
9 771857 847001

ISSN 1857-8470

ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА 
СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА   
ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ

глаСИлО На НаЦИОНалНИОТ СОјуз На лИЦа СО ТелеСеН ИНВалИДИТеТ На макеДОНИја
мОБИлНОСТ макеДОНИја

e-mail: contact@mobilnost.mk

MOBILNOST
БрОј 93, марТ 2019www.mobilnost.mk

камПаЊа  
На мОБИлНОСТ макеДОНИја 
„ПрИСТаПНа макеДОНИја“

ИзВеСТуВаЊе ДО кОрИСНИЦИТе На 
елекТрОНСкИ карТИЦИ за ОСлОБОДуВаЊе  
ОД ПлаЌаЊе На ПаТарИНа

ПреДлОзИ ВО НОВИОТ закОН СОЦИјалНа заШТИТа  
ВО ОДНОС На ПОДОБруВаЊе На ПраВаТа  
На ЧлеНОВИТе

акТИВНОСТИ за ДОНеСуВаЊе На НОВ ПраВИлНИк 
за ОрТОПеДСкИ ПОмагала

ОДрЖаНа СеДНИЦа На ИзБОрНО СОБраНИе  
На мОБИлНОСТ макеДОНИја за маНДаТеН  
ПерИОД 2019-2023





ГЛАСИЛО

МОБИЛНОСТ
НАНАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ

НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ
НАМАКЕДОНИЈА

МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Издавач:
МобИлност МакедонИја

Уредувачки одбор:
Главен и одговорен уредник:

д-р Нико Јанков 

одговорни уредници:
Mитко Фидановски

 Бранимир Јовановски

Издавачки совет: 
Бранимир Јовановски

д-р Нико Јанков
Елица Трпковска
Стеван Ангелески

Буран Бала
Дејан Ѓорѓиевски

Велибор Јакимовски
Дивна Таневска

Михајло Михајлов
Горан Здравков
Горан Војновски

лектор:
Валентина Бачваровска

адреса:
Национален сојуз на

лица со телесен инвалидитет 
Мобилност Македонија

Ул. „11 Октомври“ бр. 42/а – Скопје
Тел: (02) 3 211 280

Жиро сметка:
300000000106445

Комерцијална Банка

Печатено во 1200 примероци
Излегува тримесечно

Број 93, Март 2019
Со решение бр. 01-483/2 од 

16.05.1994 год. весникот 
„Феникс 86“ е запишан 

во регистарот на весниците

дизајн и компјутерска подготовка 
Далибор Јовановски

Печат: 
„Фокус принт“ – Скопје

Весникот е бесплатен.

•	Содржина

•	збор	на	уредникот	 2

•	СедниЦа	на	изборно	Собрание	на	МобиЛноСт	МакедониЈа	 3

•	одрЖана	СедниЦа	на	уПраВен	одбор	на	МобиЛноСт	МакедониЈа	 4

•	работен	СоСтанок	Со	МиниСтерката	МиЛа	ЦароВСка	 4

•	работна	Средба	Со	МиниСтерот	за	здраВСтВо,	д-р	Венко	ФиЛиПЧе		
и	директорите	на	ФзоМ,	ден	донЧеВ	и	орХан	раМадани	 6

•	заЈакнуВање	на	ЛиЦата	Со	ПоПреЧеноСт	и	обезбедуВање	
инкЛузиВноСт	и	еднакВоСт	 7

•	изВеШтаЈ	на	коМитетот	на	оон	за	иМПЛеМентаЦиЈата		
на	конВенЦиЈата	на	оон	за	ПраВата	на	ЛиЦата	Со	инВаЛидноСт	 9

•	ЈаВен	ПоВик	за	ПоднеСуВање	на	барање	По	одноС	на	ПроГраМата		
за	реФундирање	на	СредСтВа	ПЛатени	како	ЦаринСки	даВаЧки,	данок	
на	додадена	ВредноСт	и	акЦиза	за	набаВка	на	ПатниЧки	аВтоМобиЛ	
за	ЛиЦа	Со	теШка	и	наЈтеШка	теЛеСна	инВаЛидноСт,	ЛиЦа	Со	
уМерена,	теШка	и	дЛабока	интеЛектуаЛна	ПоПреЧеноСт,	за	ПотПоЛно	
СЛеПи	ЛиЦа	Со	ПридруЖник	и	за	ПотПоЛно	ГЛуВи	ЛиЦа		
за	2019	Година	 11

•	дебатна	еМиСиЈа	на	тВ	24	 12

•	изВеСтуВање	до	ЧЛеноВите	кои	кориСтат	еЛектронСка	картиЧка		
за	оСЛободуВање	од	Патарина	 12

•	не	ПаркираЈ	на	Моето	МеСто,	МрзЛиВоСта	не	е	инВаЛидноСт	 13

•	инкЛузиВно	детСко	иГраЛиШте	Во	ВеЛеС	 13

•	каЛендар	на	актиВноСти	 14

•	донаЦиЈа	од	ЦоП	„СЛаВеЈ“	ад	СкоПЈе	 14

•	актиВноСт	на	„МобиЛноСт	МакедониЈа“	за	ПодиГање	на	СВеСта		
за	ЦеребраЛна	ПараЛиза	 15

