирањето	 на	 здруженијата	 до	 денес	
и	дали	 ја	остваривме	целта	за	која	пред	
многу	години	се	здруживме?	Ја	добивме	
ли	битката	со	стереотипите	и	предрасуди-
те?	Дали нашата битка е залудна затоа 
што злото е непобедливо?

злото	е	непобедливо	затоа	што	мно-
гу	добри	луѓе	не	прават	ништо.	Со	годи-
ни	работиме	на	разбивање	на	предрасу-
дите	и	стереотипите.	одржавме	безброј	
средби	 трибини	 и	 тркалезни	 маси	 на	
кои	секогаш	сме	зборувале	од	неопход-
носта	на	државна	помош	за	разбивање	
на	 овие	 негативни	 појави	 во	 општест-
вото.	очигледно	или	сме	сториле	многу	
малку,	а	сме	можеле	повеќе	или	држа-
вата	не	ја	согледала	опасноста	од	овие	
појави	низ	целото	 општество	 во	цели-
на.	затоа	ни	се	случи	и,	за	жал,	ќе	ни	се	
случува	тимјаник.	Сега,	 кога	 на	 виде-
лина	излегоа	сите	грди	лица	на	луѓето	
со	 предрасуди	 и	 стереотипи,	 сите	 сме	
зачудени	и	се	прашуваме	зошто	тоа	се	
случи.	тоа	секојдневно	се	случува	и	ќе	
се	 случува,	 за	жал.	Меѓутоа,	 општест-
вото	и	многу	одговорни	луѓе	или	малку	
или,	пак,	ништо	не	сториле	и	не	прават	
до	 тоа	 да	 не	 дојде.	 дури	 и	 државните	
институции	кон	нас	инвалидите	имаат	
предрасуди	 и	 затоа	 многу	 од	 нашите	
основани	 барања	 за	 подобрување	 на	
животните	 услови	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност	не	се	прифаќаат.	Своевремено,	
барајќи	да	бидеме	ослободени	од	ддВ	
за	набавка	на	возила,	ни	беше	одбиено	
барањето	со	образложение	дека	на	овој	
начин	ќе	сме	биле	во	привилегирана	по-
ложба	спрема	другите	граѓани	кои	не	го	
користеле	 тоа	 право,	 односно	 бенефи-
ција.	нема	потреба	да	се	објаснува	кол-
ку	е	ова	кажано	со	предрасуди	спрема	
нас	инвалидите	и	колку	малку	чувство	
имаат	за	нашите	маки	и	потреби.	е,	како	
сега	да	бараме	поинакво	однесување	од	
жителите	на	тоа	село	кои	станаа	да	про-
тестираат	против	дом	 за	 три	инвалиди	
со	 церебрална	 парализа?	 како	 да	 ги	
убедиме	дека	тие	не	се	„заразни“,	дека	
не	 можат	 да	 им	 наштетат	 на	 нивните	
деца,	дека	не	се	агресивни	и	дека	нема	
да	 им	 го	 „нагрдат“	 селото	 и	 околина-

та?	како	да	 ги	убедиме	дека	напротив	
нивните	 деца	 треба	 да	 ги	 посетуваат	
тие	деца	со	инвалидност,	да	се	дружат	
и	 да	 им	 помагаат	 и	 дека	 треба	 на	 тој	
начин	сите	заедно	да	направиме	нешто	
за	 нивната	 социјализација?	и	мислите	
ли	дека	само	во	тоа	село	луѓето	имаат	
такви	предрасуди	и	стереотипи?	Се	ла-
жеме	сите	ако	мислиме	дека	само	таму	
тоа	се	случува	и	дека	е	изолиран	случај.	
Ваквото	однесување	кон	лицата	со	ин-
валидност,	за	жал,	е	наше	секојдневие.	
на	телевизија	и	на	социјалните	мрежи	
веднаш	после	настаните	во	с.	тимјаник	
излегоа	 многу	 вистинити	 приказни	 од	
луѓе,	жртви	на	предрасудите	и	стереоти-
пите,	 со	кои	секојдневно	се	 соочувале.	
Молчешкум	ги	поднесувале	неправдите	
и	навредите	препуштени	самите	на	себе	
и	 на	 суровата	 средина	 во	 која	 живе-
ат.	Само	требаше	да	се	случи	селската	
буна	 за	 да	 станеме	 свесни	 за	 каколот	
во	нашите	души.	Во	секое	жито	има	и	
какол,	кој	паразитски	вирее	и	е	многу	
отпорен,	па	затоа	и	тешко	се	справува-
ме	со	него	и	секојдневно	трпиме	мате-
ријални	 загуби.	каколот	што	 вирее	 во	
нашите	души	ако	не	го	уништиме	ќе	нè	
уништи	нас	заедно	со	душите.	

ако	 ги	 потцениме	 предрасудите	 и	
стереотипите,	злото	кое	ни	се	заканува	
од	 ден	на	 ден	 ќе	 биде	 сè	 поголемо.	 за	
појавата	на	фашизмот,	како	што	рече	и	
данило	киш,	не	треба	многу.	Почнува	
со	 цитираната	 реченица,	 а	 треба	 да	 се	
стекнат	 само	 неколку	 услови:	 прост	
и	 лош	 човек	 и	 општествени	 услови.	
Прости	и	 лоши	луѓе	има	 секаде	и	 ако	
во	општеството	се	створат	услови	так-
ви	луѓе	да	дојдат	на	власт,	последиците	
се	неминовни	и	фашизмот	ќе	воскресне.	

затоа,	апел	до	добрите	луѓе	да	сто-
рат	нешто,	и,	како	што	споменав	погоре,	
злото	е	непобедливо	затоа	што	добрите	
луѓе	не	прават	ништо.	

добри	луѓе,	помогнете	да	го	искоре-
ниме	каколот	од	душите.

Митко Фидановски
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МобиЛноСт	
СкоПЈе		
Го	одбеЛеЖа	
МеЃународниот		

ден	на	Жената,	8	Март

По	повод	8 Март, Меѓународниот 
ден на жената,	здружението	на	лица	со	
телесен	 инвалидитет	 на	 Скопје,	 „Мо-
билност	 Скопје“,	 благодарение	 на	 ус-
пешно	започнатата	соработка	со	Маке-
донскиот	народен	театар,	оваа	година	за	
своите	членки	организираше	посета	на	
новиот	објект	на	Мнт,	и	имаа	можност	
ја	да	проследат	изведбата	на	театарска-
та	претстава	„квартет“.

на	 12	 март	 со	 почеток	 во	 20	 ча-
сот,	 на	 малата	 сцена	 на	Мнт,	 членки-
те	 уживаа	 во	 извонредната	 изведба	 на	
претставата.	 улогите	 на	 Џин	 Хортон,	
Сесили	 робсон,	 реџиналд	 Пеџит	 и	
Вилфред	бонд	ги	толкуваа	доајените	на	
македонската	 театарска	 уметност:	 Ли-
лјана	Велјанова,	катина	иванова,	емил	
рубен	и	благоја	Чоревски.

тие	 ја	 раскажаа	 драмата	 за	 четво-
рица	оперски	пејачи,	кои	некогаш	биле	
многу	познати,	особено	поради	кварте-
тот	од	„риголето“	и	кога	четвртиот	до-
аѓа,	решено	е	на	10	октомври,	народен	
денот	 на	 Верди,	 да	 го	 обноват	 својот	
познат	 квартет.	 и	 тогаш,	 на	 крајот	 на	
драмата,	 нема	 да	 кажам	 како,	 тие	 го	
пеат	квартетот	-	тоа	е	театарскиот	трик	
во	драмата.	Се	работи	за	староста	и	за	
триумфот	над	неа.

драмата	 е	 напишана	 во	 1999	 годи-
на	и	оттогаш	со	успех	е	изведувана	на	
многу	сцени	низ	европа	и	светот.

и	 покрај	 лошите	 временски	 усло-
ви,	нашите	членки	во	голем	број	дојдоа	
да	 ја	 погледнат	 прекрасната	 театарска	
претстава	„квартет“.	

Соработката	 на	 „Мобилност	 Ско-
пје“	 со	Македонскиот	 народен	 театар,	
продолжува	и	во	иднина	се	гледаме	во	
уште	поголем	број	на	некоја	следна	из-
вонредна	претстава.

така	„Мобилност	Скопје“	успешно	
реализираше	 уште	 една	 културно-за-
бавна	 активност	 по	 повод	Меѓународ-
ниот	ден	на	жената,	8	Март.

елена	Ѓурчиноска

работиЛниЦа	
Со	наСЛоВ		
„одноСи		
Со	МедиуМите		

за	ГраЃанСките		
орГанизаЦии“

од	 3	 до	 5	 мај,	 претседателот	 на	
„Мобилност	 тетово	 и	 Гостивар“,	 со	
својот	 асистент	 учествуваше	 на	 рабо-
тилница	 со	 наслов	 „односи	 со	 меди-
умите	 за	 граѓанските	 организации“	 во	
рамките	 на	 проектот	 „Попреченоста	 е	
само	прашање	на	перцепција“	финанси-
ран	од	европската	унија,	кој	 се	одржа	
во	хотел	„континентал“	во	Скопје.	ра-
ботилницата	беше	организирана	од	Ин-
ститутот за медиуми и различности 
од Лондон,	 Македонскиот институт 
за медиуми	 и	Националниот совет на 
инвалидските организации на Македо-
нија,	 а	предавачи	беа	д-р	 Јасмина	Ми-
ронски,	 претставник	од	Македонскиот	
институт	 за	 медиуми,	 даница	 даша-
илиќ,	 претставник	 од	 институтот	 за	
медиуми	и	различности	од	Лондон	и	д-р	
Василка	 димоска,	 гостин	 и	 претстав-
ник	 од	 националниот	 совет	 на	 инва-
лидските	 организации	 на	 Македонија.	
Целта	на	проектот	беше	учесниците	да	
научат	 како	да	 ги	подобрат	 своите	 ко-
муникациски	 вештини,	 користејќи	 ги	
онлајн	 и	 традиционалните	 медиуми.	
работилницата	 спроведена	 под	 мотото	
„Нека се чуе вашата порака!“	ги	содр-
жи	следниве	теми:	како	да	се	привлече	
вниманието	и	како	да	се	градат	успеш-
ни	 релации	 со	 медиумите,	 развивање	
медиумски	кампањи	за	застапување	на	
темите	 поврзани	 со	 правата	 на	 лицата	
со	 попреченост,	 како	 да	 се	 заинтере-
сираат	 медиумите	 за	 приказните	 на	
граѓанските	 организации	 итн.	учесни-
ците	 беа	 запознаени	 и	 со	 медиумски	
алатки	и	техники	за	подигање	на	видли-
воста	на	нивните	организации	и	за	про-
мовирање	на	нивните	активности	меѓу	
пошироката	засегната	јавност.	работил-
ниците	има	повеќе	практичен	пристап,	
при	 што	 една	 од	 целите	 беше	 да	 им	
овозможи	на	сите	учесници	да	развијат	
најмалку	една	идеја	за	медиумска	кам-
пања	 што	 би	 вклучувало	 дефинирање	
специфична	тема,	целна	група	и	пора-
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ка.	активностите	вклучуваат	и	ментор-
ска	 поддршка	 за	 вкупно	 16	 граѓански	
организации	при	натамошно	развивање	
и	имплементирање	на	нивните	идеи	за	
медиумските	 кампањи.	 работилницата	
беше	организирана	како	дел	од	проек-
тот	„Попреченоста е само прашање на 
перцепција“, чија	 цел	 е	 да	 се	 зголеми	
видливоста	 преку	 медиумите	 и	 да	 се	
подобри	 јавната	 перцепција	 на	 лицата	
со	попреченост,	како	неопходен	преду-
слов	 за	 нивно	 активно	 учество	 во	 јав-
ниот	 живот	 и	 за	 еднаков	 третман	 при	
практикување	 на	 правата	 и	 слободите.	
една	од	целите	на	работилницата	беше	
учесниците	да	научат	да	изготват	кому-
никациска	стратегија	и	притоа	да	водат	
сметка	добро	да	 ги	осмислат	следниве	
работи:	приоритетите	и	целите,	целните	
групи,	 опфатени	 активности	 и	 начела-
та	 за	 нивно	 определување,	 формите	 и	
алатките	 за	 комуницирање,	 тајмингот,	
буџетот,	 мониторирање	 и	 евалуација.	

имено,	 комуникациска	 стратегија	
претставува	дел	од	долгорочниот	стра-
тешки	 план	 на	 организацијата,	 кој	 се	
однесува	на	претставување	на	работата	
и	 резултатите	 на	 организацијата	 пред	
јавноста	 и	 нејзините	 целни	 групи.	 Во	
својата	 содржина,	 таа	 целосно	 ги	 сле-
ди	 насоките	 предвидени	 со	 стратеш-
киот	план	на	организацијата,	а	нејзина	
функција	е	да	ги	определи	начините	на	
пренесување	на	информациите	за	рабо-
тата	на	организацијата	внатре	и	надвор	
од	 неа.	 комуникациската	 стратегија	
е	 документ	 кој	 треба	 да	 го	 има	 секоја	
организација	која	сака	да	изгради	добри	
односи	со	јавноста	на	која	ù	се	обраќа.	
Стратегијата	ќе	ни	помогне	да	ги	иден-
тификуваме	целните	групи	на	кои	им	се	
обраќаме,	 да	 ги	 дефинираме	 пораките	
кои	сакаме	да	ги	пренесеме	до	нашите	
целни	групи,	како	и	да	ги	препознаеме	
најсоодветните	начини	и	алатки,	време	
и	канали	за	комуницирање	со	јавноста	

и	целните	групи.	Со	дел	од	стратегија-
та	треба	да	бидат	опфатени	и	формите	
на	 комуницирање	 внатре	 во	 органи-
зацијата,	 чиешто	 градење	 е	 важно	 не	
само	 за	 поефективно	 организирање	на	
извршувањето	на	 активностите	 туку	и	
за	поедноставно	комуницирање	на	ин-
формациите	кон	надвор.	исто	така,	 со	
комуникациската	 стратегија	 се	 иден-
тификуваат	 и	 потребните	 ресурси	 за	
остварување	 на	 активна	 комуникација	
со	јавноста,	нивното	менаџирање,	како	
и	соодветна	рамка	за	мерење	на	прогре-
сот,	успехот	и	оценување	на	ефикаснос-
та	 на	 реализираните	 активности	 пред-
видени	 со	 стратегијата.	 Стратегијата	
исто	така	треба	да	ги	предвиди	можни-
те	 проблеми	 во	 комуникацијата	 и	 на-
чините	 за	 справување	 или	 подготовка	
за	тие	проблеми.	од	стратегијата	треба	
да	 произлезат	 и	 годишни	 оперативни	
комуникациски	 и	 медиумски	 планови	
на	организацијата,	кои	ќе	ги	адресираат	

активностите	предвидени	во	секоја	го-
дина	опфатена	со	стратегијата.

РАМКА НА КОМУНИКАЦИСКА 
СТРАТЕГИЈА

оваа	 рамка	 ги	 содржи	 основните	
елементи	кои	ни	се	потребни	за	изгот-
вување	 на	 стратегија	 за	 комуникација	
со	 јавноста	 како	 вовед,	 приоритети	 и	
цели,	 целни	 групи,	 пораки,	 форми	 и	
алатки	 за	 комуницирање	 со	 целните	
групи	и	 јавноста,	 тајминг,	буџет	и	мо-
ниторирање	и	евалуација.	

Воведниот	 дел	 треба	 да	 ги	 содржи	
основните	 информации	 за	 стратегија-
та,	 како	 принципите	 на	 нејзина	 изра-
ботка,	 претходни	документи	на	 кои	 се	
надоврзува	 стратегијата,	 содржината	
на	стратегијата	и	периодот	на	нејзина-
та	реализација.	Во	него	треба	да	бидат	
идентификувани	 и	 клучните	 политики	
на	 институцијата/организацијата,	 кои	
ќе	бидат	предмет	на	комуникацијата	со	

јавноста	и	целните	групи.	Во	воведот	на	
стратегијата	треба	да	бидат	наброени	и:	
o Приоритети	и	цели
o Целните	групи
o опфатени	активности
o начелата	за	нивно	определување
o Формите	и	алатките	 за	комуници-

рање

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
Во	овој	дел	треба	да	бидат	наброени	

главните	приоритети	во	работењето	на	
институцијата.	 Секој	 од	 забележаните	
приоритети	треба	да	содржи	и	неколку	
цели	на	остварување,	кои	организација-
та	 сака	 да	 ги	 реализира	 со	 комуника-
циската	 стратегија	 во	 рамките	 на	 тие	
приоритети.	 наброените	 приоритети	 и	
цели	треба	да	бидат	детални	и	прециз-
ни,	 мерливи,	 остварливи,	 и	 врзани	 со	
временски	рокови.	

Во	детектирањето	на	приоритетите	
и	 целите	 на	 комуникациската	 страте-

гија	треба	да	ги	имате	предвид	општите	
приоритети	 и	 цели	 на	 организацијата,	
како	 и	 програмските	 цели	 кои	 се	 де-
финирани	 во	 стратешкиот	 план	 на	 ор-
ганизацијата,	 или	 во	 некој	 друг	 општ	
долгорочен	 или	 среднорочен	 документ	
(бизнис-план	на	пр.)	со	кој	се	детерми-
нира	 дејствувањето	 на	 организацијата	
на	 подолг	 рок.	 Приоритетите	 и	 цели-
те	 дефинирани	 во	 комуникациската	
стратегија	 мора	 да	 соодветствуваат	 со	
општите	 насоки	и	 начела	 на	 работење	
на	организацијата.	

ЦЕЛНИ ГРУПИ
Во	детектирањето	на	целните	групи	

треба	да	бидете	што	попрецизни	и	поде-
тални.	затоа,	при	нивното	детектирање	
бидете	многу	внимателни	и	набројте	ги	
сите	целни	групи	со	кои	работите	и	кои	
се	засегнати	од	вашата	работа	на	дирек-
тен	 или	 индиректен	 начин.	 Ваши	 цел-
ни	групи,	освен	граѓаните	од	различни	
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групи,	се	и	институциите/организации-
те	со	кои	соработувате,	па	и	вашите	вра-
ботени.	 избегнувајте	 генерализирање	
од	 типот	 „општа	 јавност“,	 затоа	 што	
таа	 е	 создадена	 од	 поединечни	 целни	
групи,	како	жени,	мажи,	деца,	различни	
возрасни	групи,	групи	од	градски	и	ру-
рални	средини	итн.	

ПОРАКИ
Порака	 е	 клучната	 идеја	 што	 про-

излегува	 од	 она	што	 ќе	 го	 соопштите/
напишете/објавите,	а	кое	се	однесува	на	
вашите	 активности	 и	 работа.	 Веднаш	
по	детектирањето	на	вашите	цели	и	на	
целните	 групи,	 пристапете	 кон	 созда-
вање	на	вашите	пораки,	со	кои	ќе	им	се	
обраќате	на	целните	групи.	обично,	се-
која	организација	дефинира	една	општа	
порака,	 која	 ја	 сублимира	 работата	 на	
организацијата	 и	 нејзиниот	 стремеж	
кон	идеалот.	Централната	порака	мора	
да	потекнува	од	општите	цели	и	прио-
ритети	на	вашата	организација.	

но,	при	создавање	на	пораките	мора	
да	 се	 внимава	 на	 фактот	 дека	 вашата	
публика	и	групите	на	кои	им	се	обраќа-
те	 честопати	 се	 разликуваат	 во	 многу	
работи,	како	што	е	нивото	на	образова-
ние,	возраста,	полот,	интересите.	оттука,	
пораката	 што	 му	 ја	 испраќате	 на	 еден	
бизнисмен	 треба	 да	 биде	 различна	 од	
таа	со	која	ќе	им	се	обратите,	на	пример,	
на	жените	од	руралните	средини,	или	на	
вработените	во	вашата	организација.	

При	 структурирање	 и	 објавување/
пренесување	на	пораките,	бидете:

- јасни	 и	 директни	 -	 кажете	 им	 на	
вашите	целни	групи	што	можете	да	на-
правите	за	нив	и	што	очекувате	од	нив

- кратки	 и	 прецизни	 –	 избегнувајте	
технички	јазик,	професионални	жарго-
ни,	кратенки,	долги	зборови

- внесете	емоција	и	ангажман	во	тоа	

што	го	пишувате	и	зборувате
- искрени	 –	 искреноста	 е	 секогаш	

најдобра	политика
- внимателни	во	врска	со	начинот	на	

кој	ја	пренесувате	пораката.	Вербата	на	
луѓето	во	тоа	Што	го	зборувате	во	го-
лем	дел	зависи	од	тоа	како	ги	прене-
сувате	вашите	пораки

- убедливи	 -	 поткрепете	 ги	 вашите	
тврдења	со	факти	и	добар	презентациски	
материјал	(пишан,	аудио	и	визуелен)	

- внимателни	околу	тоа	коЈ	ја	пре-
несува	пораката	на	вашата	институција/
организација.	 ако	 јавноста	 и	 вашите	
целни	групи	немаат	доверба	во	лицето	
кое	ја	пренесува	пораката,	таа	може	да	
помине	незабележано,	па	дури	и	да	има	
спротивен	ефект	од	очекуваниот.	Во	се-
кој	случај,	сите	луѓе	од	вашата	органи-
зација,	кои	им	пренесуваат	информации	
на	луѓето	со	коишто	работи	вашата	ор-
ганизација,	вклучувајќи	ги	тука	луѓето	
од	организацијата	кои	работат	со	стран-
ки,	се	јавуваат	на	телефони,	одржуваат	

електронска	и	писмена	коресподенција,	
треба	 да	 бидат	 целосно	 информирани	
за	работата	на	организацијата.	најваж-
но	за	нив,	всушност	ГЛаСниЦите	на	
вашата	организација,	е:
o да	ја	имаат	довербата	и	симпатиите	

на	целната	група	со	која	комуници-
раат

o да	поседуваат	комуникациски	веш-
тини	–	и	да	бидат	обучени	за	тоа

ФОРМИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИ-
ЦИРАЊЕ СО ЦЕЛНИТЕ ГРУПИ  

И ЈАВНОСТА
откако	 ќе	 ги	 дефинирате	 вашите	

цели	и	приоритети,	ќе	ги	разберете	спе-
цифичностите	на	вашите	публики/цел-
ни	групи	и	ќе	бидете	јасни	и	прецизни	
во	структурирањето	на	вашите	пораки.	
Потоа	 следува	 дефинирањето	 на	 вна-

трешните	 и	 надворешните	 форми	 на	
комуникација	 и	 изборот	 на	 средствата	
и	алатките	што	ќе	ги	употребите	за	пре-
несување	на	вашите	пораки	до	јавноста	
и	до	вашите	публики.	