•	уЧеСтВо	на	„МобиЛноСт	МакедониЈа“	Во	работиЛниЦата	 15

•	ноВоГодиШна	забаВа	за	наЈМЛадите	ЧЛеноВи	 16

•	наГрадна	иГра	 17

•	конЦерт	Во	орГанизаЦиЈа	на	„МобиЛноСт	СкоПЈе“	 18

•	„МобиЛноСт	СкоПЈе“	на	театарСката	ПретСтаВа		
„ЖиВотот	е	ПрекраСен“	 19

•	актиВноСти	на	МобиЛноСт	тетоВо	и	ГоСтиВар	 19

•	оСМоМартоВСки	базар	на	„МобиЛноСт	СкоПЈе“	 20

•	СВетСки	ден	на	ЛиЦата	Со	инВаЛидноСт	 21

•	окр	–	ПроЦеС	Што	ПродоЛЖуВа	 22

•	ПриСтаПноСт	до	куЛтурното	наСЛедСтВо,	разВоЈ	и	ПерСПектиВи	 22

•	отВорен	ден	на	„ХуМана	ПреСПа“	и	„МобиЛноСт	битоЛа“	Во	реСен	 23

•	теМатСка	Средба	Во	реСен	 23

•	ноВоГодиШна	забаВа	на	„МобиЛноСт	битоЛа“	 24

•	избори	и	уо	на	„МобиЛноСт	битоЛа“	 24

•	Собрание	на	„МобиЛноСт	битоЛа“	 25

•	оСМоМартоВСка	ПроСЛаВа	на	„МобиЛноСт	битоЛа“	 26

•	„МобиЛноСт	битоЛа“	на	базар	Во	СкоПЈе	 26

•	МаПирање	на	ГраѓанСкото	оПШтеСтВо	Во	ПеЛаГониСкиот	реГион	 27

•	ХоЛокауСтот	на	битоЛСките	еВреи	 27

•	ЖиВотот	(иЛи	СеЛектирањето)	на	ЛиЦата	Со	ПоПреЧеноСт	 27

•	донаЦиЈа	на	детСки	инВаЛидСки	коЛиЧки	од	израеЛ	 28

•	теМатСка	работиЛниЦа	„ПриСтаПно	куМаноВо		
–	ПриСтаПна	МакедониЈа“	 29

•	ШаХоВСки	дВоМеЧ	 30

•	оЛиВера	накоВСка-	бикоВа	 31

•	ГрСт	СтиХоВи	за	наШата	СПортСка	Хероина	 32

•	турнир	Во	ШаХ	По	ПоВод	денот	на	ЛиЦата	Со	инВаЛидноСт	
	–	3	декеМВри	 32



МОБИЛНОСТ

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

2

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

Почитувани	читатели,
Пролетта	е	на	прагот	и	природата	се	буди	од	зимскиот	сон.	Во	изминатиот	

период	се	случија	многу	настани	кои	дадоа	печат	на	нашето	постоење	и	дејству-
вање.	изборите	се	одржаа	и	поминаа,	старо-новиот	состав	започна	нови	ветрови	
со	кои,	се	надевам,	дека	ќе	се	разбранува	замаеноста	и	пасивноста.	Време	е	да	се	
оттргнеме	од	критизерството	и	да	преминеме	на	здрава	критика	таму	каде	што	
треба,	на	вистинско	место	и	во	вистинско	време.	Сите	што	можат	и	сакаат	да	
дадат	придонес	за	подоброто	утре	на	лицата	со	телесна	инвалидност.

Ја	имаме	нашата	прекрасна	организација	на	здружени	членки	–	здруженија	
–	која	ретроспективно	постигна	импресивен	раст	и	развој	достоен	за	почит.	не	
ќе	беше	сè	можно	ако	на	вистински	места	и	во	вистинско	време	не	се	наоѓаа	
вистински	личности.	Личности	кои	во	формирањето	на	печатот	на	нашето	пос-
тоење	и	дејствување	дадоа	непроценлив	придонес,	лично	и	колективно.	Сега,	
кога	условите	на	опкружувањето	 се	динамично	добри	и	лоши	или	поволни	и	
неповолни,	неопходно	е	потребно	сите,	колку	што	можеме	и	сакаме,	да	го	дадеме	
својот	придонес	во	остварување	на	програмските	и	статутарни	цели	на	„Мобил-
ност	Македонија“.	нема	да	биде	тешко	ако	единствено	застанеме	зад	аргументи	
кои	не	ќе	можат	да	се	побијат	или	неограничено	да	се	одложуваат.	Перманентни-
от	раст	и	етаблираност	во	општеството	на	„Мобилност	Македонија“	и	заложби-
те	на	челните	личности	се	видливи	и	ја	оправдуваат	севкупната	верба	на	нашето	
повеќеилјадно	членство	во	исправноста	на	насоките	на	дејствување.	

Пролет	е,	природата	се	буди,	време	е	за	будење	со	позната	мисла	на	нашиот	
поет	коста	рацин	во	стиховите	од	„копачите“.	да	ги	прокопаме	солидно	патеки-
те	на	остварување	на	нашите	заложби,	зацртани	во	статутот	и	програмата,	но	и	
во	конвенцијата	за	правата	на	лицата	со	инвалидност,	чекор	по	чекор,	трпеливо	
и	упорно	совладувајќи	ги	сите	пречки.	Пречки	кои	постојано	ќе	бидат	присутни,	
ненамерни	и	намерни,	перманентно.	Пречки	имало,	има	и	ќе	има,	и	во	самите	
нас.	да	се	судриме	смело,	но	и	искрено	да	побараме	соработка	и	помош.	заедно	
можеме	многу	полесно	да	ги	решаваме	проблемите.	

Со	овие	размислувања,	драги	читатели	и	почитувани	членови	на	„Мобилност	
Македонија“,	ве	повикувам	сите	заедно	да	се	бориме	за	остварување	на	нашите	
права	и	за	подобрување	на	севкупното	живеење	на	лицата	со	телесна	инвалид-
ност.	нека	иднината	биде	со	плодовите	на	нашата	работа	и	успешност	подобра	
од	минатото.	Ве	поздравувам	и	Ви	посакувам	добро	здравје	и	остварување	на	
Вашите	стремежи.

искрено	Ваш,
прим.	д-р Нико Јанков
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на	 02.03.2019	 година	 во	 простори-
ите	 на	 дХо	 „даре	 Џамбаз“	 во	 Скопје	
беше	 одржана	 конститутивна	 седница	
на	Собранието	на	националниот	 сојуз	
на	лица	со	телесен	инвалидите	на	Ма-
кедонија	 –	 Мобилност	 Македонија	 за	
мандатниот	период	2019-2021	година.

По	утврдувањето	на	дневниот	ред,	со	
конститутивната	 седница,	 согласно	 ак-
тите	на	сојузот,	претседаваше	најстари-
от	член	на	Собранието,	д-р	нико	Јанков.	

Во	 натамошниот	 тек	 на	 седницата	
беа	 избрани	 записничар,	 двајца	 оверу-
вачи	на	записникот,	Верификациона	ко-
мисија	и	кандидациона	комисија.

По	извршениот	целосен	увид	на	до-
ставената	документација	за	извршени	из-
бори	во	здруженијата	членки	на	Мобил-
ност	Македонија	и	нивна	компарација	со	
актите	 на	 сојузот,	Верификационата	 ко-
мисија	му	предложи	на	Собранието,	а	Со-
бранието	донесе	едногласна	одлука	да	се	
верифицира	мандатот	 за	 периодот	 2019-
2023	 година	 на	 следните	 претставници:	
дејан	 ѓорѓиевски	 -	Мобилност	 Скопје,	
Жарко	Петковски	–	Мобилност	Скопје,	
Горан	Спасов	-	Мобилност	Скопје,	Јеле-
на	трајковиќ	-	Мобилност	Скопје,	Горан	
Стојчевски	-	Мобилност	Скопје,	душко	
Јанакиевски	 -	 Мобилност	 Скопје,	 Јоле	
ѓурчиновски	-	Мобилност	Скопје,	дра-
гана	Стоилковиќ-Мобилност	куманово,	
бранимир	Јовановски	–	Мобилност	ку-