клучна	работа	во	комуницирањето	
со	 јавноста	е	да	имате	добро	обучен	и	
организиран	 тим,	 кој	 ги	 поседува	 по-
требните	 вештини	 и	 знаења,	 но	 и	 те-
хнички	 средства	 за	 реализирање	 на	
оваа	функција.	дел	од	овој	тим,	покрај	
највисоките	 извршни	 органи	 во	 орга-
низацијата	 и	 гласноговорникот,	 се	 и	
раководителите	 на	 оние	 сектори	 кои	
во	 секојдневната	 работа	 комуницира-
ат	 со	 целните	 групи	 и	 јавноста,	 но	 и	
оние	 вработени	 кои	 секојдневно,	 во	
една	 ограничена	 форма,	 ја	 вршат	 таа	
функција	 во	 организацијата	 (примање	
странки,	одговарање	на	повици,	корес-
поденција).	ако	во	организацијата	има	
повеќе	 лица	 кои	можат	 да	 дадат	 одго-
вор	на	прашања	поставени	од	граѓаните	
и	јавноста,	тоа	оддава	впечаток	на	една	

организација	 која	 е	 транспарентна,	 от-
ворена	 за	 јавноста	и	 која	нема	што	да	
крие,	што	секогаш	одекнува	позитивно	
кај	вашите	целни	групи	воопшто.	При-
тоа,	важно	е	де	се	определат	и	хиерар-
хиски	нивоа	 во	 давањето	на	информа-
ции,	што	ќе	ја	олесни	работата	и	на	ме-
наџментот,	но	и	на	одделот	за	односи	со	
јавноста	 (не	 мора	 секоја	 информација	
да	 ја	 соопштува	 главниот	 раководител	
или	 портпаролот,	 туку	 дел	 од	 надлеж-
ностите	 можат	 да	 бидат	 делегирани	 и	
на	други	луѓе	од	организацијата).	

Мошне	 важна	 работа	 на	 која	 овој	
тим	 треба	 да	 посвети	 внимание	 е	 сле-
дењето	на	тоа	што	медиумите	и	јавнос-
та	го	говорат/пишуваат	за	областа	што	
ја	покрива	вашата	организација.	Со	тоа,	
не	само	што	ќе	добиете	фидбек	во	која	
насока	 се	 движат	 работите	 во	 вашата	
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сфера	на	дејствување,	што	е	важно	и	за	
понатамошното	 планирање	 на	 актив-
ностите	на	вашата	организација,	туку	и	
информации	 за	 сегашни	и	потенцијал-
ни	 проблеми	 кои	 можат	 да	 се	 одразат	
на	вашите	односи	со	јавноста.	затоа,	во	
овој	 дел	 забележете	 ги	 најсоодветните	
механизми	кои	ќе	ви	помогнат	во	сле-
дењето	на	работата	на	медиумите	и	ме-
рењето	на	пулсот	на	јавноста.	

алатките	 и	 формите	 на	 обраќање	
до	 јавноста	 се	 различни:	 од	 соопште-
нија	 за	 јавноста,	 периодични	 изданија	
како	билтени	и	информатори,	веб-стра-
ница	 на	 институцијата,	 организирање	
на	 прес-конференции,	 јавни	 настани,	
трибини	 и	 дебати,	 брифинзи,	 органи-
зирање	 на	 отворени	 денови	 за	 посета,	
кампањи,	но	и	гостување	во	емисии	на	
радио	 и	 тВ,	 интервјуа	 и	 изјави	 во	 пе-
чатените	 медиуми,	 пишување	 реакции	
и	 писма	 до	 уредништвата.	 При	 избо-
рот	на	 алатките,	 како	и	 кај	 структури-
рањето	на	пораката,	имајте	ги	предвид	
спецификите	на	публиката	на	која	и	се	
обраќате	(доколку	се	обраќате	на	деца,	
најсоодветно	би	било	тоа	да	го	направи-
те	преку	детски	емисии,	организирање	
на	 забавни	 настани	 итн.,	 што	 е	 сосем	
различно	 од	 повозрасните,	 до	 кои	 по-
раката	ќе	стигне	ако	биде	објавена,	на	
пример,	во	вестите).	

од	 друга	 страна,	 значително	 вни-
мание	 во	 институцијата	 треба	 да	 ù	 се	
посвети	 на	 внатрешната	 комуникација,	
преку	 изнаоѓање	 форми	 и	 алатки	 кои	
ќе	бидат	најсоодветни	за	тоа	(имајќи	ги	
предвид,	 секако,	 спецификите	 на	 орга-
низацијата).	Протокот	на	информации	е	
навистина	важен,	затоа	што	вработените,	
тие	што	се	носители	на	активностите	на	
организацијата,	треба	да	бидат	постоја-
но	информирани	за	работи	што	ги	засе-
гаат	нив	 во	однос	на	работата,	 но	и	 во	
однос	 на	 нивните	 лични	 интереси.	 Во	
вој	дел	набележете	ги	начините	на	пре-
несување	 на	 информациите	 внатре	 во	
организацијата,	како	редовна	електрон-
ска	комуникација,	состаноци	меѓу	рако-
водните	органи	и	шефовите	на	сектори-
те,	секторски	состаноци	на	вработените,	
пишани	и	печатени	форми	на	внатрешно	
комуницирање	(огласни	табли,	билтени,	
други	публикации	за	внатрешна	употре-
ба).	При	 набележувањето	 на	 овие	фор-
ми	 на	 внатрешна	 комуникација	 имајте	
предвид	дека	тие	треба	да	бидат	редовни	
механизми,	а	не	активности	кои	ќе	се	од-

виваат	одвреме-навреме	или	кампањски.	
Сепак,	одредени	лица	во	организацијата,	
пред	сè	лицето	определено	за	гласного-
ворник,	како	и	управните	органи,	треба	
да	бидат	во	тек	и	целосно	информирани	
околу	работите	и	активностите	кои	има-
ат	јавен	предзнак.	

ТАЈМИНГ
определувањето	на	соодветното	вре-

ме	кога	ќе	ја	пренесете	информацијата	до	
вашите	целни	групи	е	еден	од	најважни-
те	елементи	за	успех.	затоа,	внимавајте	
при	 одредување	 на	 времето	 (датумите,	
деновите,	часот)	во	кое	сакате	да	органи-
зирате	јавна	активност	или	да	пренесете	
информација.	изгответе	календар,	во	кој	
ќе	ги	набележите	сите	активности,	а	во	
кој,	исто	така,	ќе	забележите	кој	и	кога	
треба	да	 ја	добие	информацијата	за	таа	
активност.	имајте	ги	предвид	навиките	
и	 специфичностите	 на	 вашите	 целни	
групи.	Воспоставете	рамки	и	форми	 за	
комуницирање	 за	 вашите	 вработени,	
каде	што	тие	ќе	го	забележуваат	нивниот	
распоред	на	активности	и	времето	кога	
ќе	ги	реализираат.	тоа	ќе	ви	помогне	во	
изнаоѓањето	на	најсоодветното	време	и	
начин	 одредена	 информација	 да	 прене-
сете	до	нив	или	да	добиете	од	нив.	Во	
медиумите,	 на	 пример,	 постојат	 крајни	
рокови	 до	 кога	 текстот/прилогот	 мора	
да	 биде	 предаден	 на	 уредникот.	 кога	
организирате	настани,	 информирајте	 се	
дали	во	земјата	се	случува	нешто	важно,	
дали	некој	друг	организира	прес-конфе-
ренција	и	за	што,	дали	можеби	повисоки	
инстанци	или	институции	 со	кои	 сора-
ботувате	токму	тој	ден	организираат	ја-
вен	настан	–	планирањето	ќе	ви	помогне	
за	 поуспешна	 реализација	 и	 поголема	
посетеност,	што	неминовно	ќе	резултира	
со	поголема	видливост	во	јавноста.	

БУЏЕТ
одделот	 за	 комуницирање,	 како	 и	

секој	друг,	треба	да	располага	со	сред-
ства	кои	ќе	бидат	ставени	во	функција	
на	 што	 поуспешна	 комуникација	 со	
јавноста	 и	 целните	 групи.	 Висината	
на	 средствата	 треба	да	биде	определе-
на	 врз	 основа	 на	 вашите	 приоритети	
и	 цели,	 како	 и	 природата,	 големината,	
географската	 распространетост	 и	 дру-
гите	 специфики	 на	 целните	 групи	 до	
кои	 сакате	 да	 допрете.	 тие,	 исто	 така,	
се	определуваат	врз	основа	на	природа-

та	на	вашата	порака.	на	пример,	ако	се	
работи	за	информација	што	сакате	вед-
наш	да	ја	дознаат	вашите	целни	групи,	
информирањето	 преку	 националните	
медиуми	 и	 преку	 рекламна	 кампања	 е	
можеби	 единствениот	 ефикасен	начин.	
ако	се	работи	за	информација	која	тре-
ба	 да	 служи	 за	 подигање	 на	 свеста	 за	
определено	прашање,	за	што	е	потребно	
подолготрајно	 присуство	 во	 јавноста,	
направете	 подолготраен	 план	 за	 поја-
вување	 во	 јавноста,	 и	 тоа	 преку	 оние	
средства	за	комуницирање	кои	директ-
но	 ќе	 ја	 пренесат	 пораката	 до	 вашите	
публики.	 за	 пренесување	 на	 пораката	
до	 вашите	 вработени	 понекогаш	 е	 до-
волно	да	закачите	соопштение	на	оглас-
ната	табла,	но	понекогаш,	ако	пораката	
е	 поспецифична,	 за	 да	 ја	 пренесете	 ќе	
треба	да	организирате	повеќе	состано-
ци.	Во	секој	случај,	во	рамките	на	буџе-
тот	 со	 кој	 располагате,	 секогаш	 одбе-
рете	ги	оние	начини	на	комуницирање	
кои	 ќе	 допрат	на	најбрз	и	најдиректен	
начин	до	вашата	публика.	

МОНИТОРИРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
Во	 овој	 дел	 треба	 да	 предвидите	

механизми,	кои	ќе	ви	овозможат	да	до-
биете	информации	дали	тоа	што	сте	го	
зацртале	 како	 цел	 го	 спроведувате	 на	
успешен	 или	 неуспешен	 начин.	 овие	
механизми,	 освен	 тоа,	 треба	 да	 ви	 по-
могнат	да	ги	идентификувате	сегашни-
те	 и	 можните	 проблеми	 во	 комуници-
рањето	со	вашите	публики,	но	и	да	 го	
надгледуваат	однесувањето	на	јавноста,	
а	се	со	цел	каква	било	загриженост	од	
нејзина	 страна	да	биде	 адресирана	на-
време.	

Механизмите	 за	 мониторирање	 вк-
лучуваат:

- редовни	 средби	 со	 претставници	
на	 вашите	 целни	 групи	 за	 да	 добиете	
повратна	 информација	 за	 успешноста	
на	активностите	што	ги	спроведувате

- прашалници	и	други	форми	на	ан-
кетирање	меѓу	вашите	корисници/пуб-
лики	(отворени	линии,	кутии	за	жалби	
и	пофалби,	итн.)

- истражувања	на	јавното	мислење
- мониторирање	 на	 медиумите	 (ва-

жен	 дел	 од	 секој	 оддел	 за	 односи	 со	
јавноста)

- служење	со	соодветна	литература
- обуки	и	континуирана	доедукација

Фани Јаќимовска
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даЛи	Патот	кон	
законСки		
изМени	
ПретСтаВуВа	

Маратон	Со	ПреЧки?

на	 27.2.2018	 година	 во	 хотелот	
„александар	 палас“	 во	 Скопје	 беше	
одржана	дискусија	во	рамки	на	заврш-
ната	конференција	на	проектот:	„Граѓа-
ните	во	собранието“,	на	која	присуству-
ваа	 претставници	 на	 националниот	
сојуз	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	
„Мобилност	Македонија“.

конференцијата	 е	 организирана	 во	
рамките	на	проектот	„Граѓаните	во	Со-
бранието:	 законодавни	 иницијативи	 за	
човекови	права“,	 кој	 од	 декември	 2015	
до	 февруари	 2018	 го	 имплементираше	
Фондацијата	 за	 демократија	 на	 Вест-
минстер	во	соработка	со	Високата	шко-
ла	за	новинарство	и	односи	со	јавноста.	
Проектот	 е	 финансиран	 од	 европската	
унија	„Подобрување	на	капацитетите	на	
граѓанските	организации,	со	цел	вклучу-
вање	во	дијалог	со	носителите	на	одлуки	
за	политики	кои	се	однесуваат	на	чове-
ковите	права	и	на	бранителите	на	чове-
ковите	права“,	а	кофинансиран	од	Фон-
дацијата	за	демократија	на	Вестминстер.

на	настанот	беа	претставени	резул-
татите	 од	 активностите	 и	 напорите	 за	
измени	 на	 закони,	 но	 и	 предизвиците	
со	 кои	 се	 соочија	 граѓанските	 органи-
зации,	како	и	идните	чекори	кои	ги	пла-
нираат	некои	од	нив.

имено,	во	текот	на	изминатите	две	
години,	 со	 поддршка	 на	 Фондацијата	
за	 демократија	 на	 Вестминстер	 и	 во	

соработка	 со	 Високата	 школа	 за	 но-
винарство	 и	 односи	 со	 јавноста,	 11	
граѓански	организации	бараа	измени	на	
закони	 кои	 се	 однесуваат	 на	 различни	
човекови	права,	од	кои	најголем	дел	од	
областа	на	здравствената	и	социјалната	
заштита,	како	и	судството	и	заштита	од	
дискриминација.

настанот	 го	 отвори	 со	 воведно	 об-
раќање	емил	атанасовски,	директор	на	
Фондацијата	 за	 демократија	 Вестмин-
стер	за	западен	балкан,	посочи	дека	вр-
ската	меѓу	граѓаните	и	пратениците	во	
Собрание	на	рМ,	за	жал,	не	е	на	завидно	
ниво	и	дека	има	многу	малку	граѓански	
иницијативи	 во	 законодавниот	 орган.	
Собранието,	 подвлече	 атанасовски,	
има	механизми	за	соработка	со	граѓан-
скиот	сектор,	но	тие	не	се	искористени.	
Сега	има	добар	политички	момент	тоа	
да	 се	 смени,	 бидејќи	 преку	 овој	 про-
ект	 граѓанските	 организации	 понудија	
иницијативи	за	законски	измени	со	кои	
практично	ќе	се	смени	и	животот	на	од-
редени	граѓани.

Гордан	 Георгиев,	 поранешен	 пра-
теник	во	Собранието	на	рМ	и	 експерт	
во	проектот	„Граѓаните	во	Собранието:	
законодавни	 иницијативи	 за	 човекови	
права“,	 посочи	 дека	 односот	 меѓу	 ор-
ганизациите	и	Собранието,	иако	е	ини-
цијално	непријатен,	сепак,	и	двете	стра-
ни	мораат	да	го	прифатат	како	„нужно	
зло“	 бидејќи	 неопходна	 е	 меѓусебна	
соработка.

Проектот	на	Фондацијата	го	адреси-
раше	токму	недостигот	на	дијалог	меѓу	
овие	две	страни.	По	две	години	работа	
со	 неколку	 граѓански	 организации	 и	
пратеници	се	бележи	скромен	прогрес,	

но	 евидентна	 е	 потребата	 од	 слични	
иницијативи	за	соработката	да	прерас-
не	во	пракса.

искуството	 во	 иницирање	 и	 ба-
рање	 промена	 во	 конкретни	 закони	
во	 изминатите	 две	 години	 го	 пренесоа	
здружението	 за	 поддршка	 на	 лица	 со	
Вилсонова	 болест	 –	 „Вилсон	Македо-
нија“,	институтот	за	човекови	права	и	
инклузива,	 кои	 успеаја	 да	 станат	 дел	
од	 работни	 групи	 во	 Министерството	
за	труд	и	социјална	политика	и	во	Ми-
нистерството	за	здравство,	креирани	за	
измена	на	законите	од	интерес.	Млади	
европски	 федералисти	 (ЏеФ)	 своите	
предлог-измени	ги	поднесоа	до	Минис-
терството	 за	 информатичко	 општество	
и	 администрација,	 при	што	 беа	 интег-
рирани	 во	 текстот	 на	 новиот	 предлог-
закон	(објавен	на	енер).

измени	на	закони	беа	иницирани	и	
од	страна	на:
•	Македонската	платформа	против	си-
ромаштија	за	воведување	на	минима-
лен	достоинствен	приход;

•	ХоПС	 иницираше	 законски	 измени	
со	кои	треба	да	се	обезбеди	полесен	
пристап	 до	 поквалитетни	 лекови	 за	
достапни	цени	за	лицата	кои	го	упо-
требуваат	 канабисот	 во	 медицински	
цели;

•	Центарот	 за	 правни	 истражувања	 и	
анализи	(ЦПиа)	предложи	законски	
измени	со	цел	зголемување	на	ефек-
тивноста	 на	 управното	 судство,	 со	
што	граѓаните	би	добиле	квалитетна	
и	 навремена	 административна	 пра-
вда;

•	„Слободен	 софтвер“	побара	промена	
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во	законот	за	матичен	број,	по	приме-
рот	 на	Хрватска,	 бидејќи	 постои	 го-
лем	ризик	за	злоупотреба	на	личните	
податоци.

•	Фондацијата	 „Метаморфозис“	 поба-
ра	измени	во	повеќе	закони	во	насока	
на	 законска	 регулација	 на	 отворени	
образовни	ресурси.

•	МоФ	предложи	измени	во	насока	на	
унапредување	на	законот	за	високото	
образование,	со	кој	би	се	предвиделе	
посебни	 тела	 (комисии)	 против	 дис-
криминација.
Пратениците	 ивана	 туфегџиќ	 и	

Павле	 богоевски,	 кои	 исто	 така	 имаа	
излагање	 на	 конференцијата,	 сметаат	
дека	сегашното	ниво	на	соработка	е	не-
доволно	 и	 дека	мора	 да	 се	 подобрува.	
Според	богоевски,	постојните	механи-
зми	не	се	доволни,	треба	да	се	зајакнат	
и	 да	 се	 надградат	 за	 да	 се	 воспостави	
одржлив	процес	на	соработка,	наспроти	
сегашната,	која	во	голем	дел	зависи	од	
волјата	на	пратениците	и	нивните	инди-
видуални	контакти	со	граѓаните.	Сепак,	
во	насока	на	подобрување	на	 соработ-
ката	 меѓу	 Собранието	 и	 граѓанските	
организации,	и	двајцата	пратеници	ука-
жаа	на	формирањето	на	две	нови	интер-
парламентарни	групи,	од	кои	групата	за	
млади,	која	започнува	инклузивен	про-
цес	на	носење	на	закон	за	млади,	ини-
цирана	од	самото	Собрание.

Со	оглед	дека	постои	отвореност	за	
соработка	помеѓу	граѓанскиот	сектор	и	
Собранието,	 веруваме	 дека	 во	 иднина	
двете	 страни	 заеднички	 ќе	 дејствуваат	
во	 насока	 на	 согледување	 и	 детекти-
рање	 на	 конкретните	 потреби,	 со	 цел	
носење	подобри	законски	решенија,	од-
носно	измена	и	дополнување	на	постој-
ната	 правна	 регулатива	 во	 интерес	 на	
граѓаните.

Ана Карајанова-Димитрушева

МеЃународна	
разМена		
на	иСкуСтВа	
на	ПаЦиентСки	

орГанизаЦии	(иееПо)
2018,	13-15	март,	атина
здраВЈе	2025:	здравствена	
грижа	со	фокус	на	пациентот

темата	 со	 која	 се	 одбележа	 јуби-
лејна	 десетгодишнина	 од	 постоење-
то	 на	 Меѓународна	 размена	 на	 ис-
куства	 на	 пациентски	 организации	
International	 experience	 exchange	 for	
patient	organization,	IEEPO)	2018,	беше	
здраВЈе	 2025:	 здравствена	 грижа	 со	
фокус	 на	 пациентот,	 односно	можност	
да	погледнеме	кон	иднината	на	постоја-
но	менување	на	здравствениот	амбиент.	

конференцијата,	 организирана	 од	
страна	 на	 светскиот	 фармацевтски	 ги-
гант	 „рош“	 (Roche),	 се	 одржа	 во	 ати-
на,	 Грција	 во	Atheanum	 InterContinental	

Athens	кон	средината	на	март,	во	пери-
од	од	13	до	15	март.	Присутни	беа	165	
претставници	 од	 154	 пациентски	 орга-
низации	од	53	земји	од	целиот	свет.	Вед-
наш	 по	 пристигнувањето	 беа	 доделени	
значки	 со	 име	 прицврстени	 на	 пандел-
ки,	кои	се	разликуваа	по	боја,	со	цел	да	
обезбедат	подетални	информации	за	па-
циентската	организација	која	ја	претста-
вува	учесникот.	застапени	беа	следните	
области:	неврологија,	карцином,	офтал-
мологија,	инфламаторни	и	респираторни	
болести,	ретки	болести,	останати	и	сека-
ко	претставници	од	„рош“.	