маново,	елица	трпковска	–	Мобилност	
Штип,	тоде	арсов	–	Мобилност	Штип,	
Лидија	 успрцова	 –	 Мобилност	Штип,	
Горан	Војновски	–	Мобилност	кочани,	
Василчо	илиjев	 –	Мобилност	кочани,	
Георги	Питов	–	Мобилност	Св.николе,	
Сузана	 николова	 –	 Мобилност	 радо-
виш,	 никола	 Пеев	 –	 Мобилност	 Гев-
гелија,	 дивна	 таневска	 –	 Мобилност	
Струмица,	 Љубица	 боевска	 –	 Мобил-
ност	 Струмица,	 Михајло	 Михајлов	 –	
Мобилност	кавадарци,	Горан	здравков	
–	Мобилност	Велес,	Стеван	ангелевски	
–	Мобилност	Прилеп,	ѓорѓи	здравески	
–	Мобилност	Прилеп,	Влатко	најдоски	
–	Мобилност	Прилеп,	д-р	нико	Јанков	
–	Мобилност	битола,	Митко	Фиданов-
ски	–	Мобилност	битола,	Лидија	Велја-
новска	–	Мобилност	битола,	Сотир	Јо-
новски	 –	Мобилност	 битола,	 небојша	
Пејоски	 –	 Мобилност	 Струга,	 буран	
бала	–	Мобилност	дебар,	бобан	Јорда-
новски	–	Мобилност	кичево,	Велибор	
Јаќимовски	–	Мобилност	тетово,	Пав-
ле	Филиповски	–	Мобилност	тетово	и	
Гостивар,	авни	Хисмани	–	Мобилност	
тетово	и	Гостивар.

за	претседател	на	Мобилност	Маке-
донија	беше	предложен	и	едногласно	из-
бран	бранимир	Јовановски,	а	за	членови	
на	управен	одбор	беа	избрани:	бранимир	
Јовановски	од	куманово,	дејан	ѓорѓиев-
ски	од	Скопје,	д-р	нико	Јанков	од	бито-

СЕДНИЦА НА ИЗБОРНО СОБРАНИЕ  
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ла,	Стеван	ангелески	од	Прилеп,	елица	
трпковска	од	Штип,	Велибор	Јаќимовски	
од	тетово,	 буран	 бала	 од	дебар,	дивна	
таневска	од	Струмица,	Горан	Војновски	
од	кочани,	Михајло	Михајлов	 од	кава-
дарци	и	Горан	здравков	од	Велес.	

на	 седниците	 на	 управниот	 одбор	
заради	 навремена	 информација,	 кон-
стриктивност	 и	 континуитет	 во	 рабо-
тењето	ќе	присуствуваат	и	претстаници	
од	 останатите	 здруженија	 членки	 на	
Мобилност	 Македонија	 и	 тоа:	 Сузана	
николовска	 од	 радовиш,	 бобан	 Јор-
дановски	 од	 кичево,	 никола	 Пеев	 од	
Гевгелија,	небојша	Пејоски	 од	Струга	
и	ѓорѓи	Питов	од	Свети	николе.

Во	надзорен	одбор	на	Мобилност	Ма-
кедонија	беа	избрани:	м-р	драгана	Стоил-
ковиќ	 од	 куманово,	Митко	 Фидановски	
од	битола	и	авни	Хисмани	од	тетово.

Во	комисија	за	избори	и	именувања	
беа	предложени	и	едногласно	избрани:	
бранимир	 Јовановски	 од	 куманово,	
елица	 трпковска	 од	 Штип,	 д-р	 нико	
Јанков	 од	 битола,	 Горан	 здравков	 од	
Велес	и	авни	Хисмани	од	тетово

за	претставници	на	Мобилност	Ма-
кедонија	во	националниот	совет	на	ин-
валидски	 организации	 на	 Македонија	
беа	 избрани	 бранимир	 Јовановски	 и	
дејан	ѓорѓиевски.

Б.Јовановски
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на	 12.03.2019	 година	 во	 простори-
ите	 на	 дХо	 „даре	 Џамбаз“	 во	 Скопје	
се	одржа	седница	на	управен	одбор	на	
Мобилност	Македонија.

на	 седницата	 беа	 донесени	 повеќе	
одлуки	 во	 врска	 со	 спроведување	 на	
зацртаните	 програмски	 активности	 за	
2019	 година,	 а	 за	 термините	 на	 нивно	
одржување	можете	да	се	запознаете	во	
календарот	на	активности	за	2019	годи-
на	кој	е	објавен	во	овој	број	на	списа-
нието	МоВиЛноСт.	

на	седницата	беа	избрани	комисии-
те	на	Мобилност	Македонија	за	манда-
тен	период	-	2019-2023	и	тоа:

Статутарно-правна комисија: 
Митко	Фидановски,	елица	трпковска	и	
м-р.	Василчо	илиев;

Дисциплинска комисија: Мари-
на	ташкова,нермине	изаири	и	Марија	
Стојановска;

Комисија за труд и социјална по-
литика: Проф.д-р	наташа	Стојановска,	
Проф.д-р	 Горан	 ајдински	 и	 Проф.д-р	
оливера	рашиќ	Цаневска;

Комисија за здравство: д-р	 нико	

Јанков,	 д-р	 Јуле	 Мудинова	 и	 борче	
Стојков

Комисија за опоравок и рехаби-
литација: Горан	Спасов,	Михајло	Ми-
хајлов	и	Велибор	Јаќимовски;

Комисија за спорт: Проф.	 д-р	 Го-
ран	никовски,	Лидија	успрцова	и	ни-
кола	Пеев;

Комисија за култура: Стеван	ан-
гелески,	Сотир	Јоновски	и	кире	огне-
новски;

Комисија за образование: буран	
бала,	Габриела	Јовчевска	и	Фани	Јаки-
мовска;

Уметнички одбор на Ликовна ко-
лонија: Проф.	зоран	Јакимовски,	кон-
ча	Пирковска	и	дејан	ѓорѓиевски;

Комисија за избори и именувања: 
бранимир	 Јовановски,	 елица	 трпков-
ска,	д-р	нико	Јанков,	Горан	здравков	и	
авни	Хисмани.

исто	така	беа	избрани	избор	на	ре-
дакциски	одбор	и	уредувачки	одбор	на	
гласилото	„МобиЛноСт“.