овогодишната	 програма	 вклучува-
ше	 динамични	 предавања,	 интензивни	
обуки,	практични	вежби	и	работилници	
кои	обезбедија	можност	да	се	разгова-
ра	 за	 светските	 здравствени	 трендови	
и	 проблеми,	 да	 се	 оспорат	 конвенцио-
налните	 размислувања	 и	 да	 се	 отвори	
можност	 да	 се	 дискутира	 за	 иднината	
на	 здравството.	 Сесиите	 ги	 третираа	
клучните	теми	како	што	се:	употреба	на	
големи	бази	на	клинички	податоци,	по-
тенцијалот	 на	 персонализирана	 здрав-
ствена	заштита	и	моќта	на	медиумите.

работната	атмосфера	и	вниманието	
на	 присутните	 беше	 на	 завидно	 ниво	
од	едноставна	причина	што	трите	дена	
беа	исполнети	со	активности	каде	што	
учесниците	 имаа	 можност	 да	 при-
суствуваат	и	активно	да	 земат	учество	
на	пет	работилници	(за	различна	тера-
певтска	 област),	 да	 слушнат	 24	 говор-
ници	 и	 сето	 тоа	 поддржано	 со	 висока	
интерактивна	технологија,	преведувано	
на	 7	 светски	 јазици.	учесниците	 имаа	
неограничена	 можност	 да	 поставуваат	
прашања	на	кои	веднаш	добиваа	одго-
вор	и	секако	да	даваат	свои	мислења	и	
предлози.	

Самиот	наслов,	кој	го	носеше	ового-
дишната	 конференција,	 доволно	 гово-
реше	за	темите	кои	беа	обработени,	во	
насока	на:	Да погледнеме каде сме де-
нес пред да погледнеме напред во 2025; 
Со што би се соочиле и што може да 
промениме во здравството за седум го-
дини? Што се сменило во изминатите 
7 години? 

излагачите/говорниците/тренерите	
ни	упатија	силни	пораки	и	ни	дадоа	јас-
на	слика	по	однос	на	глобалната	перс-
пектива	за	трендовите	во	здравствената	
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заштита	 и	 влијанието	 што	 ги	 има	 врз	
работата	 на	 пациентот	 и	 пациентските	
организации.	

„дигитализацијата	 конечно	 прис-
тигна	 и	 во	 здравството,	 а	 голем	 број	
податоци	 веќе	 се	 собираат	 во	 многуб-
ројни	здравствени	институции	низ	све-
тот.	 овие	 податоци	 кои	 се	 достапни,	
соодветно	обработени	и	споделени	меѓу	
пациентите,	 ќе	 обезбедат	 можност	 за	
нови	медицински	развојни	случувања“	
-	изјави	извршниот	директор	на	„рош“,	
господин	Северин	Шван.

Во	таа	насока	се	даде	одговор	на	не-
кои	клучни	прашања,	во	смисла:	како	
собирањето	на	податоци	може	да	ја	об-
ликува	 здравствената	 средина,	 улогата	
на	пациентите	во	тој	процес,	користење	
на	потенцијалот	за	собирање	и	споделу-
вање	на	нивните	податоци?	како	поде-
мот	 на	 персонализираната	 здравствена	
заштита	 би	 влијаел	 пациентите	 да	 до-
бијат	 пристап	 до	 нови	 и	 иновациски	

третмани?	како	технологијата	би	мора-
ла	да	се	развива	со	цел	приспособување	
на	 нови	 третмани	 и	 лекови.	Понатаму	
дали	 дигитализацијата	 (медиумите)	 би	
била	главен	двигател	и	како	може	да	се	
искористи	 во	 однос	 на	 здравствената	
грижа	на	пациентите?

бастиан	 Хојк,	 основач	 и	 извршен	
директор	на	онлајн	заедницата	на	дија-
бетичари,	 изјави:	 „Потребна	 е	 фунда-
ментална	промена	во	здравството,	каде	
што	три	сили	ќе	водат	кон	промена	на	
парадигмата	во	здравството:

•	 дисконтинуирани	 бизнис	
модели	 -	 Побарувачката	 за	 здравстве-
на	 заштита	 е	 поголема	 од	 понудата	 и	
зголемувањето	 на	 медицинската	 ком-
плексност	 ќе	 го	 направи	 сегашниот	
систем	неодржлив

•	 освестување	на	потрошувачи-
те	–	„подемот	на	пациентот“	ќе	додаде	
дополнителен	притисок	врз	системот

•	 дигитализација	-	дигиталните	
здравствени	технологии	ќе	служат	како	
помагачи	 за	 промена	 на	 здравствената	
заштита.

заедно,	овие	три	сегменти	ни	даваат	
совршена	 турбуленција	 (револуција),	 а	
ние	сме	во	средината	на	сето	тоа“.

Медиумите	 (тВ,	 радио,	 интернет)	
го	 пренесуваат	 гласот	 на	 пациентите,	
но	 пациентските	 организации	 мора	 да	
се	погрижат	да	се	слушнат	вистински-
те	 информации.	 Во	 таа	 насока	 Холи	
Шмит,	 потпретседател	 на	 научни	 опе-
рации,	проект	за	забрзано	лекување	на	
мултипла	 склероза	 изјави	 дека	 „треба	
да	 погледнеме	 како	 медиумите	 игра-
ат	 позитивна	 улога,	 но	 не	 се	 исклучу-
ва	можноста	 за	 негативно	 влијание	 на	
пациентите	 (неиспитани/недоволни/
нерегулирани	 информации).	 користе-
те	го	вашиот	кредибилитет	и	силата	на	
гласот	за	да	обезбедите	добри	информа-
ции.	бидете	контролор	кој	може	да	даде	
заштита	 од	 каква	 било	 злоупотреба	 и	
потенцијална	 штетна	 на	 социјалните	
медиуми“.

Лен	 Старнес,	 консултант	 за	 диги-
тална	здравствена	заштита	и	е-пациент,	
пренесе	 дека	 ние	 (пациентските	 орга-
низации)	мораме	да	осигуриме	нашиот	
глас	да	не	биде	„задушен“	како	резултат	
на	 масовното	 количество	 информации	
што	 се	 споделуваат	 преку	 интернет	 и	
треба	 да	 размислуваме	 долгорочно	 за	
тоа	 како	 да	 ја	 максимизираме	 нашата	
голема	 предност	 -	 колективната	 инте-
лигенција“.

компанијата	 „рош“	 е	 посветена	 на	
тесна	 соработка	 со	 пациентите/паци-
ентските	организации	низ	 светот	 за	да	
одговори	 на	 променливиот	 здравствен	
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„МобиЛноСт		
битоЛа“		
на	едукатиВен	
наСтан		

на	„МобиЛноСт		
МакедониЈа“	и	„роШ“

на	 14	 мај	 2018	 година,	 повеќечле-
на	 делегација	 на	 „Мобилност	 битола“	
учествуваше	 на	 едукативниот	 настан	
насловен	 „Фармаковигиланца и права 
на пациентите“,	 во	 организација	 на	
„Мобилност	 Македонија“	 и	 во	 сора-
ботка	 со	 компанијата	 „рош“	 (Roche).	
на	настанот	беа	поканети	неколку	екс-
перти	од	областа	на	фармакотерапијата,	
правата	 на	 пациентите	 и	 здруженијата	
за	ретки	болести.	Гости	предавачи	беа	
доц.	 д-р	 зорица	 наумовска	 од	Фарма-
цевтскиот	 факултет,	 д-р	 борјан	 Пав-
ловски	од	организацијата	еСе	и	Весна	
алексовска,	 претседателка	 на	 здруже-
нието	за	ретки	болести,	која	се	претста-
ви	со	темата	„Живот со предизвици“.

на	настанот	учествуваа	повеќе	здру-
женија	 од	 „Мобилност	Македонија“	 и	
други	поканети	гости,	 а	 самото	преда-
вање	 беше	 во	 големата	 сала	 во	домот	
на	 хуманитарните	 организации	 „даре	
Џамбаз“.	 Предавачите	 на	 многу	 добар	

начин	ги	пренесоа	своите	искуства	и	за-
белешки	во	 текот	на	професионалната	
работа	и	ангажман,	за	кои,	може	да	се	
каже,	дека	е	искуство	повеќе	за	прису-
тните	и	ќе	биде	пренесено	во	организа-
циите	од	каде	што	доаѓаат.	

Ваквиот	 начин	 на	 соработка	 пора-
но,	сега	и	во	иднина,	си	го	наоѓа	своето	
место	при	остварување	на	статутарните	
и	програмски	цели	на	„Мобилност	Ма-
кедонија“.	

прим.	д-р	Нико Јанков

ГраЃанСки		
реСурСен		
Центар		
и	отВорено	

ПартнерСтВо		
–	ВЛада	на	рМ

на	10	мај	2018	година,	во	салата	на	
Советот	 на	 општина	 битола	 беше	 одр-
жана	 конференција	 во	 организација	 на	
Македонскиот	 центар	 за	 меѓународна	
соработка	 (МЦМС)	 и	 Министерството	
за	информатичко	општество	и	 админи-
страција	и	ад	„Плус“,	со	поддршка	од	
делегацијата	на	еу	во	република	Маке-
донија	 и	 Сад.	 на	 конференцијата	 беа	
поканети	 многу	 граѓански	 здруженија	
(битола	има	околу	450),	а	меѓу	претстав-
ниците	на	дваесетината	здруженија	беше	
и	делегација	на	„Мобилност	битола“.	

Воведот	 го	 направи	емина	нуреди-
носка,	 медијатор	 од	 МЦМС,	 а	 излагач	
беше	Валентина	атанасовска.	основата	
на	граѓанските	ресурсни	центри	е	да	ра-
ботат	на	подобрување	на	информирање-
то,	целите	и	опкружувањето.	за	тоа	да	се	
оствари	потребни	се	обуки,	поддршка	и	
грантови.	Во	дискусијата	имаше	и	кон-
структивни	 забелешки	 за	 кои	 се	 наде-
ваме	дека	во	иднина	ќе	го	најдат	своето	
место	во	шемите.	исто	така,	да	се	зголе-
ми	и	бројот	на	канцеларии,	кои	сега	се	
три	(Скопје,	Штип	и	Гостивар).	

Во	 излагањето	 на	 Гордана	 Гапиќ-
димитровска	 од	 Министерството	 за	
информатичко	 општество,	 се	 прика-
жаа	 насоките	 на	 Владата	 на	 рМ,	 што	
се	 планираат	 во	 иднина	 и	 динамиката	
на	нивната	реализација.	Партнерството	
кое	се	прокламира,	се	надеваме	дека	во	
иднина	ќе	стане	реалност,	како	што	раз-
мислува	и	еми	бенет	од	националниот	
архив	на	Сад.

прим.	д-р	Нико Јанков

систем.	денес,	„рош“	е	во	позиција	да	
ја	 унапреди	науката,	 каде	што	приста-
пот	до	податоци	е	приоритет	и	претста-
вува	 мултифункционален	 предизвик,	
кој	 бара	 систематска	 и	 сеопфатна	 за-
ложба	фокусирана	на	соработка.

Се	 разбира,	 не	 беа	 заборавени	 нај-
заслужните	 за	 постоењето	 на	 оваа	
конференција	 цела	 деценија.	 Во	 чест	
на	десетгодишнината	на	IEPPO,	беа	до-
делени	признанија	на	две	дами	кои	беа	
иницијатори	за	неговото	основање	и	без	
чие	дејствување	и	макотрпна	работа	на	
би	постоел	овој	прекрасен	настан,	г-ѓа	
Мери	 бејкер,	 поранешен	 претседател	
на	European	Brain	Council	и	господинот	
Џин	Мосман,	консултант	за	здравство.

„Мобилност	 Македонија“	 има-
ше	можност	да	 биде	 застапена	 со	 свој	
претставник	 на	 Меѓународната	 разме-
на	 на	 искуства	 и	 на	 тој	 начин	 директ-
но	 да	 земе	 учество	 во	 презентациите,	
предавањата,	 дискусиите,	 поставување	
прашања	и	согледување	на	проблемите	
со	кои	се	соочуваме	како	здружение	на	
лица	 со	 телесен	инвалидитет,	 под	чија	
капа	се	седум	дијагнози.	конференција-
та	 за	 мене	 и	 за	 Сојузот	 беше	 одлична	
можност	 да	 стекнеме	 нови	 вештини,	
да	 го	 пренесеме	 нашето	 знаење	 и	 ис-
куство,	 како	 и	 можност	 да	 се	 видат	
нештата	од	друг	аспект.	

упатуваме	огромна	благодарност	до	
„рош“	за	нивната	великодушност	како	
домаќин	 на	 овој	 важен	 настан,	 кој	 го	
става	пациентот	во	центарот	на	внима-
нието	и	кој	низ	годините	успеа	успешно	
да	 ги	 здружи	 пациентските	 организа-
ции	низ	светот.

	Ана Карајанова-Димитрушева
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„МобиЛноСт	
битоЛа“		
на	МарШот	
на		

ПараПЛеГиЧари		
Во	СкоПЈе

на	 23	 мај	 2018	 година,	 делегација	
на	 „Мобилност	 битола“	 учествуваше	
на	маршот	на	параплегичари	во	Скопје,	
кој	 беше	 организиран	 од	 „Мобилност	
Македонија“,	 на	 иницијатива	 на	 „Мо-
билност	Скопје“.	беа	присутни	членови	
од	повеќе	здруженија	на	нашиот	Сојуз,	
а	целта	беше	да	се	заинтригира	заедни-
цата,	медиумите	и	чинителите	на	власта	
за	 потребите	 и	 можностите	 на	 лицата	

со	 телесна	 инвалидност	 сместени	 во	
количка,	 односно	 пара	 и	 квадриплеги-
чарите.	

Маршот	 започна	 од	 „Порта	 Ма-
кедонија“,	 а	 заврши	 пред	 седиштето	
на	 хуманитарните	 организации	 „даре	
Џамбаз“.	Пораката	е	пуштена,	настанот	
беше	медиумски	покриен	и	се	надеваме	
дека	предизвика	доволно	внимание	кај	
надлежните	и	дека	нивните	реакции	ќе	
бидат	соодветни.	

прим.	д-р	Нико Јанков

СоСтанок		
Со		
ГрадонаЧаЛникот	
на	реСен

на	 20	 март	 2018	 година,	 во	 клуп-
ските	 простории	 на	 „Мобилност	 би-
тола“	 во	ресен,	 беше	одржан	 состанок	
со	градоначалникот	на	општина	ресен,	
д-р	Живко	Гошаревски.	Во	оваа	приго-
да,	 од	 страна	 на	 „Мобилност	 битола“	
присуствуваа	 претседателот	 прим.	 д-р	
нико	Јанков	и	членовите	на	уо:	Лидија	
Велјановска,	Сотир	 Јоновски	 и	 роберт	
Ламановски	(од	ресен),	како	и	претсед-
ателката	на	„Хумана	Преспа“,	г-ѓа	Гор-
дана	Пешевска.

ова	 е	 втор	 состанок	 со	 првиот	 чо-
век	на	општина	ресен	и,	практично,	се	
продолжи	договореното	од	првата	сред-
ба	што	се	одржа	во	декември	минатата	
година,	 односно	 беше	 потпишан	 веќе	
подготвениот	меморандум	за	соработка	
и	беа	договорени	активностите	што	ќе	
следат	во	наредниот	период.

прим.	д-р	Нико Јанков

СоСтанок		
Со		
ГрадонаЧаЛникот	
на	деМир	ХиСар

на	 15	 март	 2018	 година,	 претста-
вници	 на	 „Мобилност	 битола“	 имаа	
првична	средба	со	градоначалникот	на	
општина	демир	Хисар,	Марјанче	Стоја-
носки,	 и	 со	 директорот	 на	 комунал-
ното	 претпријатие,	 ацко	 трајковски.	
од	 нашето	 здружение	 присуствуваа	
претседателот	 прим.	 д-р	 нико	 Јанков	
и	претседателот	на	надзорниот	 одбор,	
димче	Христов,	додека	медијатор	беше	
претседателот	 на	 „Порака“	 од	 демир	
Хисар,	Љубе	димчевски.	

По	 запознавањето,	 во	 интерес	 на	
времето	 веднаш	 беше	 разгледан	 и	 ре-
шен	 проблемот	 со	 простор	 за	 нашето	
здружение.	имено,	општина	демир	Хи-
сар	ќе	ги	преземи	сите	мерки	„Мобил-
ност	 битола“	 да	 има	 клупски	 просто-
рии	со	сите	содржини	што	се	потребни.	
Целокупната	подготовка	и	трансфер	на	
материјални	 добра	 ќе	 биде	 обврска	 на	
општината.	Со	овој	 состанок	овој	 гор-
лив	проблем	беше	веднаш	решен.	

на	ред	 е	и	потпишување	меморан-
дум	 за	 соработка,	 сите	 обврски	 кои	
одат	во	таа	насока	ќе	започнат	веднаш,	
а	 официјалното	 потпишување	 ќе	 се	
случи	 на	 самото	 отворање	 на	 новиот	
простор.	Со	 добар	пристап	и	 позитив-
на	енергија	започнуваме	нова	страница	
во	 нашата	 приказна.	добре	 дојдовте	 и	
да	продолжиме	понатаму	со	ист	жар	и	
желба	за	остварување	на	нашите	и	заед-
ничките	стремежи!

прим.	д-р	Нико Јанков

СоСтанок		
на	орГанизаЦии	
на	ПаЦиенти		
на	теМа:	

изменување	и	дополнување	на	за-
конот	за	лекови	и	медицински	средства	
и	достапност	на	современи	терапии	

националниот	 сојуз	 на	 лицата	 со	
телесен	 инвалидитет	 „Мобилност	 Ма-
кедонија“	 на	 покана	 на	 алијансата	 на	
пациентски	 организации,	 преку	 свој	
претставник	 зеде	 учество	 на	 состано-
кот	кој	се	одржа	на	ден	1.3.2018	година	
во	просториите	на	еу	инфо	центарот.	
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тема	 на	 која	 се	 дискутираше	 на	
средбата	 беше	 изменување	 и	 дополну-
вање	на	законот	за	лекови	и	медицин-
ски	средства	и	достапност	на	лекови	и	
иновативни	 терапии.	 Со	 оглед	 дека	 се	
работи	 за	 закон	 кој	 е	 од	 есенцијално	
значење	за	пациентите,	во-
едно	и	од	јавно	значење	за	
сите	 граѓани	на	рМ,	учес-
ниците	 на	 пациентските	
организации	 ги	 искажаа	
своите	 проблеми	 и	 диску-
тираа	за	потребата	да	бидат	
вклучени	 во	 процесот	 на	
донесување	на	измените	на	
законот	 за	паралелен	увоз	
на	 лекови	 со	 цел	 пациен-
тите	да	бидат	безбедни	при	
примање	на	терапиите	и	да	
не	им	се	доведува	во	опас-
ност	животот	и	здравјето.	

на	 настанот	 покрај	 „Мобилност	
Македонија“	 беа	 застапени	 голем	 број	
организации/здруженија,	меѓу	кои:	Жи-
вот	со	предизвици	–	здружение	за	рет-
ки	 болести,	 борка	 –	 за	 секој	 нов	 ден,	
Пеперутка,	здружение	раст,	здружение	
искра,	ХоПС,	здружение	нефрон,	епи-
лепсија	Македонија,	здружение	5	до	12,	
здружение	на	дијабетичари	и	др.

Пациентските	организации	донесоа	
заеднички	ставови	по	однос	на	следно-
то:	итна	ревизија	на	позитивната	листа	
на	лекови	и	вклучување	на	нови	лекови	
на	позитивната	листа	на	лекови	во	ре-
публика	Македонија,	јасно	дефинирање	
на	улогата	и	надлежностите	на	Минис-
терството	 за	 здравство,	 агенцијата	 за	
лекови	 и	 Фондот	 за	 здравствено	 оси-
гурување	 во	 процедурата	 за	 ставање	
лекови	на	позитивна	листа,	промени	во	
закон	за	лекови	-	намалување	на	бројот	
на	 комисиите,	 класификација	 на	 една	
комисија	 со	 потребен	 број	 на	 членови	
што	 ќе	 работи	 по	 предлог	 за	 ставање	

на	лек	на	позитивна	листа	од	страна	на	
стручен	колегиум	и	неопходно	вклучу-
вање	 на	 претставник	 од	 пациентските	
организации	во	истата	комисија,	 изна-
оѓање	на	решенија	за	ставање	на	новите	
лекови	на	позитивна	листа	по	примерот	
на	 земјите	 од	 опкружувањето,	 центра-
лизација	за	набавката	на	лекови	и	обез-
бедување	законска	резерва	на	лековите,	
за	да	не	дојде	до	прекин	на	терапијата	
поради	набавките	и	тендерските	проце-
дури.