Б.Јовановски

РАБОТЕН СОСТАНОК 
СО МИНИСТЕРКАТА 
МИЛА ЦАРОВСКА
на	 30.11.2018	 година	 „Мобилност	

Македонија“	 оствари	 средба	 со	 минис-
терката	 за	 труд	 и	 социјална	 политика,	
Мила	Царовска,	 во	 врска	 со	нашите	 за-
белешки	во	однос	на	текстот	на	Предлог-
законот	за	социјална	заштита.	на	работ-
ната	средба	од	„Мобилност	Македонија“	
присуствуваа	 претседателот	 бранимир	
Јовановски,	генералниот	секретар	Софка	
Прчева	 и	 членот	 елизабета	 тодоровска.	
Покрај	 министерката	 Мила	 Царовска,	
претставници	од	МтСП	на	средбата	беа:	
душан	томшиќ	и	Вангел	тркаљанов,	со-
ветници	 во	 кабинетот	 на	 министерката,	
правникот	Софија	Спасовска	и	раководи-
телот	на	Програмата	за	рефундирање	на	
средства	за	царина,	акцизи	и	ддВ	за	на-
бавка	на	патничко	моторно	возило,	дејан	
ивковски.

Во	 врска	 со	 нашите	 претходно	 до-
ставени	 сугестии	 по	 текстот	 на	 Пред-
лог-законот	 бевме	 известени	 дека	 дел	
од	истите	се	усвоени:

–	 Во	 член	 44,	 став	 3,	 кој	 гласи:	 „	
Лице	 од	 став	 1	 на	 овој	 член	 не	 може	
да	 оствари	 право	 на	 надоместок	 пора-
ди	 попреченост	 ако	 користи	 цивилна	
или	 воена	 инвалиднина	 во	 согласност	
со	закон	и	право	на	надоместок	за	по-
мош	и	нега	од	друго	лице	согласно	овој	
закон.“,	 се	 избришани	 зборовите	 на	
крајот	на	ставот	кои	гласат:	„и	право	на	
надоместок	 за	 помош	 и	 нега	 од	 друго	
лице	согласно	овој	закон.“;

–	 Во	 член	 44,	 ставот	 4,	 кој	 гласи	
„Лице	 од	 став	 1	 на	 овој	 член	 не	може	
да	користи	право	на	надоместок	заради	
попреченост,	 ако	 со	 решение	 на	 Цен-
тарот	 за	 социјална	 работа	 подолго	 од	
30	 дена	 користи	 услуга	 на	 вонсемејна	
заштита	или	е	сместено	во	здравствена	
или	друга	установа	за	периодот	додека	
трае	 сместувањето“,	 предложивме	 да	
се	 избрише.	 како	 одговор	 на	 нашето	
барање,	 истовремено	 и	 решение	 да	 се	
задржи	правото	кај	овие	наши	членови,	
во	Предлог-законот	беше	додаден	чле-
нот	363,	во	кој	се	вели:	„Лице	кое	се	ре-
шение	на	Центарот	за	социјална	работа	
е	сместено	во	установа	за	институцио-
нална	заштита	и	користи	право	на	дода-
ток	на	мобилност	и	слепило	и	додаток	

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР 
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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да	 служи	 на	 намената	 да	 ги	 компензира	
дополнителните	 трошоци	што	 лицата	 со	
најтежок	 телесен	 инвалидитет	 ги	 имаат	
поради	 состојбата	 во	 која	 се	 наоѓаат,	 а	
дополнително	се	воведуваат	нови	услуги,	
како	што	е	право	на	личен	асистент	 (кој	
навистина	 ќе	му	 помага	 на	 корисникот),	
потоа	услугата	помош	и	нега	во	домот,	со	
која	 се	обезбедува	помош	во	вршење	на	
основни	и	инструментални	активности	од	
секојдневниот	живот	за	лица	со	намален	
функционален	 капацитет.	 корисници	 на	
услугата	нега	во	домот	се:	лица	со	најтеш-
ка	 телесна	 или	 интелектуална	 попрече-
ност,	потполни	сетилни	нарушувања,	ста-
ри	лица	и	други	лица	на	кои	им	е	потребна	
помош	и	нега	во	домот.	оваа	услуга	прв-
пат	се	регулира	и	се	воведува	со	законот	
за	социјална	заштита.	

Сите	 напори	 да	 укажеме	 дека	 на-
доместокот	 поради	 попреченост	 и	 на-
доместокот	 за	 нега	 и	 помош	 од	 друго	
лице	имаат	различни	намени,	различни	
критериуми	за	остварување	на	правото,	
и	не	 треба	да	 се	условува	оствареното	
право	на	едниот	надоместок	со	немож-
ност	 на	 остварување	 на	 право	 на	 дру-
гиот	 надоместок,	 дека	 постојат	 строго	
пропишани	 критериуми	 кои	 корисни-
кот	треба	да	ги	исполни	за	да	го	оства-
ри	 правото	 и	 на	 едниот	 и	 на	 другиот	

надоместок	и	дека	тоа	е	во	ред,	но	дека	
ограничувањето	на	примање	на	едниот	
со	другиот	надоместок	е	непотребно	и	
недозволиво,	за	жал	останаа	без	плод.	

Претседателот	 на	 „Мобилност	 Ма-
кедонија“	 особено	 потенцираше	 дека,	
на	крајот	од	краиштата,	лицата	со	најте-
жок	телесен	инвалидитет	кои	ги	примаат	
овие	надоместоци	(пред	сè	лицата	со	па-
раплегија	 и	 квадриплегија)	 во	 принцип	
се	наоѓаат	на	работ	на	сиромаштијата	и	

дека	 реално	 имаат	 зголемени	 трошоци	
во	 живеењето.	 надоместокот	 поради	
попреченост	 е	 наменет	 за	 поттикну-
вање	на	социјална	инклузија	и	еднакви	
можности	и	не	треба	да	се	условува	со	
оствареното	 право	 на	 нега	 и	 помош	од	
друго	лице,	кој	има	сосема	друга	намена.	
Лицата	со	инвалидност	кои	се	примате-
ли	 на	 овие	 надоместоци	 се	 ограничени	
во	 можноста	 за	 самостојно	 живеење,	
секојдневно	се	соочуваат	со	најразличен	
вид	бариери	кои	им	ги	поставило	опш-
теството	и	кои	се	пречки	за	нивна	целос-
на	 инклузија	 и	 независно	 живеење.	 Со	
овие	надоместоци	се	врши	делумна	ком-
пензација	 на	 зголемените	 трошоци	 на	
лицето	 заради	 задоволување	 на	 основ-
ните	животни	потреби:	исхрана,	облеку-
вање,	лична	хигиена,	движење,	посета	на	
здравствени	установи,	одење	на	работа	и	
слично.	одговор	од	министерката	беше	
дека	токму	со	надоместокот	за	попрече-
ност	им	се	компензираат	тие	трошоци.