дискусијата	во	врска	со	законот	за	
паралелен	увоз	на	лекови	резултираше	
со	 конкретни	 заклучоци,	 и	 тоа:	 вклу-
чување	 на	 дополнителни	 сертификати	
за	 лековите	 увезени	по	 пат	 на	 парале-
лен	 увоз,	 следење	 на	 патот	 и	 начинот	

на	дистрибуција	на	лекот	од	земјата	на	
потекло	 на	 паралелно	 увезениот	 лек	
до	 република	 Македонија,	 следење	 и	
пријавување	 на	 несакани	 ефекти	 од	
лековите	 увезени	 по	 пат	 на	 паралелен	
увоз	од	страна	на	паралелниот	увозник,	
синхронизација	со	критериумите	од	за-
конот	 за	 увоз	 и	 законот	 за	 паралелен	
увоз,	приоретизирање	на	предложените	
промени	со	надеж	дека	ќе	бидат	изгла-
сани	од	страна	на	Парламентот	во	мно-
гу	скоро	време.

ова	средба	на	организации	на	паци-
енти	 се	 одржа	 со	цел	 да	 се	 детектира-
ат	 конкретните	 проблеми	 утврдени	 во	
позитивните	 законски	 прописи,	 да	 се	
заземе	заеднички	став	и	да	се	дејствува	
во	 насока	 на	 изменување	 на	 законска-
та	регулатива	за	добивање	на	подобра,	
поквалитетна	и	ефикасна	терапија.

Ана Карајанова-Димитрушева

оСМоМартоВСка		
ПроСЛаВа		
на	„МобиЛноСт	
битоЛа“

како	 и	 секоја	 година	 така	 и	 оваа	
членовите	 на	 „Мобилност	битола“	 ор-
ганизираа	 прослава	 по	 повод	 Меѓуна-
родниот	ден	на	жената	–	8	Март,	која	се	
одржа	на	9	март	во	ресторанот	„корзо“	
во	 битола.	 околу	 четириесет	 члено-
ви	од	битола	и	ресен,	како	и	 гости	од	
„Мобилност	Скопје“,	поминаа	пријатни	
мигови	во	дружење,	игра	и	песни,	а	ор-
ганизаторот	се	погрижи	на	сите	членки	
од	понежниот	пол	да	им	подари	по	еден	
скромен	подарок	–	цвеќе.	

Ваквите	 дружења	 станаа	 традиција	
и	 секоја	 година	 одѕивот	 е	 сè	 поголем.	
Се	надеваме	дека	овие	настани	ќе	при-
донесат	за	подобро	запознавање	и	како	
фактор	 за	 релаксирање	 ќе	 го	 збогатат	
севкупното	 живеење	 на	 сите	 кои	 дој-
доа,	но	и	на	оние	кои	од	различни	при-
чини	не	успеаја	да	нè	почестат	со	свое-
то	присуство.	

Ја	користиме	пригодата	уште	еднаш	
да	им	го	честитаме	овој	празник	на	сите	
членки	на	„Мобилност	битола“	и	да	им	
посакаме	здравје,	среќа	и	понатамошни	
успеси	во	животот!

прим.	д-р	Нико Јанков
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Собрание		
на	„МобиЛноСт	
битоЛа“

на	13	февруари	2018	година	се	одр-
жа	управен	 одбор	 на	 кој	 се	 потврдија	
активностите	 што	 беа	 одржани	 во	 те-
кот	на	2017,	а	од	особено	значење	е	тоа	
што	бројот	на	активности	од	година	во	
година	се	зголемува,	како	во	квантитет	
така	и	во	квалитет.	тоа	практично	беше	
вовед	 во	 Собранието	 на	 „Мобилност	
битола“,	што	се	одржа	на	17	февруари	
2018,	на	познатата	локација	во	рестора-
нот	„корзо“.	

Собранието	 беше	 информирано	 за	
новите	текови	што	нè	заплиснаа	и	ќе	се	
случуваат	годинава,	а	ја	разгледа	и	одо-
бри	досегашната	работа	и	позитивно	се	
изјасни	за	сите	потези	кои	ги	спроведу-
ваше	раководството.	Минатата	2017	го-
дина	 е	 успешно	 завршена	 со	покриена	
финансиска	 конструкција	 и	 наменско	
трошење	на	средствата.	

Визијата	 за	 понатамошната	 работа	
е	одобрена,	а	самото	собрание	практич-
но	помина	 во	 консензуална	 атмосфера	
и	 верба	 дека	 сите	 предизвици	 со	 кои	
ќе	се	соочиме	во	2018	ќе	 ги	решаваме	
со	оптимизам,	добра	волја	и	позитивна	
енергија.	

прим.	д-р	Нико Јанков

„МобиЛноСт	
битоЛа“		
на	СВетСкиот	
ден	на	МС

на	 30	 мај	 2018	 јуни,	 во	 организа-
ција	на	 „Мобилност	Македонија“	и	 со	
поддршка	 од	 Министерството	 за	 труд	
и	 социјална	 политика,	 се	 одржа	мани-
фестација	 по	 повод	 Светскиот	 ден	 на	

мултипла	 склероза.	 учесниците	 прво	
се	собраа	на	плоштадот	„Македонија“,	
од	каде	што	маршираа	до	порта	„Маке-
донија“,	 каде	што	 се	 одржа	 и	 вториот	
дел	од	манифестацијата	–	работилница	
за	современите	аспекти	на	лекување	на	
МС.	Манифестацијата	 ја	поздрави	ми-
нистерот	 за	 здравство,	 доц.	 д-р	 Венко	
Филипче,	 а	 претставниците	 од	 остана-
тите	 институции	 (МтСП	 и	 Фондот	 за	
здравство)	не	беа	присутни.	

Во	 стручниот	 дел,	 прво	 предавање	
имаше	 неврологот	 асс.	 д-р	 с-ци	 иван	
барбов	 со	 темата	 „Современи	принци-
пи	 во	 третманот	 на	 МС“	 (сегашни	 и	
идни	 лекови	 кои	 ќе	 бидат	 на	 товар	на	
Фондот	 за	 здравство),	 а	 потоа	 нутри-
ционистката	 Цвета	 динева	 ги	 искажа	
аспектите	 на	 исхраната	 кај	 лицата	 со	
МС	 и	 погодностите	 и	 подобрувањата	
кои	таа	ги	нуди.	Во	продолжение,	пси-
хологот	наташа	Митревска	ги	обработи	
психолошките	проблеми	кај	лицата	за-
болени	од	МС,	во	сите	фази	на	болеста.	

на	самиот	крај,	ана	карајанова-ди-
митрушевска	направи	промоција	на	две	
брошури,	во	соработка	со	здруженијата	
за	МС	од	Црна	Гора,	и	тоа:	„Живот	со	
МС“	и	„Мојата	мајка	има	МС“.	

прим.	д-р	Нико Јанков
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едукатиВна	
работиЛниЦа	
на	теМа	

„ПриСтаПноСт=еднакВоСт“

на	 29.03.2018	 година	 во	 холот	 на	
училиштето	„кочо	рацин”	во	кумано-
во	се	одржа	тематска	едукативна	рабо-
тилница	во	рамките	на	проектот	„Сло-
жувалка”	 	 финасиран	 од	 Фондација	
отворено	 општество	 Македонија	 на	
тема	„ПриСтаПноСт	=	раМнПраВ-
ноСт“.	 Предавач	 на	 работилницата	
беше	 претседателот	 на	 МобиЛноСт	
МакедониЈа,	бранимир	Јовановски,	
а	на	предавањето	беа	присутни	членови	
на	училишната	заедница,	гости-членови	
од	МобиЛноСт	Скопје	и	од	МобиЛ-
ноСт	куманово.	оваа	предавање	беше	
дел	од	 акцискиот	план	на	училишната	
заедница,	а	и	дел	од	активности	предви-
дени	во	проектот	„Сложувалка”.

	Предавањето	беше	прилагодено	 за	
деца	од	училишна	возраст,	а	предавачот	
ги	воодушеви	сите	присутни	со	својата	
презентација,	 со	 својата	 елоквентност	
и	 пластичност	 во	 давањето	 на	 лични	
примери,	 како	 и	 примери	 за	 успеси	 и	
препреки	со	кои	се	среќаваат	лицата	со	
инвалидност	 во	 нашата	 државата	 и	 во	
светот.	Целта	беше	постигната	и	учени-
ците	беа	запознаени	како	и	колку	архи-
тектонските	 бариери	им	претставуваат	
пречка	 во	 социјалната	 и	 образовната	
инклузија	 на	 учениците	 со	 инвалид-

ност,	но	и	за	начините	како	да	се	пре-
мостат	истите.	

учениците	 од	 училиштето	 “кочо	
рацин”	на	час	по	ликовно	воспитување	
имаа	задача	да	нацртаат	ЛоГо	на	тема	
рамноправност	и	пристапност,	и	нивни-
те	цртежи	го	красеа	фоаето	на	училиш-
тето.	 авторите	 на	 најдобрите	 цртежи	
добија	 соодветни	 дипломи	 и	 призна-
нија.	 беше	 одржан	 заеднички	 инклу-
зивно-забавен	 час	 и	 дружење	 помеѓу	
учениците	со	и	без	инвалидност,	на	кој	
беа	 спроведени	 активности	 од	 областа	
на	 литературата	 и	 сликарската	 умет-
ност.	учениците	уживаа	во	дружбата	и	
докажаа	уште	еднаш	дека	другарството	
нема	граници.

Во	рамките	на	проектот	беше	изгра-
дена	нова	пристапна	рампа	според	про-
пишани	 стандарди,	 соодветен	 паркинг	
простор	за	паркирање	на	автомобили	на	
лица	со	инвалидност,	адаптиран	тоалет	
за	ученици	кои	се	движат	со	инвалид-
ска	количка	во	приземниот	дел	на	учи-
лиштето,	 со	што	се	овозмози	пристап-
ност,	престој	и	самостојно	движење	на	
учениците	 со	 потежок	 степен	 на	 инва-
лидност	во	училиштето.

Се	надеваме	дека	оваа	активност	и	
заедничко	делување	на	Мобилност	ку-
маново	и	ооу	“кочо	рацин”	од	кума-
ново	ќе	ја	следат	и	другите	училишта	во	
градот.	наш	план	е	да	ја	рашириме	со-
работката	помеѓу	учениците	од	основ-
ното	образование	во	градот,	но	и	регио-
нални,	преку	одржување	на	едукативни	
инклузивни	часови,	дружење	и	забава.
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тркаЛезна	МаСа		
за	ПредизВиЦите		
на	СПортСката	
актиВноСт		

на	ЛиЦата		
Со	инВаЛидноСт

на	16	март	2018	година,	во	хотелот	
„континентал“	во	Скопје	се	одржа	те-
матска	средба,	односно	тркалезна	маса	
на	 тема	„Идентификување на пробле-
мите со кои се соочуваат младите 
лица со инвалидност во вклучување во 
процесот на телесна вежба и спорт, 
како предуслов за здрав живот и пред-
лог решенија како истите да се надми-
нат“.	 настанот	 беше	 во	 организација	
на	 националната	 федерација	 за	 спорт	
и	рекреација	на	инвалидитет	на	Маке-
донија	 -	 Македонски	 параолимписки	
комитет,	кој	од	почетокот	на	минатата	
2017	 година	 започна	 со	 спроведување	

на	 проектот	 „Change Your Mindset-
Sport4Everyone“ (Промени го начинот 
на размислување – Спорт за сите),	кој	
се	спроведува	во	рамките	на	спортската	
програма	на	„Еразмус +“.

носител	 на	 проектот	 е	 загрепски-
от	спортски	сојуз	на	лица	со	инвалид-
ност,	додека	проектни	партнери	се	Па-
раолимпискиот	 комитет	 на	 Словенија,	
Параолимпискиот	 комитет	 на	 Србија,	
Параолимпискиот	 комитет	 на	 Црна	
Гора,	Пингпонгарски	сојуз	на	австрија,	
Пингпонгарски	 сојуз	 на	 италија,	 ор-
ганизација	 за	 промоција	 на	 граѓанско	
општество	еЦХо	–	загреб	и	Параолим-
пискиот	комитет	на	Македонија.	Целта	
на	проектот	е	промоција	и	подигање	на	
нивото	на	јавната	свест	за	важноста	на	
спортот	 и	 телесната	 вежба,	 и	 интегра-
ција	 во	 општеството	 на	 младите	 лица	
со	инвалидност	(на	возраст	од	15	до	29	
години)	 во	 рекреативни	 спортски	 ак-
тивности.

на	 настанот	 активно	 учество	 зе-
доа	 и	 членови	 на	 „Мобилност	 бито-
ла“,	меѓу	 кои	претседателот	прим.	 д-р	
нико	Јанков	и	членовите	на	уо:	Лидија	
Велјановска,	 Сотир	 Јоновски	 и	 Васко	
Стефановски.	токму	предлозите	и	забе-
лешките	од	нашите	членови	беа	земени	
предвид	за	понатамошно	разгледување.	
имено,	 од	 наша	 страна	 беше	 предло-
жено	да	се	користат	податоците	од	ба-
зата	на	 категоризационите	комисии	од	
најрана	возраст,	пред	лимитот	од	15	до	
29	 години,	 а	 особено	 беше	 нагласена	
потребата	за	промена	во	односот	на	ли-
цата	што	 го	 спроведуваат	 образовниот	
процес,	односно	да	се	спречи	стереоти-
пизација	на	лицата	со	инвалидност	дека	
се	 неспособни	 за	 какви	 било	физички	
активности.	Сето	тоа	ќе	биде	дискути-
рано	и	на	следната	конференција	зака-
жана	за	27	март,	на	која	ќе	присуству-
ваат	 и	 претставници	 на	 институциите	
надлежни	за	донесување	одлуки.	

Сè	на	сè,	сметаме	дека	овој	проект	
е	 од	 голема	 важност	 за	 сите	 членови	
на	 „Мобилност	 Македонија“	 и	 се	 на-
деваме	 дека	 владините	 претставници	
ќе	 имаат	 слух	 и	 подготвеност	 за	 да	 го	
започнат	процесот	на	воведување	и	одр-
жување	на	потребните	мерки.	

прим.	д-р	Нико Јанков

ПрВа	трибина		
на	„ПркоС“

деновиве,	 во	 орбитата	 на	македон-
скиот	 општествен	 простор,	 лансирано	
е	ново	непрофитно	и	непартиско	тело,	
формирано	 со	 слободно	 здружување	
заради	 вршење	 дејности	 поврзани	 со	
поддршка	 на	 лицата	 со	 попреченост	
„Пркос“.	 на	 покана	 на	 организаторот,	
националниот	 сојуз	 „Мобилност	 Ма-
кедонија“	преку	свој	претставник	(ана	
карајанова-димитрушева)	 имаше	 чест	
да	присуствува	на	првата	акција,	која	се	
одржа	на	10	март	во	киното	„култура“.	

Првата	 трибина	 на	 „Пркос“,	 која	
присутните	имаа	можност	да	ја	просле-
дат,	беше	на	тема	„на	што	мислам	кога	
велам	 попреченост“.	 настанот	 беше	
посветен	 на	 трите	 клучни	 аспекти	 на	
појавата:	општествен/социолошки,	пси-
холошки	и	културолошки.	како	говор-
ници	имавме	можност	да	ги	слушнеме	
огнен	Спасовски	(професор	на	Факул-
тетот	за	психологија	на	укиМ,	а	негов	
потесен	научен	интерес	е	инклузивното	
образование	 на	 лица	 со	 посебни	 пот-
реби),	 никола	 Гелевски	 (книжевник	 и	
уредник	 на	 „окно“,	 и	 предводник	 на	
овдешните	 прогресивни	 културни	 те-
кови)	и	Мариглен	демири	(професор	по	
филозофија,	учесник	на	иницијативи	и	
движења	кои	се	однесуваат	на	социјал-
ната	 правда	 и	 вклучување	 на	 малцин-
ствата	 во	 општеството).	Модератор	 на	
дискусијата	 беше	 Синоличка	 трпкова	
-	голема	актерка,	професорка	и	значајна	
хуманистка.

одржувањето	 на	 настанот	 беше	 со	
единствена	 цел,	 отворање	 на	 едно	 по-
инакво	 поглавје	 на	 оваа	 чувствителна	
тема!

Ана Карајанова-Димитрушева
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квадриплегичари	 на	 Словенија,	 дане	
кастелиц,	 го	 искажа	 задоволството	 од	
престојот	и	приемот	на	домаќините	во	
охрид	 и	 додаде	 дека	 државата	 многу	
брзо	и	прецизно	реагира	на	потребите	
на	 лицата	 со	 инвалидност,	 не	 само	 во	
исполнувањето	 туку	 и	 во	 надграду-
вањето	 во	 согласност	 со	 европските	
стандарди	и	конвенцијата	за	правата	на	
лицата	со	инвалидност	на	он.	

Вториот	ден	беше	резервиран	за	са-
мите	 членови	на	 „Мобилност	Македо-
нија“	со	параплегија	и	квадриплегија	и	
беше	искористен	за	размена	на	искуства	
и	мислења,	 вклучувајќи	 го	 и	 ефектив-
ното	излагање	на	проф.	д-р	Миле	Миќу-
новиќ.	

нашите	размислувања	одат	во	насо-
ка	на	прибирање	на	сите	позитивни	ис-
куства	и	функционирањето	на	сојузите	
како	работодавачи	со	многу	висок	про-
цент	на	вработеност	на	лицата	со	инва-
лидност	и	многу	други	лица	вработени	
за	максимален	ангажман	и	максимална	
помош	од	државата,	прецизно	законски	
регулирана	и	ефективно	изведена.	има-
ме	што	 да	 научиме	 и	 да	 се	 потрудиме	
кај	надлежните,	законите	за	оваа	тема-
тика	 темелно	 да	 се	 применат.	 а	 оние	
што	ги	нема,	да	се	донесат.	ние	стоиме	
на	располагање.

прим.	д-р	Нико Јанков

ПроГраМа		
за	МедиЦинСка		
реХабиЛитаЦиЈа,	
иСкуСтВа		

од	СЛоВениЈа

на	 13	 и	 14	 април	 2018	 година,	 во	
хотелот	„Аквалина“	во	охрид	беше	ус-
пешно	 изведена	 Меѓународна	 конфе-
ренција	во	организација	на	„Мобилност	
Македонија“,	на	која	нашите	пријатели	
од	 Словенија	 ги	 пренесоа	 искуствата	
и	 словенечката	 приказна	 на	 лицата	 со	
пара	и	квадриплегија.	

Првиот	ден,	кој	беше	резервиран	за	
медицинарите	 од	Македонија	 и	 на	 кој	
присуствуваше	 претседателот	 на	 „Мо-
билност	битола,	прим.	д-р	нико	Јанков,	
излагач	беше	проф.	 д-р	даниел	Глобо-
кар	од	институтот	„Сочи“	во	Љубљана,	
како	врвна	установа	за	рехабилитација	
и	хабитација	на	лицата	со	инвалидност,	
вклучително	 и	 најголемата	 можна	 ин-
клузија	 во	 севкупното	 живеење.	 д-р	
Глобокар	 систематски	 и	 прецизно	 ги	
пренесе	 искуствата,	 нагласувајќи	 дека	
доследно	 се	 почитува	 и	 прецизно	 се	
применува	законската	легислатива.	

надоврзувајќи	 се	 на	 ова,	 претсед-
ателот	 на	 Сојузот	 на	 параплегичари	 и	
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уЧеСтВо	на		
„МобиЛноСт	
МакедониЈа“	
Во	раМките		

на	работиЛниЦата	
за	креираЊе		
„ЛокаЛен	акЦионен	
ПЛан“

Во	 деновите	 11,	 12	 и	 13	 мај	 2018	
година	 во	 хотел	 „континентал“,	 во	
рамките	на	проектот	за	зајакнување	на	
капацитетите	 на	 нСиоМ,	 со	 поддрш-
ка	на	униЦеФ	Мк	и	Delegation	of	the	
European	Union,	се	одржа	работилница	
на	тема	„развој	на	инклузивни	полити-
ки	 и	 планирање	 на	 локално	 ниво“,	 на	
која	 со	 свои	 претставници	 учествуваа	
повеќе	 засегнати	 организации;	 нацио-
налниот	 сојуз	 „Мобилност	 Македо-
нија“	 („Мобилност	 Скопје“,	 „Мобил-
ност	 Велес“	 и	 „Мобилност	 тетово“),	
рЦПЛиП	Порака,	националниот	сојуз	
на	глуви	и	наглуви	лица	и	национални-
от	сојуз	на	слепи	лица.

за	 успешните	 едукативни	 преда-
вања	 и	 професионални	 обуки	 на	 тема	
беа	 задолжени	 радош	 керавица	 (ис-
такнат	 ментор,	 едукатор,	 претседател	
на	здружението	са	самостоен	живот	на	
инвалидите	 и	 борец	 за	 правата	 на	 ин-
валидите	 низ	 цела	Србија	 и	 балкан)	 и	
нашиот	 докажан	медијатор	 и	 едукатор	
Владо	крстовски	(Порака).
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ПрезентаЦиЈа		
на	СуПЛеМентот		
карнозин		
и	неГоВата		

деЛотВорна	уЛоГа	
Сведоци	 сме	 на	 денешницата	 дека	

конвенционалната	медицина,	фармако-
логијата	и	алтернативната	медицина	се	
во	постојана	потрага	по	нови	методи	и	
лекови	за	подобрување	на	здравјето	на	
човечкиот	организам	и	дека	таа	потра-
га	достигнува	едно	многу	високо	ниво	
во	последните	години	на	новото	време.	
исто	 така	 сме	 сведоци	 дека	 многу	 од	
тие	лекови	и	суплементи	не	се	конечни	
решавачи	на	здравствените	состојби	кај	
болните,	особено	кај	оние	со	хронични	
дијагнози,	но	сепак	со	неколку	медика-
менти	од	таа	широка	палета	на	лекови,	
луѓето	ги	ставаат	во	контрола,	ги	трети-
раат	 и	 рехабилитираат	 своите	 дијагно-
зи,	 а	 многуте	 симптоми	 што	 ги	 носат	
истите	ги	минимизираат.

за	таа	цел,	нашето	талкање	околу	та-
ков	 суплемент	 преку	 успешната	 корес-
понденција	 на	 нашите	 вредни	 членови	и	
застапниците	 вроди	 со	 плод,	 организи-
рајќи	ја	презентацијата	од	страна	на	тимот	
на	 „карномед“	од	нови	Сад	и	претстав-
ништвото	 за	 „карномед“	 во	 Скопје	 ,	 во	
просториите	на	нашето	здружение	.

настанот	 се	 одржа	 на	 16	февруари	
со	почеток	во	19	часот,	во	големата	сала	
во	 „даре	 Џамбаз“,	 каде	 што	 главните	
предавачи:	 доктор	 Горан	 абрахам	 и	
дипломираниот	фармацевт	Јасна	Сими-
сиќ	од	нови	Сад	-	главни	и	компетент-
ни	во	тимот	на	„карномед“	за	препара-
тот	карнозин,	концизно	и	прецизно	на	
присутните	во	салата	им	ги	дадоа	сите	
потребни	 информации	 околу	 препара-
тот	 како	 и	 неговата	 делотворност	 врз	
човечкиот	организам.

Со	првиот	воведен	состанок	за	тема-
та	(што	претставува	Локалниот	акционен	
план)	и	запознавањето	на	присутните,	со	
нивни	поздравни	обраќања,	се	почна	три-
дневната	 работилница	 која	 навестуваше	
мошне	корисна	и	интересна	содржина.

имено,	 Локален акционен план	
претставува	една	рамка	за	правилно	кла-
сифицирана	и	составена	содржина-план	
во	 која	 ќе	 се	 вметнат	 сите	 активности,	
потреби,	обврски,	права	и	содржини	не-
опходни	за	дејствувањата	и	функциони-
рањето	 на	 инвалидите	 во	 социо-едука-
тивно-економскиот	живот	во	локалната	

средина	 во	 која	 живеат.	 Преку	 преда-
вањата	на	радош	керавица	добивме	од-
говори	на	многу	нејасни	и	неодговорени	
прашања	кои	можеби	дотогаш	сметавме	
дека	ни	се	одговорени	или	побарани	до	
соодветните	институции,	но	сепак	преку	
ваквиот	начин	на	дејствување	(изготву-
вање	на	локален	акциски	план)	тежината	
и	 квалитетот	 на	 тие	 барања	 би	 добиле	
многу	поинаква	димензија	со	тежнеење	
во	иднина	да	се	отвори	можност	со	на-
шата	 упорност	 и	 борбеност,	 истиот	 да	
го	 имплементираме	 во	 советот	 на	 до-
тичната	општина	како	редовен	годишен	
акциски	план	со	свој	буџет.	на	сите	при-
сутни	овој	план	им	изгледаше	прекрасна	
алатка	 за	 дејствување	 во	 системот,	 па	
за	таа	цел	своето	внимание	го	насочија	

апсолутно	кон	секој	збор	на	едукаторот,	
вежбите	по	секое	предавање	и	искуства-
та	од	некои	присутни	кои	веќе	имаа	ис-
куства	со	темите.	

-	Областите	 на	 инвалидноста	 (со-
цијална,	 образовна,	 економска,	 меди-

цинска,	друштвена,	спортска...).	Струк-
турата	на	планот	(квантитативни	и	ква-
литативни	потреби),	Партнерствата и 
Коалиции (неопходни	 здружувања	 за	
поголем	 успех),	 Мапирањето (поста-
вување	конкретни	цели,	неопходни	ин-
ституции,	временска	рамка,	стратегии),	
Ресурсите (Човечки	 ресурси,	 мате-
ријални,	донаторски),	Приоритетите	и	
битните	елементи	за	создавање	на	пла-
нот	 (медицина,	 спорт,	 вработување...)	
беа	 алатките,	 односно	 компоненти	 за	
формирање	на	успешен	акционен	план	
и	за	кои	во	работилницата	се	изведуваа	
фиктивни,	 но	 практични	 вежби	 што	
придонесоа	 материјата	 да	 стане	 оп-
иплива	и	практично	изведена.

Со	 заклучоците	 и	 резимето	 на	 по-
следниот	 ден	 од	 работилницата,	 беше	
успешно	завршен	и	потврден	дека	вак-
виот	интерактивен	начин	на	работа,	со	
изобилство	од	вежби	и	конкретни	при-
мери	ќе	овозможи	на	учесниците	да	се	
заинтригираат,	а	подоцна	обидат	да	из-
готват	ваков	план.

„Мобилност	 Македонија“	 не	 беше	
далеку	од	оваа	идеја	 за	обид	во	изгот-
вување	на	Локален	акционен	план,	(ис-
користувајќи	ги	стекнатите	вештини	од	
работилницата	и	обуките	од	предавачи-
те)	и	доколку	за	тоа	има	желба	и	разби-
рање	во	внатрешноста	на	здруженијата	
и	 сите	 локални	 општини	 во	 кои	 при-
паѓаат	-	треба	и	да	се	реализира.

дефиниција;	 Знаењето секогаш е 
добредојдено за исполнување на цел-
та и добивање добар и квалитетен 
„производ“. 

Христина П.
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наиме	 карнозинот	 претставува	
природна	 супстанција	 која	 е	 составена	
од	две	аминокиселини	и	која	секој	чо-
вечки	организам	ја	поседува	во	себе	од	
своето	раѓање.	Со	текот	на	стареењето,	
а	 особено	 со	 нарушување	 на	 органи-

змот	 поради	 некоја	 хронична	 болест,	
карнозинот	престанува	да	се	продуцира	
во	доволно	количество,	односно	нама-
лен	 е	 капацитет	 на	 неговото	 дејству-
вање	во	процесите	на	правилен	баланс,	
па	 доаѓа	 до	 различни	 дисфункции	 на	
организмот	 .таа	 дисфункционалност	
бара	 зголемување	на	нивото	на	карно-
зинот	што,	всушност,	на	научниците	им	
создава	индикација	за	нужно	решавање	
на	процесот	за	овој	недостаток.	од	не-
одамна,	најпрвин	чешки	доктор-инова-

ноВа	надеЖ		
за	ЛиЦата		
Со	МуЛтиПЛа	
СкЛероза		

Во	реПубЛика		
МакедониЈа

на	 31	 мај	 2018	 година,	 во	 Скопје,	
фармацевтската	 компанија	 „рош“	 го	
промовираше	 пред	 стручната	 јавност	
новиот	лек	OCREVUS® (ocrelizumab), 
за	 лекување	 на	 активна	 форма	 на	 ре-
лапсна	 мултипла	 склероза	 и	 како	 прв	
и	 единствен	 лек	 одобрен	 во	 светот	 за	
третман	 на	 лица	 во	 рана	фаза	 на	 при-
марно	прогресивна	мултипла	склероза.	

	 на	 настанот,	 кој	 го	 отвори	 д-р	
александра	 ивановска,	 директор	 на	
„рош	Македонија“,	стручни	предавања	
одржаа:	проф.	д-р	томас	бергер,	од	кли-
никата	за	невроимунологија	и	МС	при	
Медицинскиот	 факултет	 во	 инсбрук,	
австрија;	 науч.	 сор.	 д-р	 иван	 барбов,	
специјалист	по	неврологија	и	директор	
на	Јзу	универзитетската	клиника	за	не-
врологија	 во	Скопје,	прим.	д-р	татјана	
бошкова-Петковска	и	д-р	игор	кузма-
новски,	 специјалисти	 по	 неврологија	
при	 универзитетската	 клиника	 за	 не-
врологија	во	Скопје.	

OCREVUS® е	 веќе	 одобрен	 во	 по-
веќе	од	60	земји	во	светот,	и	повеќе	од	
40.000	пациенти	досега	се	лекувани	со	
овој	лек.	Во	република	Македонија	ле-
кот	е	одобрен	во	април	оваа	година	од	
страна	на	агенцијата	за	лекови	и	меди-
цински	средства,	а	благодарение	на	ме-
наџментот	и	стручниот	тим	на	универ-
зитетската	 клиника	 за	 неврологија	 во	
Скопје	и	здрAавствените	власти,	веќе	е	
почната	постапката	за	набавка	на	лекот	
оЦреВуС®	за	13	пациенти	со	мултипла	
склероза	(МС).	

тор,	а	подоцна	усовршен	во	институти-
те	во	америка,	карнозинот	почнува	да	
се	произведува	во	таблетарна	форма	и	
со	 тоа	 се	 овозможува	 недостатокот	 на	
оваа	природна	 супстанција	 конечно	да	
се	 контролира.	 употреба	 на	 супстан-
цијата	кај	консументите	покажува	дека	
ваквиот	 суплемент	 дава	 голем	 број	
позитивни	 резултати	 кај	 многу	 паци-
енти,	 особено	 кај	 пациенти	 заболени	
од	 дегенеративно-невролошки	 забо-
лувања	 како	 што	 се:	 алцхајмеровата,	
Паркинсоновата,	мултиплекс	склероза,	
депресија	и	слични	на	нив	болести,	при	
што	 на	 пациентите	 им	 се	 подобруваат	
функциите	 на	 мускулите,	 моториката,	
енергетскиот	 статус	 и	 психичкиот	 по-
зитивен	статус.

на	 презентацијата	 докторите	 де-
тално,	преку	 графички	прикази,	преку	
нивни	знаења	и	искуства,	како	и	преку	
искрените	одговори,	успеаја	да	 ја	при-
ближат	и	објаснат	моќта	на	карнозинот,	
но,	сепак,	притоа	внимателно	навесту-
вајќи	дека	 оваа	 супстанција	 е	магична	
и	семоќна.

како	 дел	 од	 презентацијата	 беше	
извршен	 експлицитен	 практичен	 пре-
глед	 налик	 на	 екГ-преглед,	 преку	 кој	
со	помош	на	нивна	софтверска	аплика-
ција	-	апаратура	го	одредуваат	статусот	
на	здравствената	состојба	на	пациентот	
во	однос	на	референтни	вредности	кои	
ним	им	 се	 потребни	 за	 утврдување	на	
фактичката	 состојба	 на	 истиот	 околу	
нивото	 на	 присуство	 на	 карнозин	 во	
организмот.	 а	 подоцна	 и	 дозирањето	
на	 карнозинот	 и	 постигнување	 на	 ко-
рекција	 со	 помош	 на	 суплементот	 до	
вториот	преглед	по	четири	месеци.

После	 излагањето	 на	 презентерите	
и	 практичниот	 преглед,	 следуваа	 пра-
шања	и	одговори	за	присутните	како	и	
неколку	искуства	на	неколку	повеќеме-
сечни	консументи	на	карнозинот	кои	ги	
посочија	своите	искуства	од	придобив-
ките	со	користењето	на	суплементот.

Презентацијата	 заврши	 успешно.	
Голема	благодарност	до	предавачите	на	
„карномед“,а	 најголемата	 придобивка	
од	настанот	се	препишува	за	поддржу-
вачите	на	оваа	супстанција,	кои	заминаа	
задоволни	со	надеж	дека	карнозинот	ќе	
им	овозможи	поуспешна	животна	борба	
во	 содејство	 со	 своите	хронични	 забо-
лувања.

Христина Проскоска
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од	 последните	 неколку	 години	 во	 ис-
тражувањата	на	мозокот.	

некои	од	нив	ќе	ве	изненадат:
1. Хроничниот недостаток на 

сон го влошува помнењето
научниците	 од	 универзитетот	 во	

калифорнија	 во	 беркли	 откриле	 убед-
лив	 доказ	 дека	 недостатокот	 на	 сон	
може	да	го	влоши	помнењето	и	да	пре-
дизвика	алцхајмерова	болест.	за	време	
на	 целосен	 сон,	 мозочните	 клетки	 ги	
отстрануваат	 токсичните	 соединенија	
опасни	за	нашиот	мозок.	

заклучок:	недоволното	спиење	има	ка-
тастрофален	ефект	врз	мозочните	клетки.

2. Љубовта и омразата имаат 
многу заедничко

британските	 научници	 откриле	 дека	
љубовта	и	омразата	потекнуваат	од	слич-
на	мозочна	област.	како	и	да	е,	за	разлика	
од	омразата,	љубовта	значително	ја	нама-
лува	активноста	во	областите	одговорни	
за	осудување	и	логично	размислување.

3. Мозокот е чувствителен на 
дехидрирање

нашиот	 мозок	 има	 речиси	 80%	
вода.	затоа,	дури	и	мало	губење	на	теч-
ности	(2%)	ја	намалува	концентрација-
та	и	будноста,	а	тоа	води	до	влошување	
на	 краткотрајното	 помнење	 или	 други	
когнитивни	способности.

4. Бременоста ја менува струк-
турата на мозокот

научниците	 докажале	 дека	 бре-
меноста	 го	 намалува	 количеството	 на	
сивата	 маса	 во	 мозочните	 области	 од-
говорни	 за	 социјалното	 однесување	 и	
разбирањето	на	другите	луѓе.

Сето	тоа	е	неопходно	за	да	се	зајак-
не	врската	помеѓу	мајката	и	бебето,	да	ù	
помогне	на	жената	да	ги	разбере	потре-
бите	на	своето	дете	и	да	забележи	мож-
ни	надворешни	опасности.

5. Големо количество шеќер во 
исхраната ја влошува меморијата и 
ја намалува способноста за учење

изобилството	на	фруктоза	во	исхра-
ната	го	забавува	мозокот	и	ја	намалува	
способноста	за	учење,	помнење	инфор-
мации	и	концентрација.	ова	е	затоа	што	
вишокот	на	шеќер	ги	уништува	нервни-
те	врски	во	мозокот.

научниците	 истакнуваат	 дека	 ин-
дустриски	произведениот	шеќер	е	мно-

Лекот	 OCREVUS® е	 ефикасен	 и	
комфорен,	 и	 овозможува	 за	 првпат,	
пациентите	 со	МС	 да	 не	 мораат	 да	 се	
оптоваруваат	 секојдневно	 или	 секоја	
недела	со	својата	терапија,	бидејќи	ле-
кот	се	администрира	на	шест	месеци	по	
пат	на	интравенска	инфузија,	без	потре-
ба	од	рутински	тестови.

овој	 иновативен,	 биолошки	 лек,	
овозможува	 значителна	 супресија	 на	
сите	 маркери	 за	 активност	 на	 болеста	
и	прогресија	на	инвалидноста,	а	воедно	
има	поволен	профил	на	односот	помеѓу	
користа	и	ризикот	за	пациентите.	

OCREVUS® кај	нас	ќе	биде	доста-
пен	од	јули,	а	ќе	започнат	да	го	прима-
ат	13	пациенти	со	МС.	ова	претставу-
ва	 значаен	 напредок	 во	 лекувањето	 и	
почеток	 на	 нова	 ера	 за	 пациентите	 со	
мултипла	склероза	во	република	Маке-
донија.

Ана Карајанова-Димитрушева

9	неВероЈатни		Факти	кои		
ПокаЖуВаат	
како		

СекоЈднеВието	
ВЛиЈае	на	наШиот	
Мозок

Човечкиот	мозок	е,	најверојатно,	нај-
мистериозниот	 орган	 во	 нашето	 тело.	
научниците	 постојано	 учат	 и	 истражу-
ваат	нови	факти	 за	неговата	работа,	но	
тој	сепак	сè	уште	крие	многу	тајни.

ако	досега	не	сте	знаеле	факти	по-
врзани	со	мозокот,	сега	ќе	имате	мож-
ност	да	ги	дознаете.	ова	се	откритијата	
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кои	Се	наЈноВите	
откритиЈа		
Во	МуЛтиПЛекС	
СкЛерозата?

Според	 интернационалната	 Феде-
рација	за	мултиплекс	склероза	(Multiple	
Sclerosis	 International	 Federation,	 мул-
типлекс	склероза	 (МС)	е	 „една	од	нај-
честите	 невролошки	 нарушувања	 во	
светот.	 Во	 многу	 земји	 таа	 е	 водечка	
причина	 за	 нетрауматска	 инвалидност	
кај	 млади	 лица.	 дел	 од	 заболените	 од	
МС	имаат	мала	попреченост	за	време	на	
нивниот	животен	 век,	 додека	 пак	 60%	
не	можат	да	се	движат	без	асистенција	
по	20	години	од	почетокот	на	болеста“.	
ова	 би	 значело	 дека	 новите	 истражу-
вања	 во	 мултиплекс	 склерозата	 се	 од	
највисок	приоритет.

Тековни третмани за МС
МС	 е	 најчестата	 хронична	 инфла-

маторна	(воспалителна)	болест	на	цен-
тралниот	 нервен	 систем.	 Постојат	 не-
колку	различни	видови	на	МС,	почну-
вајќи	 од	 релапсно-ремитентна	 форма	
која	доведува	до	инвалидност	за	време	
на	 влошувањето	 проследено	 со	 ком-
плетно	и	делумно	повлекување	 во	фа-
зата	на	ремисија.	општата	состојба	на	
пациентот	 се	 влошува	 додека	 болеста	
напредува.	тековните	 третмани	 за	МС	
се	примарно	антиинфламаторни	лекови	
кои	имаат	за	цел	модулирање	на	имуно-
лошкиот	 систем	 и	 со	 тоа	 инхибирање	
(спречување)	 на	 прогресијана	 болеста.	
Сепак,	овие	лекови	имаат	само	ограни-
чен	ефект	врз	забавувањето	на	прогре-
сијата	на	попреченоста.

Што е неврозаштита?
Мултиплекс	склерозата	е	последица	

на	инфламација	при	кое	се	ослободува-
ат	хемиски	соединенија	кои	ја	уништу-
ваат	 обвивката	 (миелин)	 на	 нервните	
влакна,	 попречувајќи	 ја	 трансмисијата	
на	 импулси	 низ	 нервните	 клетки.	 не-
врозаштитата	се	предлага	како	начин	да	
се	 заштитат	нервните	клетки	од	оште-
тување	и	со	тоа	да	се	заштити	централ-
ниот	 нервен	 систем	 и	 да	 спречат	 или	
намалат	симптомите	и	инвалидитетот.

Прирачник	 за	 неврозаштита	 -	 к.к.	
Џејн,	 2011	 –	 Спрингер	 листата	 позна-
ва	 приближно	 околу	 80	 категории	 и	
вклучува	 примери	 од	 над	 400	 познати	
неврозаштитни	агенси.	тие	вклучуваат	

многу	супстанции,	од	витамини	до	оп-
ијати,	и	нивните	неврозаштитни	ефекти	
се	идентификувани	од	експерименти	и	
клинички	испитувања.	Сепак,	 за	 да	 се	
развие	 вистинскиот	 третман	 или	 ком-
бинација	на	 супстанции,	истражувачи-
те	прво	треба	да	ги	утврдат	уникатните	
карактеристики	на	МС	и	влијанието	врз	
пациентите.

кон	крајот	на	минатата	 година	беа	
направени	 првите	 големи	 чекори	 за	
разбирање	на	уникатните	невродегене-
ративни	ефекти	на	болеста.	Во	новото	
истражување	 од	универзитетот	 во	ка-
лифорнија	(UCLA),	објавено	неодамна,	
тим	на	истражувачи	направија	 значаен	
исчекор	 во	 идентификација	 на	 специ-
фичен	 генетски	 процес	 (израз,	 експре-
сија)	 кој	 би	 можел	 да	 објасни	 зошто	
оштетувањето	на	невроните	не	е	попра-
вливо	 кај	МС.	нарушената	 експресија	
на	 генот	кој	 е	 одговорен	 за	 синтеза	на	
холестерол	во	астроцитите	(клетки	кои	
на	централниот	нервен	систем	му	обез-
бедуваат	прва	линија	на	одбрана	против	
штетните	 соединенија)	 во	 ‘рбетниот	
мозок	 и	 оптичкиот	 нерв	 биле	 иденти-
фикувани	како	потенцијални	виновни-
ци	 за	 нарушувањето	 во	 движењето	 и	
видот.

клучна	за	истражувањето	беше	те-
оријата	заснована	на	идејата	дека	типот	
и	сериозноста	на	хендикепот	можат	да	
се	 разликуваат	 значително,	 па	 според	
тоа	 молекуларните	 механизми	 кои	 ја	
создаваат	секоја	попреченост	исто	така	
може	да	се	разликуваат.	Всушност,	МС	
е	мултифокална	 во	 своите	 симптоми	 -	
што	 значи,	 тоа	 влијае	 на	 различни	 де-
лови	на	 нервниот	 систем	и	 на	 различ-
ни	начини.	за	таа	цел,	истражувачката	
група	 се	 фокусираше	 на	 астроцитите	
кои	се	активирани	кај	лицата	со	МС	и	
играат	важна	улога	во	болеста.	имено,	
резултатите	 кај	 лабораториските	 глу-
вци	со	МС	ја	поддржаа	нивната	хипоте-

гу	поштетен	 (додаден	во	безалкохолни	
пијалаци,	зачини,	сосови	и	храна	за	бе-
биња).	Сепак,	производите	кои	содржат	
омега-3	 масни	 киселини	 (масна	 риба,	
ореви	и	рибино	масло)	ги	отстрануваат	
последиците	од	нарушувањето.

6. Романтичната љубов и мај-
чинското чувство се многу слични

Според	 мозочната	 активност,	 овие	
два	типа	на	љубов	се	многу	слични,	но	
сепак	 различни.	 на	 пример,	 страсната	
љубов	активира	области	од	мозокот	кои	
се	поврзани	со	сексуална	возбуда.	така	
чувството	на	замор	и	страв	се	намалува,	
а	еуфоријата	расте.

Мајчинската	љубов	ги	активира	об-
ластите	одговорни	за	формирање	на	на-
клонетост	кон	некого.