Министерката	 Царовска	 истакна	
дека,	од	друга	страна,	законот	предви-
дува	 право	 на	 гарантирана	минимална	
помош	за	домаќинство	кое	е	материјал-
но	необезбедено	и	не	поседува	имот	и	
имотни	права	од	кои	може	да	се	издр-
жува.	Висината	на	гарантираната	мини-
мална	помош	 за	носителот	на	правото	

изнесува	4.000	денари	месечно,	за	секој	
следен	 полнолетен	 член	 на	 домаќин-
ството	основицата	 се	 зголемува	во	 со-
гласност	со	еквивалентна	скала	и	тоа	за	
вториот	0,5,	за	третиот	0,4,	за	четвртиот	
0,4,	за	петтиот	0,2,	а	за	дете	0,1,	најмно-
гу	до	пет	члена	во	домаќинството.	до-
полнително,	еквивалентна	скала	од	став	
2,	на	овој	член	се	зголемува	за	лице	кое	е	
неспособно	за	работа	поради	интелекту-
ална	попреченост,	телесна	попреченост,	

за	глувост,	во	согласност	со	прописите	
што	биле	во	сила	до	денот	на	влегување	
во	сила	на	овој	 закон,	ќе	продолжи	со	
користење	на	надоместокот“.	Со	оглед	
дека	 на	 сила	 е	 законот	 за	 деинститу-
ционализација,	не	се	очекува	во	иднина	
да	се	институционализираат	нови	лица.

–	Во	член	45	е	коригирана	висината	
на	надоместоците	во	согласност	со	мо-
менталниот	износ;

–	Во	член	47	кој	гласи:	„Висината	на	
паричниот	 надоместок	 заради	 попрече-
ност	се	намалува	за	износот	кој	се	испла-
тува	од	надлежниот	Центар	за	социјална	
работа	за	социјална	услуга кај	овластен	
давател	 на	 услуга,	 која	 корисникот	 ја	
користи	во	домот	или	во	заедницата,	но	
најмногу	до	50%.“,	намалувањето	е	из-
бришано	во	целост.

Меѓутоа,	 сериозно	 разминување	 во	
ставовите	со	министерството	имавме	во	
врска	со	член	54,	став	2,	кој	гласи:	„Лице	
кое	користи	надоместок	заради	попрече-
ност,	 истовремено	 не	 може	 да	 користи	
и	надоместок	за	помош	и	нега	од	друго	
лице.“	„Мобилност	Македонија“	катего-
рично	 бараше	 од	 Министерството	 овој	
став	да	се	избриШе	во	целост.	

Министерката	 Царовска	 во	 повеќе	
наврати	 во	 дискусијата	 истакна	 дека	 за-
конот	нуди	правична	социјална	сигурност	

кон	сите	граѓани	на	рМ,	и	дека	додатокот	
за	нега	и	помош	од	друго	лице,	кој	во	мо-
ментов	го	примаат	лицата	со	инвалидност,	
според	сите	анализи	кои	ги	има	направено	
министерството,	 не	 ја	 исполнува	 својата	
намена,	односно	наместо	да	се	ангажираат	
лица	за	помош	и	нега,	корисниците	на	на-
доместокот	средствата	ги	трошат	за	други	
цели.	исто	така	истакна	дека	надоместо-
кот	 за	 попреченост	 (претходно	 наречен	
надоместок	 за	 мобилност)	 е	 предвиден	
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подобра	здравствена	заштита	за	лицата	
со	инвалидност	во	нашата	држава.

на	средбата	кај	министерот	д-р	Вен-
ко	Филипче	 учествуваа	 и	 директорите	
на	ФзоМ,	ден	дончев	и	орхан	рамада-
ни,	финансискиот	директор	во	ФзоМ,	
Миле	Сугарев,	директорот	на	Центарот	
за	 ортотика	 и	 протетика	 „Славеј“	 ад	
Скопје,	Горан	Чаловски,	советникот	на	
премиерот	 и	 претседавач	 на	 коорди-
нативното	 тело	 за	 имплементација	 на	
конвенцијата	на	он	за	правата	на	ли-
цата	со	инвалидност,	Спасе	додевски	и	
претседателот	на	„Мобилност	Македо-
нија“,	бранимир	Јовановски.

Во	 своето	 излагање	 претседателот	
на	 „Мобилност	 Македонија“	 истакна	
дека	 оваа	 активност	 сојузот	 интензив-
но	 ја	 спроведува	 по	 пат	 на	 преписки,	
преговори	и	работни	средби	со	ФзоМ	
уште	од	почетокот	на	2017	година,	а	по-
интензивно	 од	 септември	 2017	 година	
и	за	жал,	до	ден-денес	сè	уште	немаме	

на	 25.3.2019	 година,	 во	 кабинетот	
на	министерот	за	 здравство,	д-р	Венко	
Филипче,	 се	 одржа	 работна	 средба	 во	
врска	со	нашите	активности	за	донесу-
вање	на	нов	Правилник	за	индикциите	
за	остварување	на	правото	на	ортопед-
ски	 и	 други	 помагала,	 Листа	 на	 орто-
педски	 помагала	 и	 друга	 придружна	
документација	што	ја	дефинира	ова	об-
ласт,	 со	кои	ќе	 се	 воведат	пофункцио-
нални,	потрајни,	поцврсти,	посигурни,	
пософистицирани	ортопедски	помагала	
и	компоненти	за	нивна	изработка,	а	сè	
со	 цел	 да	 се	 подобри	 личната	 мобил-
ност,	 статиката,	 подвижноста	 и	 неза-
висното	живеење	на	лицата	со	телесен	
инвалидитет,	 при	 што	 се	 подобрува	 и	
можноста	за	нивна	непречена	социјал-
на	инклузија	и	целосна	интеграција	во	
општеството.	дел	од	барањата	се	одне-
суваат	 и	 на	 измени	 и	 дополнувања	 на	
законот	 за	 здравствено	 осигурување,	
законот	за	здравствена	заштита	и	под-
законските	акти	со	кои	ќе	се	обезбеди	

душевно	заболување	или	поради	трајни	
промени	во	здравствената	состојба	и	тоа	
за	првиот	член	0,5,	за	вториот	член	0,2,	
за	третиот	член	0,2,	но	најмногу	до	три	
члена.	и	дека	токму	оваа	одредба	нуди	
социјална	сигурност	од	сиромаштија	за	
загрозените	лица	со	инвалидност.

заминавме	 од	 работната	 средба	 со	
замолница	 министерката	 и	 стручните	
служби	 уште	 еднаш	 да	 ја	 разгледаат	
можноста	да	се	избрише	став	2,	од	член	
54,	односно	да	не	се	условува	примање-
то	 на	 надоместокот	 за	 попреченост	 и	
надоместокот	за	нега	и	помош	од	друго	
лице	еден	со	друг,	меѓутоа	не	добивме	
гаранција	дека	тоа	ќе	се	случи.	од	дру-
га	страна,	потенциравме	дека	сме	слож-
ни	 да	 се	 изврши	 целосна	 ревизија	 на	
корисниците	 на	 овие	 надоместоци,	 да	
се	 пронајдат	 лицата	 кои	 немаат	 право	
да	ги	користат	истите	и	да	им	се	укине	
тоа	 право,	 што	 исто	 така	 доведува	 до	
намалување	на	издатоците	по	основ	на	
примање	на	овие	надоместоци.

на	нашата	забелешка	дека	ни	беше	
ветено	дека	како	сојуз	со	свои	претста-
вници	ќе	партиципираме	при	подготву-
вањето	 на	 текстот	 на	Предлог-законот	
за	 социјална	 заштита,	 министерката	
Царовска	истакна	дека	законот	го	под-
готвувале	стручни	лица,	дека	се	консул-
тирала	со	своите	советници,	особено	во	
делот	 кој	 е	 денес	 на	 дискусија	 и	 дека	
сите	 анализи	 покажуваат	 дека	 треба	
системски	да	се	постават	работите	за	да	
се	добие	современа	социјална	заштита	
која	 ќе	 понуди	 и	 најголема	 социјална	
поддршка	кон	корисниците.

дискутиравме	 и	 за	 член	 256,	 став	 2,	
кој	се	однесува	на	рефундирање	на	сред-
ства	платени	за	акциза,	царина	и	ддВ,	и	
ни	беше	кажано	да	ги	известиме	членови-
те	дека	при	користење	на	оваа	Програма,	
многу	е	важно	во	нивните	профактури	и	
во	фактурите	да	 стои	одделно	по	 ставки	
колкава	е	основната	цена	на	возилото,	кол-
кави	се	акцизите,	колку	е	царината,	ддВ-
то	за	да	може	законот	да	биде	применлив	и	
лицата	да	си	го	остварат	правото.

текстот	на	Предлог-законот	во	меѓу-
време	беше	вратен	на	доработување	и	по-
следната	наша	забелешка	во	врска	со	став	
2	од	член	54,	беше	разрешена	позитивно	
за	 нашите	 членови,	 спорниот	 став	 е	 из-
бришан	од	членот	54	и	Предлог-законот	
за	социјална	заштита	е	доставен	од	прате-
ниците	во	Собранието	на	усвојување.

Б. Јовановски

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ  
ЗА ЗДРАВСТВО, Д-Р ВЕНКО ФИЛИПЧЕ  
И ДИРЕКТОРИТЕ НА ФЗОМ, ДЕН ДОНЧЕВ  
И ОРХАН РАМАДАНИ
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на	 3.12.2018	 година,	 во	 свечената	
сала	 на	 Владата	 на	 рМ,	 се	 одржа	 на-
стан	 по	 повод	 одбележување	 на	 3	 де-
кември	–	Меѓународен	ден	на	лицата	со	
инвалидност	 на	 тема	 „зајакнување	 на	
лицата	со	попреченост	и	обезбедување	
инклузивност	 и	 еднаквост“.	обраќања	
имаа	 претседателот	 на	 Владата,	 зоран	
заев,	министерката	за	труд	и	социјална	
политика,	 Мила	 Царовска,	 национал-
ниот	координатор	за	имплементација	на	
конвенцијата	на	оон	за	правата	на	ли-
цата	 со	 попреченост,	 Спасе	 додевски,	
шефот	 на	 делегацијата	 на	 европската	
унија,	 Самуел	Жбогар,	 и	 претставник	
на	националниот	совет	на	инвалидски	
организации	 на	 Македонија,	 Чедомир	
трајковски.	

При	 одбележувањето	 „Мобилност	
Македонија“	 подготви	 обраќање	 во	
рамките	 на	 темата	 со	 посебен	 акцент	
на	 пристапност	 и	 на	 потребата	 од	 ор-

топедски	помагала	за	лицата	со	телесен	
инвалидитет.

Лицата	 со	 инвалидност	 го	 сочину-
ваат	најголемото	и	најобесправено	мал-
цинство	во	светот	-	речиси	15	проценти	
од	 светската	 популација	 се	 соочува	 со	
некаква	 форма	 на	 инвалидност.	 Мно-
зинството	 на	 лицата	 со	 инвалидност	
во	 светот	живеат	 во	 земјите	 во	 развој.	
Многумина	од	нив	живеат	во	сиромаш-
тија,	 се	 соочуваат	 со	 дискриминација,	
физички,	социјални	и	економски	бари-
ери,	 и	 им	 се	 негираат	 основните	мож-
ности	за	развој.

за	да	овозможи	инклузивност	и	ед-
наквост	на	лицата	со	инвалидност,	др-
жавата	преку	своите	инструменти	треба	
да	овозможи	тие	да	имаат	еднакви	мож-
ности,	да	имаат	еднакви	права	на	чове-
чки,	 социјален,	 економски	 и	 културен	
развој,	како	и	подеднакво	право	на	глас	
во	 општествениот	 и	 во	 политичкиот	
живот,	 отсуство	 на	 пречки	 за	 економ-
ско,	 политичко	 и	 социјално	 учество	
врз	основа	на	инвалидноста.	не	може-
ме	да	говориме	за	инклузија	и	еднакви	

можности	на	лицата	со	инвалидност	во	
општеството	без	промовирање	на	наче-
лото	за	воведување	на	еднакво	учество	
со	 другите	 во	 сите	 области	 од	 јавниот	
и	 од	 приватниот	 сектор,	 еднаков	 ста-
тус,	еднаков	третман	во	остварувањето	
на	сите	права	и	во	развојот	на	нивните	
индивидуални	 потенцијали	 преку	 кои	
тие	 придонесуваат	 во	 општествениот	
развој,	 како	 и	 еднакви	 придобивки	 од	
резултатите	произлезени	од	тој	развој.