7. Сликањето ја подобрува ра-
ботата на мозокот

истражувањата	 покажуваат	 дека	
сликањето	 и	 уметничките	 активности	
ја	 подобруваат	 интеракцијата	 помеѓу	
мозочните	 области,	 додека	 процесот	
на	стареење	се	забавува.	ова	најмногу	
влијае	на	луѓето	помеѓу	62	и	70	години.

8. Хроничниот стрес го 
уништува мозокот

намалување	 на	 меморијата,	 спо-
собноста	 за	 учење	 и	 способноста	 за	
самоконтрола	 -	 тоа	 се	 последиците	 од	
хроничниот	стрес.	Покрај	тоа,	тој	при-
донесува	за	чувство	на	иритација,	анк-
сиозност,	напнатост	и	расеаност.

9. Читањето го тренира мозокот
научниците	од	„оксфорд“	потврди-

ле	дека	процесот	на	читање	ги	тренира	
когнитивните	способности	на	мозокот.	
исто	така	и	ги	активира	областите	кои	
во	меѓувреме	не	се	користат.

кога	читате,	крвта	влегува	во	обла-
сти	на	мозокот	одговорни	за	концентра-
ција	 и	 сознание.	 Сепак,	 овој	 ефект	 не	
се	добива	и	при	гледање	телевизија	или	
играње	компјутерски	игри.

извор:	 https://brightside.me/wonder-
curiosities/9-amazing-examples-of-how-
we-influence-our-brains-362210/

Превод	и	адаптација:	
Ана Карајанова-Димитрушева
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30-ти	реПубЛиЧки	
СПортСки	иГри	
на	ЛиЦа		
Со	теЛеСен		

инВаЛидитет		
на	МакедониЈа

од	07-10.06.2018	 година	 во	Струга	
и	 охрид	 се	 одржаа	 јубилејните	 30-ти	
републички	 спортски	 игри	 на	 лица	 со	
телесен	инвалидитет	на	Македонија	со	
финансиска	 поддршка	 од	 Министер-
ството	 за	 труд	 и	 социјална	 политика.	
учествуваа	120	спортисти	од	6	држави:	
Македонија,	Словенија,	Хрватска,	бос-
на	и	Херцеговина,	Црна	Гора	и	бугарија.	
за	жал,	екипата	од	Србија,	и	поред	уред-
ната	покана,	не	настапи	на	првенството.	
Фудбалската	федерација	на	Македонија	
на	сите	учесници	им	подели	по	една	ма-
ичка,	и	го	поддржа	настапот	на	нашиот	
фудбалски	тим	со	локалниот	фудбалски	
клуб	од	Струга	кој	во	регуларниот	дел	
заврши	со	резултат	5:5.

игрите	беа	одржани	под	мотото:

за	дека	насочувањето	на	специфичните	
генски	 експресии	 во	 централниот	 нер-
вен	систем	(мозокот	и	‘рбетниот	мозок)	
може	да	имаат	неврозаштитни	ефекти	и	
да	 резултира	 со	 реверзија	 (враќање	 во	
првобитна	состојба)	на	попреченоста.

користејќи	 лабораториски	 глувци,	
експертскиот	тим	бараше	астроцити	во	
различни	делови	на	мозокот	и	‘рбетни-
от	мозок,	кои	се	поврзани	со	видот,	дви-
жење	или	когнитивни	функции.	Потоа	
тие	ги	споредуваа	промените	на	гените	
меѓу	регионите	кои	одговараат	кај	раз-
личните	 лица	 со	 попречености.	 осо-
бено,	кога	се	фокусирале	на	 ‘рбетниот	
мозок,	 кој	 е	 од	 суштинско	 значење	 за	
движење,	тие	откриле	пониска	синтеза	
на	холестерол	кај	глувците	со	МС.	Хо-
лестеролот,	 кој	 го	 има	 во	 астроцитите,	
помага	во	создавањето	на	миелин.

„научниците	 претпоставуваат	 дека	
инфламацијата	 предизвикува	 губење	
на	миелинот,	 а	 тоа	 влијае	на	процесот	
на	 генската	 синтеза	 на	 холестеролот	
во	 астроцитите,	 што	 објаснува	 зошто	
губењето	 на	 миелинот	 и	 оштетување-
то	 на	 нервите	 не	 се	 регенерираат	 кај	
МС.	кога	истражувачите	 ги	 третирале	
глувците	 со	 лек	 кој	 ја	 зголемува	 екс-
пресијата	 на	 гените,	 кои	 се	 одговорни	
за	 синтеза	на	 холестерол,	 способноста	
на	глувците	за	движење	значително	се	
подобрила“.	

иако	овој	третман	нема	да	е	доста-
пен	 за	 примена	 кај	 луѓе	 уште	 неколку	
години,	 но	 овие	 резултати	 влеваат	 на-
деж	 и	 укажуваат	 дека	 третманите	 кои	
се	насочени	кон	санирање	на	одредени	
видови	попречености,	всушност,	можат	
да	 ја	 поправат	 предизвиканата	 штета.	
Постои	потенцијал	да	помогне	во	спре-
чувањето	 на	 прогресијата	 на	 болеста,	
односно	 третманите	 со	 неврозаштита	
би	 можеле	 врз	 основа	 на	 овие	 истра-
жувачки	 резултати	 да	 им	 помогнат	 на	
луѓето,	 всушност,	 да	 ја	 вратат	 изгубе-
ната	 функција	 на	 секоја	 попреченост	
како	 што	 се	 вид,	 од	 или	 когнитивни	
функции	 (внимание,	 меморија,	 говор,	
перцепција).

Со	нетрпение	го	очекуваме	исходот!

извор:	https://thesocialmedwork.com/
blog/what-are-the-latest-breakthroughs-
in-	multiple-sclerosis-msMS

Превод,	обработка	и	адаптација:
Ана Карајанова-Димитрушева

Воздушен пиштол
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 5 6 Резултат

1 Оливера Наковска-
Бикова Битола 97 97 97 91 94 95 571

2 Ванчо Каранфилов Скопје 94 94 90 94 96 93 561

3 Александар Јовановски Скопје 94 88 93 88 92 93 548

4 Михајло Михајлов Кавадарци 64 79 78 82 74 78 455

Воздушна пушка СХ1 мажи
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1 Небојша Пејоски Струга 77 78 80 83 318

2 Новча Тодоровски Куманово 83 78 66 79 306

3 Стеван Ангелески Прилеп 75 70 71 78 294

4 Ѓорѓи Здравески Прилеп 77 64 73 79 293

Васко Стефановски Битола 69 74 72 74 289

Менде Дивјаковски Битола 76 70 60 71 277

Воздушна пушка СХ1 жени
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Резулат

1 Елизабета Тодоровска Куманово 82 86 79 82 329

2 Наташа Црвенковска Битола 62 55 44 56 217

3 Шухра Зукановиќ БиХ 48 39 35 43 165

Воздушна пушка СХ2 микс
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1 Рефик Ибрагиќ БиХ 85 83 80 87 335

2 Никола Ѓуровски Битола 86 78 77 80 321

„Сменете	 го	 начинот	 на	 размислу-
вање-Спорт	за	сите”.

традиционално,	 спортистите	 беа	
сместени	во	хотелот	„Галеб”	во	Струга,	
а	спортските	натпревари	се	одвиваа	на	
спортските	терени	во	охрид	и	тоа:	стре-
лаштвото	на	стрелиштето	„беј	бунар”,	
атлетиката	на	стадионот	„биљанини	из-
вори”	и	пинг	понгот	во	иб	фитнес	цен-
тарот	во	охрид.

Мораме	да	го	поздравиме	присуство-
то	на	врвни	натпреварувачи	од	државите	
од	 регионот,	 особено	 на	 параолимпис-
ката	 шампионка	 во	 атлетика,	 иванка	
колева	 од	бугарија,како	 и	 присуството	
на	 илија	 Лалов,	 претседател	 на	 Пара-
олимпискиот	 комитет	 на	 бугарија.	 беа	
организирани	натпревари	во	национална	
и	во	меѓународна	конкуренција,	беа	по-
стигнати	вредни	резултати.

СТРЕЛАШТВО
на	07.06.2018	година	во	спорт	стре-

лаштво	 настапија	 15	 натпреварувачи	
во	 4	 спортски	 дисциплини.	 Главен	 су-
дија	 на	 натпреварот	 беше	 Валентина	
Гоџоска,	 а	 натпреварот	 помина	 во	 ис-
клучително	фер	и	коректна	атмосфера.
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Воздушен пиштол
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 5 6 Резултат

1 Оливера Наковска-
Бикова Битола 97 97 97 91 94 95 571

2 Ванчо Каранфилов Скопје 94 94 90 94 96 93 561

3 Александар Јовановски Скопје 94 88 93 88 92 93 548

4 Михајло Михајлов Кавадарци 64 79 78 82 74 78 455

Воздушна пушка СХ1 мажи
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1 Небојша Пејоски Струга 77 78 80 83 318

2 Новча Тодоровски Куманово 83 78 66 79 306

3 Стеван Ангелески Прилеп 75 70 71 78 294

4 Ѓорѓи Здравески Прилеп 77 64 73 79 293

Васко Стефановски Битола 69 74 72 74 289

Менде Дивјаковски Битола 76 70 60 71 277

Воздушна пушка СХ1 жени
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Резулат

1 Елизабета Тодоровска Куманово 82 86 79 82 329

2 Наташа Црвенковска Битола 62 55 44 56 217

3 Шухра Зукановиќ БиХ 48 39 35 43 165

Воздушна пушка СХ2 микс
р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Резултат

1 Рефик Ибрагиќ БиХ 85 83 80 87 335

2 Никола Ѓуровски Битола 86 78 77 80 321

АТЛЕТИКА
традиционално,	атлетиката	е	спорт	во	кој	се	натпреваруваат	најмногу	натпреварувачи.	натпреварот	се	одржа	

на	09.06.2018	година	на	стадионот	„биљанини	извори”.	за	се	да	помине	во	најдобар	ред	се	погрижија	10	судии	
и	2	асистенти.	Главен	судија	на	натпреварот	беше	драган	дојчиноски.	настапија	65	спортисти	од	кои	20	жени.

МАЖИ КЛАСА  Ф37-Ф46 и општа
р/б Име и Презиме  Град Ѓуле Диск Копје  

1 Николчо Пеев Ф36 Гевгелија 7,58 21,89 19,76 1768

2 Дејан Ѓорѓиевски Ф42 Скопје 8,29 28,29 24,44 1737

3 Митко Орданов Ф44 Кавадарци 9,11 26,87 29,66 1610

4 Александар Талески општа Гевгелија 9,15 23,6 35,4 1577

5 Горан Димчевски Ф42 Битола 7,58 16,95 21,61 1376

6 Ефтимчо Атанасовски општа Кочани 8,57 19,98 26,78 1335

7 Димче Алексовски Ф46 Штип 8,31 20,96 25,77 1321

8 Имер Сефери Ф44 Скопје 7,63 23,39 21,74 1308

9 Савре Бојковиќ Ф44 Кумново 8,11 21,64 21,09 1293

10 Дарко Спирковски Ф44 Битола 7,08 21,66 24,17 1286

11 Благојче Негриевски Ф37 Скопје 7,29 19,13 18,64 1243

12 Иван Георгиев Ф37 Штип 7,08 20,08 17,85 1232

13 Тони Митровски Ф44 Скопје 7,31 21,37 19,42 1208

14 Ванчо Каранфилов Ф42 Скопје 6,21 15,98 19,2 1204

15 Мендо Дивјаковски општа Битола 7,04 18,16 26,38 1200

16 Васко Тушевски Ф44 Скопје 7,13 22,91 17,35 1187

17 Томе Ристевски општа Кичево 7,47 18,14 20,14 1126

18 Миле Ачески општа Прилеп 6,59 17,82 22,68 1106

19 Авни Љата Ф38 Дебар 6,87 15,62 14,25 1102

20 Ристо Ангелов Ф44 Радовиш 7,03 14,79 21,04 1098

21 Бобан Јордановски Ф36 Кичево 4,63 11,88 13,13 1066

22 Горанчо Јакшиќ општа Штип 7,09 18,31 15,7 1034

23 Зоран Ѓоргиевски Ф42 Кумново 5,8 14,87 13,46 1032

24 Зоран Димов општа Велес 5,61 15,79 21,56 989

25 Драге Марковски Ф44 Тетово 5,62 13,96 14,85 881

26 Скендер Рахмановски Ф38 Дебар 6,11 10,83 11,12 879

27 Горан Здравков општа Велес 4,97 10,73 10,91 684

28 Драги Стефановски Ф44 Кратово   13,95 256 ДНФ
29 Ала Белкија Ф44 Струга    0 ДНС

ЖЕНИ КЛАСА 54-57
р/б Име и Презиме  Град ѓуле  диск  копје  

1 Иванка Колева Ф57 Бугарија 8,18 20,2 14,5 2310

2 Сафета Тргиќ Ф54 БиХ 3,76 7,96 7,26 1573

3 Елена Давитковска Ф56 Куманово 5 9,46 8,5 1388

4 Љубица Боевска Ф57 Струмица 4,14 6,47 6,82 1000

5 Јелена Трајковиќ Ф57 Скопје 3,87 5,82 6,33 924

6 Шухра Зукановиќ Ф55 БиХ 2,52 5,6 5,62 833

7 Елизабета Санева Ф55 Штип 2 4,6 3,78 628
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МАЖИ КЛАСА Ф 53-57
р/б Име и Презиме  Град Ѓуле Диск Копје  

1 Гоце Миновски Ф53 Скопје 7,56 15,7 11,7 2135

2 Петар Петров Ф57 Бугарија 9,47 22 24,7 1814

3 Рефик Ибрагиќ Ф53 БиХ 5,5 11,74 10,6 1671

4 Винко Хрен Ф54 Словенија 5,7 12,03 11,18 1448

5 Зоран Јовановски Ф55 Струмица 6,28 16,2 14,54 1423

6 Златко Арсовски Ф55 Кочани 6,05 14,14 11,8 1265

7 Горан Спасов Ф57 Скопје 6,27 15,1 13,64 1142

8 Игор Димитриевски Ф56 Струмица 5,61 12,04 12,6 1141

9 Александар Јовановски Ф54 Скопје 3,7 10,58 9,42 1123

10 Стјепан Вурулиќ Ф56 Словенија 5,62 12,77 11 1117

11 Игор Јеранко Ф52 Словенија 3,5 6,34 5,2 1020

12 Пецо Петковски Ф56 Скопје 5,62 11,46 7,46 986

13 Теуфик Зукановиќ Ф56 БиХ 4,8 10,04 10,1 951

14 Марко Лазаров Ф57 Гевгелија 4,77 11,79 9,76 860

15 Азис Зендели Ф57 Тетово 5,1 10,8 8,7 836

16 Спасе Коцев Ф55 Радовиш    ДНС

ЖЕНИ КЛАСА 37-46 и општа 
р/б Име и Презиме  Град Ѓуле Диск Копје  

1 Силвана Трајковска општа Скопје 6,64 15,1 16,15 1345

2 Нада Цветковска Ф46 Куманово 6,47 15,44 15,79 1329

3 Лидија Успрцова Ф42 Штип 5,43 13,23 8,49 1306

4 Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 6,57 15,26 12,75 1250

5 Нада Илиоска Ф44 Ки;ево 6,25 13,89 13,16 1241

6 Лидија Вељановска општа Битола 5,79 12,87 13,12 1140

7 Снежана Јанева Ф44 Битола 5,29 13,23 10,25 1065

8 Зорица Арсовска општа Скопје 4,7 10,96 10,58 935

9 Јасмина Стојановска општа Скопје 3,89 10,25 11,82 886

10 Стојна Владова општа Штип 4,83 8,91 7,66 818

11 Тајна Ристеска Ф37 Прилеп 3,34 6,95 5,86 809

12 Јованка Атанасова општа Велес 3,74 6,69 7,45 670

13 Љуба Јованова Ф46 Радовиш 2,81 8,37 7,08 623
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ПИНГ ПОНГ
Поединечните	 натпревари	 во	 пинг	

понг	 се	 одржаа	 на	 08.06.2018	 година,	
додека	екипните	натпревари	се	одржаа	
на	 09.06.2018	 година.	 Во	 индивидуал-
ниот	дел	настапија	21	натпреварувач	од	
кои	5	жени.

Жени	кЛаСи	6-10
1.	 Лилјана	Мицовска	–	кочани
2.	 олга	ристовска	–	Скопје
3.	 Магдалена	делова	–	кавадарци
4.	 наташа	Црвенковска	–	битола
5.	 тајна	ристеска	–	Прилеп
МаЖи	кЛаСи	2-5
1.	 Васил	росомански	–	кавадарци
2.	 зоран	Јовановски	–	Струмица
3.	 илчо	кангов	–	Гевгелија
4.	 игор	димитриев	-	Струмица
МаЖи	кЛаСи	6-8
1.	 рубинчо	ристески	–	Прилеп
2.	 игор	Постолов	–	Струмица
3.	 Ванчо	каранфилов	–	Скопје
4.	 николчо	делов	–	кавадарци
5.	 Васко	Стефановски	–	битола
6.	 антон	коцевски	-	Велес

МаЖи	кЛаСи	9-10
1.	 Страшко	коцевски	–	куманово
2.	 Митко	Сотировски	–	охрид
3.	 зоран	трајановски	–	Скопје
4.	 небојша	ташиќ	–	куманово
5.	 кристијан	божиновски	–	Скопје
6.	 зоран	димов	–	Велес
Во	екипниот	дел	настапија	натпре-

варувачи	 од	 4	 држави.	 настапија	 12	
екипи	во	3	категории	и	беа	постигнати	
следните	резултати:

Класа 2-5
1.	 Македонија/Хрватска	

(бранимир	Јовановски	Мк	/	дамир	Ву-
ковиќ	Хр)

2.	 Македонија	2		 	
(зоран	Јовановски	/	игор	димитриев)

3.	 Македонија	1	 	 	
(Васил	росомански	/	илчо	кангов)

Класа 6-8
1.	 Хрватска		 	

(игор	Пејак	/	Виктор	Јозиќ)
2.	 Црна	Гора	 	 	

(Пјетро	Паљушевиќ	/	Ѓуро	кривокапиќ)
3.	 Македонија	1	 	 	

(рубинчо	 ристески	 /	 александар	 ди-
моски)

4.	 Македонија	2	 	 	
(томи	Јаневски	/	Васко	Стефаноски)

5.	 Црна	Гора/Хрватска	 	
(Милијана	 Ќирковиќ	 /	 Вукосава	 Јур-
чиќ)

Класа 9-10
1.	 бугарија		 	

(Јордан	Митев	/	Валентин	Маринов)
2.	 Хрватска		 	

(илија	томиќ	/	Миливој	Сантај)
3.	 Македонија	 	 	

(Страшко	коцевски	/	небојша	ташиќ)
4.	 Македонија/бугарија	

(зоран	трајановски	/	Паун	В’тов)

триесеттите	 републички	 спортски	
игри	 на	 лица	 со	 телесен	 инвалидитет	
поминаа	 онака	 како	 и	му	 доликува	 на	
јубилеен	 настан,	 со	 многу	 квалитетни	
спортисти	 од	 6	 држави,	 со	многу	 сати	
натпреварување	 на	 професионални	 те-
рени,	 судени	од	професионални	 судии,	
во	прекрасна	атмосфера	на	другарство	
и	фер	плеј.	на	крајот	на	игрите	беше	ор-
ганизирана	забава	на	која	беа	доделени	
медали	и	пехари	на	најуспешните.

Б.Јовановски
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одрЖани	
оПШтинСки	
кВаЛиФикаЦиСки		
натПреВари		

Во	„МобиЛноСт		
коЧани“	

Во	училишниот	двор	на	основното	
училиште	 „никола	 карев“	 во	 кочани	
на	 19	 мај	 2018	 година	 се	 одржаа	 ква-
лификациски	натпревар	во	атлетика	со	
членовите	 од	 Меѓуопштинското	 здру-
жение	на	лица	со	телесен	инвалидитет	
„Мобилност	 кочани“.	 на	 натпреварот	

присуствуваа	повеќе	членови	кои	имаат	
афинитет	кон	спортот.	на	натпреварот	
учесниците	 се	 натпреваруваа	 во	 три	
спортски	дисциплини,	фрлање	на	ѓуле,	
копје	 и	 диск.	 По	 разгледување	 на	 по-
стигнатите	 резултатите	 на	 учесниците,	
од	 страна	 на	 комисијата	 за	 спорт	 при	
„Мобилност	кочани“,	покрај	директно	
пласираниот	 учесник	 од	 претходната	
година	се	пласираа	уште	двајца	учесни-
ци	кои	ги	исполнија	резултатите	според	
дадените	пропозиции	и	истите	ја	сочи-
нуваат	екипата	на	„Мобилност	кочани“	
од	тројца	натпреварувачи,	кои	ќе	учест-
вуваат	на	30.	републички	спортски	игри	
на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	Ма-
кедонија	–	„Мобилност	Македонија“.	

Гордана Велкова

„МобиЛноСт		
битоЛа“		
на	СПортСките		
иГри	2018

како	 и	 претходните	 години	 така	 и	
оваа	2018	 година	 „Мобилност	битола“	
успешно	 учествуваше	 на	 јубилејните	
30.	Спортски	игри	на	„Мобилност	Ма-
кедонија“,	кои	се	одржаа	од	7	до	10	јуни	
во	охрид	и	Струга,	во	заедничка	орга-
низација	со	Сојузот	за	спорт	и	рекреа-
тивност	 на	 инвалиди	 на	Македонија	 –	
Параолимписки	комитет.	