за	 лицата	 со	 телесен	 инвалидитет,	
основна	пречка	 за	потполна	инклузија	
и	 еднакви	 можности,	 во	 сите	 пори	 на	

конкретни	акции	за	подобрување	на	со-
стојбата,	 освен	 неколкуте	 измени	 кои	
во	 суштина	не	 ја	подобрија	 состојбата	
значително.	 Свесни	 сме	 дека	 нашите	
барања	 за	 подобрување	 на	 положбата	
и	воведување	на	нови	пофункционални	
ортопедски	помагала	ќе	имаат	соодвет-
на	 фискална	 импликација	 во	 буџетот	
на	ФзоМ,	меѓутоа	факт	 е	исто	 така	и	
дека	некои	работи	конечно	ќе	мора	да	
се	поместат	во	позитивна	насока	за	ли-
цата	кои	ги	користат.	беше	договорено	
дека	сите	страни	во	преговорите	треба	
да	се	обидат	да	излобираат	позначајни	
средства	во	буџетот	за	2020	за	ова	на-
мена,	 а	 во	 тековната	 2019	 година,	 ние	
како	 баратели	 на	 измени	 и	 дополну-
вања,	 да	 предложиме	 скратена	 листа	
на	приоритети	врз	кои	би	се	направила	
одредена	интервенција	со	измени	и	до-
полнувања	 на	 Правилникот.	 новофор-
мираната	работна	група	ќе	ја	координи-
ра	советникот	на	премиерот,	додевски,	
и	истата	во	најблизок	рок	би	требало	да	
се	состане,	но	тоа	не	зависи	од	„Мобил-
ност	Македонија“.	ние	сме	подготвени	
по	 извршена	 соодветна	 подготовка	 од	
стручните	лица	на	ФзоМ,	кои	треба	да	
направат	одредени	анализи	за	сегашни-
те	финансиски	зафаќања	со	финансис-
ката	 состојба,	 што	 се	 предвидува	 по	
имплементирањето	на	некое	од	нашите	
барања.	

како	основен	приоритет	им	го	пред-
ложивме	остварувањето	на:	
•	 правото	на	стандардно	лесна	колич-

ка	за	сите	постојани	корисници,	
•	 правото	 на	 активна	 количка	 според	

одредени	критериуми,	
•	 правото	на	електромоторна	инвалид-

ска	 количка	 без	 условување	 лицето	
да	 е	 на	 школување	 или	 во	 редовен	
работен	однос,	

•	 право	 на	 повеќеоскини	 пневматски	
или	хидраулични	коленски	зглобови	
за	натколенски	протези,	

•	 правото	на	активни	стапала,	
•	 правото	на	лајнери	и	
•	 можност	за	доплата	на	разликата	во	

цена	над	референтната	цена	при	на-
бавка	на	ортопедско	помагало.

Б. Јовановски

ЗАЈАКНУВАњЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
И ОБЕЗБЕДУВАњЕ ИНКЛУЗИВНОСТ  
И ЕДНАКВОСТ
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општеството,	секако	се	архитектонски-
те	бариери	кои	делумно	или	целосно	ја	
попречуваат	 нивната	 пристапност,	 са-
мостојно	 движење	 и	 независен	 живот.	

бариерите	 не	 само	 што	 им	 ја	 оневоз-
можуваат	 пристапноста	 до	 физичкото	
опкружување	туку	и	ги	оневозможуваат	
да	 се	школуваат,	 да	 се	 стекнат	 со	 зна-
ења	и	вештини	конкурентни	на	пазарот	
на	 трудот,	 што	 подоцна	 значително	 ја	
отежнува	нивната	можност	да	се	врабо-
тат,	да	обезбедат	егзистенција	за	себе	и	
за	своето	семејство,	да	носат	сериозни	
одлуки	 во	 животот,	 да	 се	 реализира-
ат	 професионално,	 да	 почувствуваат	
целосна	интеграција	во	општеството	и	
да	се	здобијат	со	можност	да	станат	ед-
накви	со	лицата,	кои	за	нивна	среќа,	во	
животот	не	се	соочуваат	со	пречките	и	
проблемите	кои	ги	носи	инвалидноста.

ортопедските	помагала	се	исто	така	
важен	фактор	кога	говориме	за	социјал-
на	инклузија	и	еднакви	можности	на	ли-
цата	со	телесен	инвалидитет.	ортопед-
ските	помагала	се	единствена	можност	
за	вертикализација	и	придвижување	на	
лицата	 со	 потежок	 степен	 на	 телесен	
инвалидитет,	 единствена	 можност	 да	
почувствуваат	дека	се	дел	од	заедница-

та,	со	заеднички	идентитет	и	споделени	
вредност.	Воопшто	не	е	сеедно	од	каков	
материјал	се	изработени	помагалата,	со	
каков	дизајн,	цврстина	и	издржливост	и	

колкави	 се	 роковите	 за	 нивна	 употре-
ба.	 денес	 „Мобилност	 Македонија“,	
која	ги	претставува	и	застапува	лицата	
со	телесен	инвалидитет,	не	може	да	се	
избори	со	административните	процеду-
ри	и	повеќе	од	18	месеци	преговара	со	
одговорните	 лица	 во	Фондот	 за	 здрав-
ственото	осигурување	на	Македонија	за	
промена	 на	 концептот	 на	 давањето	 на	
услугите,	за	утврдување	на	нов	список	
на	ортопедски	помагала,	кој	ќе	содржи	
пософистицирани,	 пофункционални	 и	
со	 модерен	 дизајн	 ортопедски	 помага-
ла	 и	 компоненти	 за	 нивна	 изработка.	
„Мобилност	 Македонија“,	 со	 цел	 да	
го	забрза	тој	процес	за,	како	што	беше	
договорено	 со	 раководните	 лица	 на	
ФзоМ,	 новиот	 правилник	 да	 го	 види	
светлото	на	денот	на	почетокот	на	2019	
година,	вложи	огромен	труд	и	изработи	
комплетно	 нов	 Предлог-правилник	 за	
индикација	за	остварување	на	право	на	
ортопедски	и	други	помагала,	по	урне-
кот	на	хрватскиот	правилник	(како	што	
ни	 беше	 предочено	 од	 ФзоМ)	 и	 иако	
од	 доставувањето	 на	 материјалите	 во	

Фондот	до	денес	поминаа	повеќе	од	10	
месеци,	сè	уште	не	сме	тргнати	од	мрт-
ва	 точка,	 без	 оглед	на	повеќе	одржани	
работни	 состаноци	 со	 комисијата	 за	
ортопедски	 помагала	 при	 фондот.	 де-
нес,	лицата	кои	при	движење	користат	
инвалидска	количка	сè	уште	имаат	пра-
во	 на	 привремена	 наместо	 стандардно	
лесна	 или	 активна	 инвалидска	 колич-
ка,	 лицата	 кои	 користат	 натколенски	
протези	 сè	 уште	 мораат	 да	 користат	
механички	коленски	зглобови,	наместо	
пневматски	или	хидраулични	кои	одам-
на	станаа	пракса	во	државите	од	еу,	па	
и	во	државите	од	нашето	опкружување.	
очигледно	 е	 дека	 нештата	 мора	 да	 се	
променат,	и	тоа	итно.	Лицата	со	теле-
сен	инвалидитет	имаат	право	на	непре-
чено	 и	 самостојно	 движење	 со	 помош	
на	 соодветни	 ортопедски	 помагала,	 а	
тоа	 е	 предуслов	 за	 нивна	 едукација,	
работење	 и	 независно	 живеење.	 да	 не	
заборавиме	дека	лицата	со	телесен	ин-
валидитет	поминуваат	 со	 своите	орди-
нирани	ортопедски	помагала	повеќе	од	
14	часа	дневно,	а	роковите	за	замена	се	
од	24	до	60	месеци,	што	 само	по	 себе	
укажува	на	потребата	од	нивна	беспре-
корна	функционалност	и	издржливост.	