Со	 зголеменото	 традиционално	 учес-
тво	на	екипи	од	повеќе	балкански	зем-
ји,	 како	 што	 се:	 Словенија,	 Хрватска,	
босна	и	Херцеговина,	Црна	Гора	и	бу-
гарија,	 манифестацијата	 се	 здоби	 со	
меѓународен	 карактер,	 збогатувајќи	 нè	
со	искуствата	на	нашите	пријатели	и	от-
ворајќи	ни	нови	перспективи.	

иако	нашата	репрезентација	не	до-
несе	 голем	 број	 медали	 (оливера,	 на-
таша,	Васко),	сепак	сите	освен	еден	го	
повторија	 успехот	 и	 директно	 се	 пла-
сираа	 за	 следната	 година,	 отворајќи	 го	
патот	за	нови	членови.	Мора	да	се	спо-
мене	и	дека	оливера	практично	поста-
ви	 нов	 (неофицијален)	 светски	 рекорд	
и	се	надеваме	дека	тоа	импулсивно	ќе	
влијае	на	другите.	

Сè	на	сè,	уште	еден	одличен	настан	
и	повод	за	дружење	и	прекрасни	мигови	
што	ќе	ни	останат	во	сеќавање.	

прим.	д-р	Нико Јанков

СВетСко		
ПрВенСтВо		
Во	СтреЛаШтВо,	
кореЈа	2018

на	Светското	првенство	во	стрелаш-
тво	што	се	одржува	од	01-12.05.2018	го-
дина	во	Чеонгју,	република	кореја,	ма-
кедонската	делегација	 ја	претставуваа:	
бранимир	Јовановски-тренер	и	стрелец,	
оливера	 наковска	 бикова-стрелец,	
Ванчо	 каранфилов-стрелец,	 алексан-
дар	 Јовановски-стрелец	 и	 драган	 дој-
чиноски-тим	лидер	и	асистент.

најголем	 успех	 постигна	 спортист-
ката	 оливера	 наковска	 бикова,	 која	 во	
дисциплината	Спорт	пиштол	25	метри	со	
резултат	од	569	кругови	влесе	во	финале-
то	како	четвртопласирана	од	32	спорти-
сти	кои	настапија	во	борбата	за	медали,	
што	воедно	и	значеше	и	директна	квото	
за	 учество	 на	 параолимписките	 игри	
во	 токио	 2020.	 По	 испуканото	 финале,	
оливера	го	зазеде	конечното	6-то	место.	
Согласно	 пропозициите,	 во	 оваа	 дисци-
плина	 4	 спортисти	 освојуваа	 директни	
квоти	за	токио	и	тоа	носителите	на	меда-
ли	и	најдобро	пласираната	спортистка.	Со	
оглед	на	тоа	дека	оливера	беше	единстве-
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Ски	рекорд,	570	кругови.
Во	 второто	 за	 неа	 финале	 на	 ова	

првенство,	 по	 дополнителните	 22	 ис-
трели,	 оливера	 го	 освои	 3-то	 место	 и	
бронзениот	медал	со	резултат	од	214,3	
кругови.	 и	 во	 третата	 дисциплина,	
пиштол	слободен	избор,	оливера	беше	
на	висината	на	задачата.	Со	истрелани	
536	кругови	го	освои	деветото	место	и	
само	за	еден	круг	не	се	пласира	во	фи-
налните	борби.

останатите	наши	спортисти	стрелаа	
просечно,	 без	 посебно	 забележителни	
резултати.	Честитки	за	оливера	наков-
ска	бикова	и	за	целиот	тим	на	Македо-
нија	кои	во	континуитет	во	последните	
20	 години	 освојуваат	 медали	 од	 Свет-
ски	првенства,	а	во	овој	период	се	одр-
жаа	6	светски	првенства.

да	потсетиме	на	освоените	медали	од	
Светски	првенства	на	нашите	спортисти:

1990	година	асен,	Холандија,	брани-
мир	 Јовановски	 сребрен	медал	 екипно	
(б.Јовановски,	С.кецман,	р.алексов);

1998	година	Сарганс,	Шпанија,	Ван-
чо	каранфилов	сребрен	медал;

2002	 година	 кореја,	 Ванчо	 каран-
филов	 поединечно	 бронзен	 медал,	 ек-
ипно	 (б.Јовановски,	 В.каранфилов	 и	

о.н.бикова)	1сребрен	и	1бронзен	медал;
2006	 година	 Сарганс,	 Швајцарија,	

оливера	наковска	бикова	сребрен	медал;
2010	година	загреб,	Хрватска,	оли-

вера	наковска	бикова	бронзен	медал;
2014	година	зул,	Германија,	оливе-

ра	наковска	бикова	бронзен	медал;
2018	година	Чеонгју,	кореја,	оливе-

ра	наковска	бикова	бронзен	медал;
Б.Јовановски

ната	спортистка	во	фналето	веднаш	беше	
јасно	дека	е	најдобро	пласирана	и	ја	освои	
квотата	со	самиот	пласман	во	финалето.	
ова	 е	 голем	 успех	 за	 оливера,	 на	 која	
настапот	во	токио	ќе	и	бидат	петти	пара-
олимписки	игри	по	ред,	но	и	на	Макдон-
скиот	параолимписки	комитет	кој	конти-
нуирано	бележи	пласман	на	свои	спорти-
сти	со	освојување	на	директни	квоти	од	
барцелона	1992	година,	значи	последова-
телно	на	8	параолимписки	игри.

на	 06.05.2018	 годин,	 оливера	 во	
дисциплината	 воздушен	 пиштол	 жени,	
на	 Светското	 првенство	 во	 кореја	 во	
основниот	дел	се	пласираше	на	првото	
место	 (од	 31	 натпреварувачка),	 стре-
лајќи	 во	 висина	 на	 изедначен	 СВет-

ПриеМ		
на	СВетСката	
рекордерка	
оЛиВера		

накоВСка	бикоВа		
Во	аГенЦиЈа	за	МЛади		
и	СПорт

директорот	на	агенцијата	за	млади	и	
спорт,	дарко	каевски,	на	22.05.2018	го-
дина	ја	прими	носителката	на	бронзениот	
медал	од	Светското	првнство	во	Чеонгју,	
кореја	 и	 светска	 рекордерка,	 оливера	
наковска-бикова.	 Во	 делегацијата	 беа	
нејзиниот	тренер	бранимир	Јовановски,	
генералниот	секретар	на	Македонскиот	
параолимписки	комитет,	драган	дојчи-
носки,	и	стрелците	Ванчо	каранфилов	
и	александар	Јовановски.

оливера	 наковска	 бикова	 ги	 ис-
кажа	 своите	 импресии	 и	 задоволство	
со	постигнатите	резултати	во	 сите	 три	
спортски	 дисциплини	 во	 кои	 настапи,	
особено	 освоената	 директна	 квота	 за	
следните	 Параолимписки	 игри	 во	 то-
кио	 2020.	 тренерот	 Јовановски	 пред	
директорот	 ги	 апострофираше	 пробле-
мите	и	потребите	со	кои	се	соочуваме	
при	реализација	на	тренажниот	процес	
и	што	не	очекува	до	крајот	на	годината,	
генералниот	секретар	побара	агенцијата	
да	овозможи	набавка	на	три	електрон-
ски	линии	 за	 стрелаштво	како	нашите	
стрелци	 би	 имале	 поблиски	 услови	 за	
тренинг	 со	 оние	 со	 кои	 се	 соочуваат	
на	меѓународни	натпревари,	а	двајцата	
стрелци	ги	искажаа	нивните	импресии	
од	настапот	на	светското	првенство.

директорот	 каевски	 ја	 искажа	
подршката	што	агенцијата	 за	млади	и	
спорт	 ја	 обезбедува	 за	 нашата	 трофеј-
на	репрезентација,	посебно	обрнувајќи	
внимание	на	 посебната	 поддршка	што	
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ници,	и	тоа:	Страшко	коцевски	,	небој-
ша	 ташиќ,	 Марјан	 зафировски,	 зоран	
трајановски	и	рубинчо	ристески.

на	 првиот	 натпреварувачки	 ден	 се	
играше	 во	 поединечна	 конкуренција	 и	
беа	постигнати	следните	резултати:

кЛаСа	6-7		
2	-	место	рубинчо	ристески	
4	-	место	Марјан	зафировски

кЛаСа	9	
3	-	место	Страшко	коцевски	

на	вториот	натпреварувачки	ден	се	
играше	во	екипна	конкуренција	а	Маке-
донија	во	класа	6-7	го	освои	турнирот.

кЛаСа	6-7		
1	-	место	-	Македонија		
(рубинчо	ристески	и	Марјан	зафировски)

Р.Ристески

ПоВторно		
на	ВрВот		
Со	оЛиВера

на	 Светскиот	 шампионат	 во	 стре-
лаштво	 во	 Чеонгџу	 во	 Јужна	 кореја,	
кој	се	одржуваше	од	1	до	12	мај,	се	нат-
преваруваше	и	нашата	членка	оливера	

наковска-	 бикова,	 во	 дисциплината	
воздушен	пиштол	–	жени.	Во	основни-
от	дел,	таа	се	пласираше	на	прво	место,	
во	конкуренција	со	31	натпреварувачка,	
стрелајќи	во	висина	на	изедначен	свет-
ски	рекорд	–	570	кругови.

Во	 финалето,	 оливера	 го	 освои	 3.	
место	 и	 бронзениот	 медал	 со	 резултат	
од	214,3	кругови.	Со	овој	успех,	таа	си-
гурно	 чекори	 кон	 следните	Параолим-
писки	игри,	што	 ќе	 се	 одржат	 во	 2020	
година	во	токио,	Јапонија.	

„Мобилност	 битола“	 й	 го	 честита	
најновиот	 во	 низата	 успеси	 на	 нашата	
оливера	и	й	посакува	уште	многу	при-
чини	за	славење!	Само	напред!

прим.	д-р	Нико Јанков

ПинГПонГарСки	
турнир	Варна	
2018

Во	Варна,	бугарија	од	18-19.05.2018	
година	се	одржа	меѓународен	турнир	во	
пинг-понг	 за	 лица	 со	 инвалидност	 ,,4	
th	 International	Table	Tennis	 tournament	
Varna	Seagull	CUP”.	на	турнирот	учест-
во	 зедоа	 пинг-понгари	 од	 6	 држави	 и	
тоа	од	 :	Македонија,	Србија,	бугарија,	
Црна	Гора,	романија	и	Грција.	Македо-
нија	настапи	на	турнирот	со	5	претстав-

ќе	 ја	 добие	оливера	н.б.	 во	 натамош-
ниот	 период	 како	 олимписки	 канди-
дат,	 во	 однос	 на	 тренажниот	 процес	 и	
настап	на	меѓународни	натпревари.	ис-
такна	дека	агенцијата	ќе	го	финансира	
следниот	 настап	 на	 параолимпијците	
на	Светскиот	куп	во	Франција,	кој	е	од	
квалификациски	карактер	за	учество	на	
Параолимписките	игри	во	токио	2020.

Б.Јовановски
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МеЃународен	
турнир		
Во	ПинГ	ПонГ	
„ПодГориЦа	

2018“

Македонската	 репрезентација	 во	
пинг	 понг	 во	 состав	 Страшко	 коце-
вски-класа	 10,	 рубинчо	 ристески-кла-
са7,	Марјан	 зафировски-класа7,	 зоран	
трајановски-класа	 10	 и	 небојша	 та-
шиќ-класа	10,	 од	01-03.06.2018	 година	
учествуваше	на	меѓунарониот	пингпон-
гарски	турнир	„Подгорица	2018“.

Поединечно,	 рубинчо	 ристески	 во	
класа	 7	 го	 освои	 2-то	место,	 а	 екипно	
рубинчо	 ристески	 и	 Марјан	 зафиров-
ски	 во	 класа	 7	 во	 конкуренција	 на	 9	
екипи,	го	освоија	1-то	место.	успехот	го	
надополни	зоран	трајановски	во	класа	
10	 во	мешовита	 екипа	 со	 црногорецот	
дејан	башановиќ	го	освои	третото	ме-
сто	екипно.

на	 турнирот	 учествуваа	 60	 пинг-
понгари	од	 6	 држави:	Црна	Гора,	биХ,	
бугарија,	 Србија,	 Хрватска	 и	 Македо-
нија.

доделување на медалите и пехарите 
на најдобрите на турнирот	 „ПодГори-
Ца	2018“

-рубинчо	ристески	Мкд,	поединеч-
но	2-ро	место	класа	7;

-рубинчо	ристески	и	Марјан	зафи-
ровски	Мкд	екипно	1-во	место	класа	7;

-зоран	 трајановски	 Мкд	 и	 дејан	
башановиќ	 Мне,	 3-то	 место	 екипно	
класи	8-10;

Б.Јовановски

тркаЛезна	
МаСа	Со	нВо	
орГанизаЦии	
Во	раМките		

на	Проектот		
„СМенете	Го	наЧинот	
на	разМиСЛуВаЊе	
-СПорт	за	Сите“

националната	 федерација	 за	 спорт	
и	 рекреација	 на	 инвалидите	 на	 Маке-
донија	 –	 Македонски	 параолимписки	
комитет,	 во	 рамките	 на	 спроведување	
на	проектот	„Сменете	го	вашиот	начин	
на	 размислување-Спорт	 за	 сите“	 фи-
нансиран	 од	 спортската	 програма	 на	
Erasmus+,	на	16.03.2018	година	во	хотел	
континентал	 одржа	 тркалезна	маса	на	
тема:	„идентификување	на	проблемите	
со	кои	се	соочуваат	младите	лица	со	ин-
валидност	 во	 вклучување	 во	 процесот	
на	 телесна	 вежба	и	 спорт,	 како	преду-
слов	за	здрав	живот	и	предлог	решенија	
како	истите	да	се	надминат”.

на	 тркалезната	маса	учествуваа	36	
лица	 од	 24	 невладини	 организации	 од	
кои	19	кои	го	организираат	спортот	на	
лицата	со	инвалидност.	беа	детектира-
ни	 најголемите	 недостатоци	 за	 пома-
совно	и	непречено	вклучување	на	мла-
дите	лица	со	инвалидност	во	спортско-
рекреативни	активности	и	тоа:

- непристапност на спортските 
објекти заради архитектонските ба-
риери;

- недостаток на опрема и специ-
фични спортски реквизити;

- недостаток на прилагоден јавен 
превоз, градски и меѓуградски;

-недостаток на посебни образовни 
програми за работа на часови по фи-
зичко образование со деца и младин-
ци со инвалидност;

-недоволно	 едуцирани	 тренери	 за	
работа	со	спортисти	со	инвалидност;	

- недоволно финансиски средства.
Б.Јовановски
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(ФФоСз),	 Скопје,	ацо	 занев,	 дипломи-
ран	стручен	физиотерапевт,	додека	спор-
тисти	мотиватори	беа	нашите	прославени	
параолимпијци	 и	 носители	 на	 бројни	
медали	 од	 врвни	 спортски	 натпревари:	едукатиВни	

ПредаВаЊа		
за	МЛадите		
ЛиЦа		

Со	инВаЛидноСт		
Во	раМките		
на	Проектот		
“CHANGE	YOUR	MINDSET	
-SPORT4EVERYONE”	
ФинанСиран		
од	СПортСката		
ПроГраМа	на	ераСМуС+

Македонскиот	 параолимписки	 ко-
митет,	 во	 рамките	 на	 проектот	 „Сме-
нете	го	вашиот	начин	на	размислување	

-	Спорт	за	сите“,	финансиран	од	спорт-
ската	 програма	 на	 ерасмус+,	 чија	 цел	
е	 да	 се	 промовира	 потребата	 од	 спорт	
и	 телесна	 активност	 за	 лицата	 со	 ин-
валидност,	 од	 16-18.03.2018	 година	
во	 хотел	 континентал,	 организираше	
тродневни	 стручни	 предавања	 и	моти-
вациски	говори	за	потребата	од	вклучу-
вање	 на	младите	 лица	 со	 инвалидност	
(на	возраст	од	15-29	години)	во	рекреа-
тивни	спортски	активности	и	подигну-

вање	 на	 јавната	 свест	 за	 потребите	 од	
физичка	активност	како	основа	за	здрав	
начин	на	живот.	

телесната	активност	како	неизоста-
вен	дел	од	спортот	има	многу	позитив-
ни	влијанија	врз	поединецот	(лицето	со	
инвалидитет)	и	општеството	во	целина.	
таа	 не	 само	што	 го	 унапредува	 телес-
ното	 и	 менталното	 здравје,	 и	 спречува	
многубројни	 незаразни	 болести,	 туку	
и	 им	пружа	можност	 на	младите	 лица	
со	инвалидност	за	интеграција	во	опш-
теството.	Преку	телесната	активност	и	
спортот,	 лицето	 со	 инвалидност	 може	
да	го	презентира	својот	талент,	да	го	на-
доградува	и	успешно	да	се	спротивста-
ви	 на	 вообичаените	 стереотипи	 на	 бо-
лест	и	неспособност	со	кои	секојднев-
но	е	соочено.	

едукациите	беа	наменети	за:	
•	младите	лица	со	инвалидност	 (15	

до	29	 години	возраст),нивните	родите-
ли	и	членови	на	семејства;

•	 матичните	 лекари,	 лекарите	 од	
општа	и	училишна	медицина,	студенти	
на	медицински	факултет;

•	наставниците	по	физичко	образо-
вание	спорт	и	здравје,	кинезиолозите	и	
студентите	на	Факултет	за	физичко	об-
разование,	спорт	и	здравје.

Предавачи	 на	 тридневните	 стручни	
предавања	беа:	др	спец.	елвис	алексовски,	
анестезиолог	 и	 реаниматолог,	 претседа-
тел	на	комисија	за	здравство	и	анти-до-
пинг	при	Македонскиот	параолимписки	
комитет,	 Проф.	 д-р	 Горан	 никовски,	
професор	по	предмет	рекреација	при	Фа-
култетот	 за	 физичко	 образование,	 спорт	
и	 здравје	 (ФФоСз),	 Скопје,	 Проф.	 д-р	
Ленче	 алексовска	 Величковска,	 профе-
сор	по	предмет	Психологија	на	физичко-
то	 образование	 и	 спорт	 при	Факултетот	
за	физичко	образование,	спорт	и	здравје	
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оливера	 наковска	 бикова	 и	 Ванчо	 ка-
ранфилов.

Поред	 теоретскиот	 дел,	 младите	
лица	 со	 инвалидност	 поминаа	 и	 прак-
тична	обука	на	реквизитите	за	бежбање	
набавени	за	потребите	на	проектот,	кои	
ни	 остануваат	 на	 трајно	 користење,	 а	
младите	лица	со	инвалидност	ќе	имаат	
можност	 програмирано	 да	 вежбаат	 на	
нив.	Статичките	велосипеди,	покретни-
те	траки	за	пешачење,	пинг	понг	маси-
те,	 теговите,	 говорното	 пикадо	 за	 лица	

со	 оштетен	 вид,	 комплет	 опрема	 за	
бадмингтон	се	само	дел	од	реквизитите	
кои	се	наменети	за	вежбање	и	спорт	на	
младите	лица	со	инвалидност,	но	и	по-
возрасните.

Масовната	посетеност	на	настаните	
од	 сите	 целни	 групи,	 особено	 на	 мла-
дите	 лица	 со	 инвалидност	 и	 нивните	
родители,	покажаа	дека	темата	е	прово-
кативна,	 интересна,	 нужно	потребна	и	
од	особено	значење	за	целните	групи,	а	
гости	на	настанот	беа	претставници	на	
носителот	 на	 проектот,	 загребачкиот	
спортски	сојуз	на	лица	со	инвалидност.

Голема	 благодарност	 до	 сите	 вк-
лучени	 лица	 за	 реализација	 на	 овој	
тродневен	настан,	а	особено	до	нашите	
волонтери:	Виктор	дојчиноски,	Стефан	
дојчиноски,	николина	Петковиќ	и	др	
Сара	алексовска.

Б.Јовановски

тркаЛезна	МаСа
Со	ПретСтаВниЦи	
на	МиниСтерСтВа,	
инСтитуЦии		

и	ЛокаЛна		
СаМоуПраВа		
-	ноСитеЛи	на	одЛуки

националната	 федерација	 за	 спорт	
и	 рекреација	 на	 инвалидите	 на	 Маке-
донија-Македонски	 параолимписки	
комитет,	 на	 27.03.2018	 година	 во	 хо-
тел	 континентал,	 во	 рамките	 на	 про-
ектот	 „Сменете	 го	 вашиот	 начин	 на	
размислување-Спорт	 за	 сите“	 (Change	
Your	 Mindset-Sport4Everyone),	 кофи-
нансиран	 од	 спортската	 програма	 на	
ерасмус+,	 чија	 цел	 е	 промовирање	 и	
подигање	 на	 нивото	 на	 свеста	 за	 зна-
чењето	 на	 спортот	 и	 физичката	 вежба	
како	 предуслов	 за	 здрав	 начин	 на	жи-
вот,	 како	 и	 интеграцијата	 на	 младите	
лица	со	инвалидитет	(15-29	години)	во	
спортско-рекреативни	активности,	одр-
жа	тркалезна	маса	со	претставници	на	
министерства,	 институции	 и	 локална	
самоуправа,	носители	на	одлуки.

на	 тркалезната	 маса	 присуствуваа:	
министерката	 за	 труд	 и	 социјална	 по-
литика,	Мила	Царовска,	директорот	на	
агенција	за	млади	и	спорт,	дарко	каев-
ски,	потпретседателот	на	интер	парла-
ментарната	лоби	група	за	лицата	со	ин-
валидност	во	Собранието	на	рМ,	прате-
никот	трајче	димков	(поранешен	олим-
пиец	 во	 борење),	 пратеничката	 анета	
Симеска	 димоска,	 раководителот	 на	
секторот	 спорт	 во	 аМС,	 томе	 андо-
новски,	деканот	на	Факултет	за	физич-
ко	образование,	 спорт	и	 здравје,	Ленче	
атанасовска	Величковска,	раководите-
лот	 на	институт	 за	 дефектологија	 при	

Филозофски	 факултет	 Скопје,	 Проф.	
др	 наташа	 Станојковска	 трајковска,	
советникот	на	премиерот	на	рМ	за	им-
плементација	 на	 конвенцијата	 за	 пра-
вата	 на	 лицата	 со	 инвалидност,	 Спасе	
додевски,	претставник	од	зеЛС,	оли-
вер	Ѓорѓевски,	претставници	од	сектор	
спорт	на	Градот	Скопје,	боби	Стевков-
ски	 и	 даниела	 накева,	 претставник	
на	 Секторот	 за	 евро-интеграции	 ален	
ибраимовски,	 нашите	 експерти	 Проф.	
др	Горан	никовски	и	ацо	занев.	

дискутантите	 во	 своите	 говори	 ја	
истакнаа	 целосната	 поддршка	 на	 овој	
проект	и	на	нашите	напори	за	контину-
ирано	 вклучување	 на	младите	 лица	 со	
инвалидност	 во	 физичка	 активност	 и	
спорт,	и	се	обидоа	да	дадат	одговор	на	
следните	прашања:

низ	дискусијата	беа	изнесени	мно-
гу	предлози	и	беа	детектирани	бенефи-
тите	 на	 младите	 лица	 со	 инвалидност	
од	 физичката	 активност	 и	 тоа:	 добра	
функција	 на	 кардиоваскуларен	 систем	
и	намалување	на	ризик	од	кардиоваску-
ларни	болести;	контрола	на	крвен	при-
тисок	како	и	превенција	за	настанување	
на	покачен	крвен	притисок;	добра	диш-
на	функција;	Подобрување	на	минера-
лизација	на	коските	во	периодот	на	рас-
тот	и	развојот	на	детето	и	превенција	на	
остеопороза	 и	 скршеници	 во	 постара	
возраст;	 Подобрување	 на	 метаболните	
функции	 и	 намалување	 на	 инциденца	
на	 дијабет	 тип	 2;	 контола	 на	 телесна	
тежина	 и	 намалување	 на	 ризик	 на	 на-
станување	 на	 гојазност;	 Подобрување	
на	 искористеноста	 на	 мастите;	Подоб-
рување	на	функцијата	на	дигестивниот	
тракт;	 намалување	 на	 ризикот	 од	 на-
станување	на	малигни	болести	(	дојка,	
простата,	 дебело	 црево);	Подобрување	
на	моторни	функции,	мускулна	сила	и	
издржливост;	 Подржување	 на	 когни-
тивни	функции	и	намалување	на	ризик	
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ФеСтиВаЛ		
на	СПортот		
на	ЛиЦата		
Со	инВаЛидноСт		

Во	заГреб
„не	е	важно	какви	пречки	во	живо-

тот	деаѓаат	пред	нас,	важно	е	како	ние	
ќе	 се	 поставиме	 спрам	 нив,	 а	 вие	 сте	
вистински	пример	како	здраво	да	се	од-
несуваме	кон	проблемите.	Ви	благода-
рам	што	ни	го	покажувате	позитивниот	
пат!“,	беа	зборовите	со	кои	државниот	
секретар	на	Централниот	државен	уред	
за	 спорт,	 Јаница	 костелиќ,	 го	 отвори	
фестивалот	 на	 спорт	 за	 лицата	 со	 ин-
валидност	 кој	 на	 18.05.2018	 година	 се	
одржа	 на	 атлетскиот	 стадион	 „Мла-
дост“	во	загреб.

тоа	беше	завршен	настан	во	рамки-
те	на	Erasmus	+	проектот	„Change	Your	
Mindset	–	Sport4Everyone“	кој	се	спро-
ведуваше	изминатите	 18	месеци	 ,	 чија	
цел	беше	да	 се	промовира	подигањето	
на	нивото	на	јавната	свест	за	важноста	
на	 спортот	 и	 телесната	 вежба,	 како	 и	
интеграцијата	на	младите	лица	со	инва-
лидност	(на	возраст	од	15-29	години)	во	
рекреативни	спортски	активности.	

на	 настанот	 му	 претходеше	 заед-
нички	 состанок	 со	 партнерите	 во	 про-
ектот	од	Хрватска,	австрија,	Словенија,	
Србија,	Црна	Гора	и	Македонија	на	кој	
се	 дискутираа	 досегашните	 сработени	

обврски,	постигнатите	ефекти,	нотира-
ните	проблеми	за	вклучување	на	лица-
та	 со	 инвалидност	 во	 телесна	 вежба	 и	
спорт,	предлог	мерките	за	подобрување	
на	состојбата	(ќе	бидат	објавени	во	по-
себна	публикација),	проблемите	со	кои	
како	организатори	се	соочувавме	во	те-
кот	на	проектот,	и	се	додефинираа	след-
ните	активности.

атлетскиот	стадион	Младост	за	оваа	
прилика	беше	претворен	во	голем	спорт-
ски	полигон	на	кој	се	претставија	голем	

од	депресија	и	деменција;	намалување	
на	стресот	и	подобрување	на	сонот;	на-
малување	на	потребата	за	земање	леко-
ви	за	болка	и	друго.

беа	 предложени	 повеќе	 заклучоци	
на	кои	треба	заеднички	да	делуваме	во	
иднина:

адекватни	 мерки	 за	 надминување	
на	детектираните	негативни	состојби	за	
подобра	инклузија	на	младите	лица	со	
инвалидност	во	телесна	вежба	и	рекреа-
тивни	спортски		активности	беа	предл-
жени	 од	 страна	 на	 претставниците	 на	
институциите	на	рМ:

-доследно	 почитување	 на	 законски-
те	 одредби	 во	 сите	 области,	 а	 особено	
нормативите	за	непречена	пристапност	и	
градење	на	опкружување	еднакво	за	сите;

-зеЛС	 (заедница	 на	 единици	 на	
локална	 самоуправа)	 да	 упати	 апел	 до	
единиците	 на	 Локалната	 самоуправа	
во	Македонија,	по	примерот	на	 градот	
Скопје,	 да	 определат	 пристапни	 учи-

лишни	 спортски	 сали,	 да	 ги	 опремат	
со	 потребни	 реквизити	 и	 специфични	
справи	за	непречено	вежбање	и	трени-
рање	на	младите	лица	со	инвалидност;

-Факултетот	 за	 физичко	 образова-
ние,	 спорт	 и	 здравје	 да	 воведе	 допол-
нителна	 едукација	 за	 своите	 студенти	
за	 пристапот	 и	 методите	 во	 работа	 со	
различни	видови	и	степени	на	инвалид-
ност	во	одделни	спортови;

-Вклучување	 на	 разни	 профили	 на	
стручни	 лица	 (тренери,	 психолози,	 пе-
дагози,	 специјални	 едукатори,	 лекари,	
физиотерапевти,	нутриционисти)	во	ти-
мови	кои	ќе	работат	на	вклучување	на	
младите	лица	со	инвалидност	во	физич-
ка	вежба	и	спорт;

-да	се	воспостави	база	на	податоци	
за	лицата	со	инвалидност;

-Министерството	за	труд	и	социјална	
политика	да	ја	зајакне	поддршката	за	со-
цијална	инклузија	на	младите	лица	со	ин-
валидност	преку	физичка	вежба	и	спорт,	
со	поддршка	на	соодветни	програми;

-агенцијата	 за	 млади	 и	 спорт	 да	
продолжи	 со	 финансиската	 поддршка	
на	 програмите	 за	 аматерски	 и	 врвен	
спорт	на	спортисти	со	инвалидност;

-институциите	да	поддржат	и	ини-
цираат	 кампањи,	 јавни	 настапи	 и	 три-
бини	за	подигање	на	свеста	за	потреби-
те	на	лицата	со	инвалидност	од	телесна	
активност	и	нивна	социјална	инклузија	
во	општеството	преку	физичката	вежба	
и	спортот;

Во	еден	свој	инспиративен	говор	на	
тема	спорт,	нелсон	Мендела	истакна:

„Спортот	 ја	 има	 моќта	 да	 го	 про-
мени	 светот.	 Спортот	 ја	 има	 моќта	 да	
инспирира.	Ја	има	моќта	да	ги	обедини	
луѓето	на	начин	на	кој	малку	кој	може.	
им	 зборува	 на	 младите	 лица	 со	 јазик	
кој	 тие	 го	разбираат.	Спортот	може	да	
создаде	 надеж	 и	 таму	 каде	 некогаш	
постоел	само	очај.	тој	е	помоќен	од	вла-
дите	во	рушењето	на	расните	бариери	и	
им	 се	 смее	 во	 лице	на	 сите	 видови	на	
дискриминација“. Б.Јовановски
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број	на	спортисти	со	инвалидност,	а	при-
сутните	гледачи	можеа	да	се	испробаат	
во	боќање,	одбојка,	фудбал,	стрелаштво,	
пинг	понг	и	во	многу	други	бројни	спор-
тови	кои	ги	организираат	бројните	клу-
бови	на	спортисти	со	инвалидност	здру-
жени	во	загребачкиот	спортски	сојуз	на	
лица	со	инвалидност	(зССЛи),	кој	беше	
и	организатор	на	овој	настан.

Јосип	држаиќ,	претседател	на	зССЛи	
истакна	дека	се	надева	дека,	иако	прв,	овој	
Фестивал	 нема	 да	 биде	 и	 последен.	 Во	
својот	поздравен	 говор	им	се	 заблагодари	
на	 сите	 спортисти	 без	 инвалидитет	 кои	
дојдоа	да	ги	поддржат	спортистите	со	инва-
лидност.	„Вие	ни	двате	потстрек	да	го	негу-
ваме	духот	на	параолимписзмот	–	храброст,	
одлучност,	 инспиративност	 и	 еднаквост.	
денес	 сме	 сите	 овде	 заедно	 еднакви“,	 им	
порача	на	учесниците	на	настанот.

Претседателот	 на	 Хрватскиот	 па-
раолимписки	 комитет,	 ратко	 ковачич	
(кој	 е	претседател	и	на	европскиот	па-
раолимписки	 комитет)	 ја	 потенцираше	
важноста	 на	 проектот	 „Change	 Your	
Mindset	–	Sport4Everyone“	и	се	што	него-
вото	спроведување	придонесе	за	унапре-
дување	 на	 спортот	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност.	 „денес	 е	 посебен	 ден	 бидејќи	
вие	млади	спортисти	со	инвалидитет	ќе	
ги	демонстрирате	своите	спортски	веш-
тини,	ќе	не	инспирирате	и	ќе	покажете	
дека	спортот	мора	и	може	да	биде	доста-
пен	на	сите“,	нагласи	ковачиќ.

„истрајте	 и	 понатаму	 во	 вашите	 за-
ложби	 да	 се	 занимавате	 со	 спорт,	 да	 ги	

инспирирате	младите	 кои	 допрва	 започ-
нуваат	 во	 вас	 да	 најдат	 идоли“,	 порача	
Милан	Чолиќ,	помошник	на	раководите-
лот	за	млади	и	спорт	на	град	загреб,	како	
и	 претставник	 на	 градоначалникот	Ми-
лан	бандиќ,	искажувајќи	ја	натамошната	
поддршка:„	Градот	загреб	и	градоначал-
никот	секогаш	ќе	ви	бидат	наклонети	и	
ќе	ви	помагаат	на	најдобар	можен	начин“.

бројните	спортисти	и	гости	ги	поз-
драви	и	др.	томислав	Маџар,	претстав-
ник	 на	 претседателката	 на	 република	
Хрватска:	„Спортистите	се	најдобри	ам-
басадори	на	Хрватска	во	светот	на	што	
ви	 се	 заблагодаруваме	 и	 ви	 честитаме	
на	резултатите,	 а	 вие	параолимпијците	
и	 сите	 спортисти	 со	 инвалидност	 кои	
учествувате	 овде	 сте	 и	 повеќе	 од	 тоа.	
успеавте	да	ги	победите	бројните	бари-
ери	со	кои	се	сретнувате	во	секојднев-
ниот	 живот,	 со	 помош	 на	 спортот	 и	
институциите	 кои	 го	 организираат.“	
заклучи	Маџар.

на	Фестивалот	на	спортот	за	лица-
та	 со	 инвалидност	 присуствуваа	 врв-
ни	 спортисти	 со	 инвалидност:	 анѓела	
Мужиниќ,	Хелена	дретар	кариќ,	дино	
Соколовиќ,	 кристијан	 Винцетиќ,	 како	
и	 врвни	 спортисти	 без	 инвалидитет:	
Валент	 и	 Мартин	 Синковиќ,	 Маријо	
Можник,	 ана-Марија	 бујаш	 Челан,	
одбојкарките	 и	 одбојкарите	 на	 Хаок	
Младост,	 Жкк	 Медвешчак,	 дамир	
Мартин	и	други.	

Во	 Хрватска	 денес	 живеат	 повеќе	
од	половина	милион	лица	со	инвалид-
ност,	а	само	мал	дел	од	нив	се	занимава	
со	 спорт,	 иако	 неговите	 благодети	 се	
општо	 познати.	 телесната	 активност	
не	 само	 што	 го	 унапредува	 телесното	
и	менталното	 здравје,	 туку	и	пружа	на	
единката	 можност	 за	 интеграција	 во	
општеството.	Преку	спортот	може	да	го	
покаже	својот	 талент	и	да	им	се	 спро-
тивстави	 на	 вообичаените	 стереоти-
пи	 со	 кои	 секојдневно	 е	 соочен,токму	
преку	 спортот,	 младите	 лица	 со	 инва-
лидност	можат	полесно	и	побргу	да	се	
социјализираат,	да	имаат	поквалитетен	
живот,	 па	 затоа	 ниту	 едно	 дете	 со	 ин-
валидност	не	би	требало	во	потполност	
да	биде	ослободено	од	прилагодени	те-
лесни	активности,	нешто	што	проектот	
и	го	демонстрираше	низ	бројните	рабо-
тилници,	предавања	и	тркалезни	маси.	

Проектни	 партнери	 „Change	 Your	
Mindset-Sport4Everyone“	 се	 Параолим-
писки	 комитет	 на	 Словенија,	 Пара-

олимписки	 комитет	 на	 Србија,	 Пара-
олимписки	 комитет	 на	 Македонија,	
Параолимписки	комитет	на	Црна	Гора,	
Пингпонгарски	сојуз	на	италија,	Пинг-
понгарски	сојуз	на	австрија	и	здруже-
ние	за	промовирање	на	активно	граѓан-
ство	ECHO,	загреб,	која	е	и	соорганиза-
тор	на	овој	настан.	Вкупна	вредност	на	
проектот	изнесува	500.000.00	евра.

Б.Јовановски
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ЗаВрШна	ПреС	
конФеренЦиЈа	
на	Проектот

националната	 федерација	 за	 спорт	
и	 рекреација	 на	 инвалидите	 на	 Маке-
донија	 –	 Македонски	 параолимписки	
комитет	 на	 23.06.2018	 година	 во	 Ско-
пје	 одржа	 завршна	 прес	 конференција	
на	 која	 ги	 промовираше	 заклучоците	
од	проектот	„Променете	го	начинот	на	
размислување-Спорт	 за	 сите“,	 во	 рам-
ките	на	ерасмус	+	спортската	програма	
на	 европската	 унија,	 чија	 цел	 е	 да	 се	
промовира	потребата	од	спорт	и	телес-
на	 активност	 за	 лицата	 со	 ивалидност	
како	 здрав	начин	на	живот	и	можност	
за	социјална	инклузија	во	општеството	
преку	спортот.

детектирани	 недостатоци	 за	 пома-
совно	и	непречено	вклучување	на	мла-
дите	лица	со	инвалидност	во	спортско-
рекреативни	активности:

-	 непристапност	 на	 спортските	 об-
јекти	поради	архитектонските	бариери;

-	недостаток	на	опрема	и	специфич-
ни	спортски	реквизити;

-	 недостаток	 на	 прилагоден	 ја-
вен	 превоз,	 градски	 и	 меѓуградски;	
-недостаток	на	посебни	образовни	про-
грами	за	работа	на	часови	по	физичко	
образование	со	деца	и	младинци	со	ин-
валидност;

-недоволно	 едуцирани	 тренери	 за	
работа	со	спортисти	со	инвалидност;	

-	недоволно	финансиски	средства.
адекватни	 мерки	 за	 надминување	

на	 овие	 состојби	предлжени	од	 страна	
на	претставниците	на	институциите	на	
рМ	на	27.03.2018	 година	на	 тркалезна	
маса	 на	 која	 учествуваа:	 министерот	
за	 труд	 и	 социјална	 политика,	 Мила	
Царовска,	 директорот	 на	 агенција	 за	
млади	 и	 спорт	 дарко	каевски,	 повеќе	
раководители	на	сектори,	пратеници	во	
Собранието	на	рМ,	советници	и	други	
компетентни	 лица,	 за	 подобра	 инклу-
зија	на	младите	лица	со	инвалидност	во	
телесни	активности	се:

-да	се	воспостави	база	на	податоци	
за	лицата	со	инвалидност;

-Министерството	за	труд	и	социјална	
политика	да	ја	зајакне	поддршката	за	со-
цијална	инклузија	на	младите	лица	со	ин-
валидност	преку	физичка	вежба	и	спорт,	
со	поддршка	на	соодветни	програми;

-агенцијата	 за	 млади	 и	 спорт	 да	
продолжи	 со	 финансиската	 поддршка	
за	врвните	спортисти	со	инвалидност;

-зеЛС	да	упати	апел	до	единиците	
на	Локалната	самоуправа,	по	примерот	
на	градот	Скопје,	да	определат	пристап-
ни	училишни	спортски	сали,	опремени	
со	 потребни	 реквизити	 и	 специфични	
справи	за	непречено	вежбање	и	трени-
рање	на	младите	лица	со	инвалидност;	
-Факултетот	 за	 физичко	 образование,	
спорт	и	здравје	да	воведе	дополнителна	
едукација	за	своите	студенти	за	приста-
пот	 и	методите	 во	 работа	 со	 различни	
видови	и	степени	на	инвалидност	во	од-
делни	спортови;

-институциите	 да	 поддржат	 и	 ини-
цираат	кампањи,	јавни	настапи	и	триби-
ни	 за	 подигање	 на	 свеста	 за	 потребите	
на	 лицата	 со	 инвалидност	 од	 телесна	
активност	и	нивна	социјална	инклузија	
во	општеството	преку	физичката	вежба	
и	спортот;

-доследно	 почитување	 на	 законски-
те	 одредби	 во	 сите	 области,	 а	 особено	
нормативите	за	непречена	пристапност	и	
градење	на	опкружување	еднакво	за	сите;

-Вклучување	 на	 разни	 профили	 на	
стручни	 лица	 (тренери,	 психолози,	 пе-
дагози,	 специјални	 едукатори,	 лекари,	
физиотерапевти,	нутриционисти)	во	ти-
мови	кои	ќе	работат	на	вклучување	на	
младите	лица	со	инвалидност	во	физич-
ка	вежба	и	спорт;

за	потребите	на	проектот	беше	на-
бавена	спортска	опрема	и	тоа:	едно	го-
ворно	 пикадо	 за	 слепи,	 три	 пинг	 понг	
маси,	 мрежи	 и	 рекети	 за	 пинг	 понг,	 2	
статички	 велосипеди,	 две	 траки	 за	 пе-
шачење,	 комплет	 мрежа	 и	 рекети	 за	
бадмингтон,	еднорачни	тегови,	маса	за	
бенч,	комплет	тегови	150кг,	мултифунк-
ционална	 справа	 за	 вежбање	 и	 една	
електронска	мета.

беше	испечатен	рекламен	и	промо-
тивен	 материјал	 и	 тоа:	 два	 банери,	 18	
мали	(50	х	70	цм)	и	19	големи	постери	
(70	х	100	цм),	380	флаери	а4,	235	маици	
со	кратки	ракави,	15	маици	со	долги	ра-
кави,	 220	 уСб	 плочки,	 230	 комплети	
(пенкало,	тефтер,	беџ,	украсна	кеса),	и	
истите	им	беа	поделени	на	учесниците	
на	 бројните	 настани	 организирани	 во	
рамките	 на	 проектот,	 како	 и	 на	 други	
настани	и	манифестации	на	кои	учест-
вуваа	млади	лица	со	инвалидност.

Македонскиот	 параолимписки	 ко-
митет	е	убеден	дека	преку	спроведени-
те	 активности	во	рамките	на	проектот	
успеа	да	допре	до	граѓаните	на	рМ,	до	
претставниците	 на	 институциите	 кои	
носат	 одлуки,	 да	 го	 променат	 начинот	
на	 размислување	 дека	 младите	 лица	
со	 инвалидност	 заслужуваат	 еднаков	
третман	и	можност	да	ги	искажат	свои-
те	 афинитети	 и	 таленти,	 да	 ги	 надо-
градат	 и	 преку	 спортот	 достојно	 да	 ја	
презентираат	република	Македонија	во	
светот.	благодарност	до	претставници-
те	на	електронските	и	пишани	медиуми	
кои	континуирано	го	следеа	спроведу-
вањето	на	проектот	и	одвојуваа	простор	
за	афирмација	на	активностите	врзани	
со	истиот.	Преку	нивните	објави,	голем	
број	на	лица	во	република	Македонија	
се	 запознаа	 со	 пречките	 и	 тешкотиите	
со	кои	се	соочуваат	лицата	со	инвалид-
ност	 при	 практикување	 на	 телесната	
вежба	и	спортот,	и	што	се	е	потребно	да	
се	подобри	состојбата.

Б.Јовановски
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