„Мобилност	 Македонија“	 искрено	
се	надева	дека	овој	денешен	настан	ќе	
придонесе	 кон	 забрзување	 на	 постап-
ката	од	страна	на	ФзоМ	за	донесување	
на	 новиот	 Правилник	 за	 индикации	
за	 остварување	 на	 право	 на	 ортопед-
ски	 и	 други	 помагала,	 новиот	 Список	
на	 ортопедски	 помагала	 со	 вклучени	
пософистицирани	 и	 пофункционални	
компоненти,	како	и	промена	на	Правил-
никот	за	методологија	на	формирање	на	
референтни	 цени	 на	 ортопедските	 по-
магала	(со	која	ќе	се	пресметува	сред-
ната	 цена	 од	 референтните	 држави,	 а	
не	најниската	цена	како	што	е	сега),	со	
што	значително	ќе	се	олесни	самостој-
ното	и	безбедно	движење	и	престој	на	
лицата	 со	 телесен	инвалидитет,	 кои	 за	
движење	исклучиво	користат	 ортопед-
ски	помагала.	

и	сосема	за	крај	ќе	ја	цитирам	муд-
рата	изрека	на	Пабло	Пикасо:	„кој	сака	
да	направи	нешто,	бара	начин,	а	кој	не	
сака	 ништо	 да	 направи,	 бара	 оправду-
вање“.	

Бранимир Јовановски
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извештајот	 на	 комитетот	 на	 оон	
за	имплементацијата	ана	конвенцијата	
на	лицата	со	инвалидност	во	нашата	др-
жава	е	значаен	документ	кој	секако	тре-
ба	да	се	проучи	подетално	за	да	можеме	
во	наредниот	период	да	ги	составуваме	
нашите	програми	за	работа	и	секако	да	
ги	 насочуваме	 активностите.	 Секако	
дека	 овој	 извештај	 е	 сеопфатен	 и	 обе-
мен	и	се	анализираат	постигнувањата	и	
пропустите	во	сите	области	односно	се	
прави	анализа	на	секој	од	членовите	не	
конвенцијата.	

на	државата	не	и	 е	 сеедно	каков	 е	
овој	извештај	и	ќе	мора	да	сработи	во	
наредниот	 период	 до	 наредниот	 из-
вештај.	 конкретни	 активности	 веќе	
започнаа	 и	 меѓу	 првите	 реагираше	
Министерството	 за	 здравство.	 Во	 ова	
министерство	 се	 формираше	 комисија	
составена	 од	 тројца	 претставници	 од	
невладиниот	 сектор	 односно	 здруже-
нијата	кои	се	борат	за	правата	на	лицата	
со	попреченост	и	 тројца	претставници	
од	 министерството.	 Во	 оваа	 комисија	
се	 дискутираше	 за	 измените	 и	 допол-
нувањата	 на	 Законот за заштита на 
правата на пациентите. Јас	бев	прет-
ставник	на	Мобилност	Македонија	и	ги	
застапував	ставовите	на	нашиот	Сојуз.	
Со	моето	учество	мислам	дека	се	вне-
сени	одредби	согласно	препораките	на	
комитетот.	Следи	процедура	за	измени	
и	дополнување	на	овој	закон.

Во	наредниот	период	се	надевам	ќе	
следат	измени	и	дополнувања	на	многу	
други	и	позначајни	прописи	со	што	ќе	
се	донесат	новини	со	кои	ќе	се	подоб-
рува	 состојбата	 на	 лицата	 со	 попрече-
ност.	Следејќи	го	примерот	на	Минис-
терството	за	здравство	се	надевам	дека	
наши	 претставници	 ќе	 имаат	 активно	
учество	 за	 измените	 на	 прописите	 и	
дека	успешно	ќе	се	имплементираат	из-
мени	кои	се	во	наша	полза.

Во	 понатамошниот	 текст	 накратко	
ќе	се	обидам	да	изнесам	некои	делови	
од	овој	извештај.	Со	оглед	на	ограниче-
носта	на	просторот	а	и	заради	задржу-
вањето	на	Вашето	внимание	ќе	се	освр-

нам	на	некои	делови	од	овој	извештај.	
доколку	има	интерес	во	наредните	бро-
еви	можеме	да	се	задржиме	и	на	други-
те	делови	од	овој	извештај.

комитетот	го	разгледа	иницијални-
от	 извештај	 на	 република	Македонија	
на	својот	415-ти	и	416-ти	состанок,	одр-
жан	 на	 10-ти	 и	 11-ти	 септември	 2018,	
и	ги	усвои	следните	заклучни	согледу-
вања	на	состанок,	одржан	на	18-ти	сеп-
тември	2018.

-комитетот	ја	пофалува	државата:
-	 за	 деинституционализацијата	 на	

децата	и	 заложбата	 за	 ставање	крај	 на	
сместувањето	 на	 деца	 под	 3-годишна	
возраст	во	институциите;

-	усвојување	 на	 итни	мерки	 за	 по-
добрување	 на	 состојбата	 во	 Специјал-
ниот	завод	во	демир	капија	и	процесот	
на	развивање	на	нова	стратегија	за	де-
институционализација	-	како	прв	чекор	
усогласување	на	анти	-	дискриминатор-
ските	политики;

-Формирање	 на	 национално	 ко-
ординативно	 тело	 за	 спроведување	 на	
конвенцијата	 за	 правата	 на	 лицата	 со	
попреченост;

Меѓутоа	комитетот	е	загрижен	осо-
бено	за:

-недостатокот	 од	 усогласување	 на	
националната	 легислатива,	 политика	
и	 програми	 со	 конвенцијата	 и	 посто-
ењето	на	медицински	модел	на	попре-
ченост;

-употребата	 на	 различни	 проценки	
за	попреченоста	и	дефиниции	во	прав-
ната	рамка	на	државата	-	членка,	кои	не	
се	во	согласност	со	пристапот	кон	по-
преченоста	базиран	на	човековите	пра-
ва,	како	на	пример,	во	законот	за	спре-
чување	и	заштита	од	дискриминација;

-	недостатокот	од	јасни	планови,	вре-
менски	рамки	или	буџети	за	да	се	осигура	
имплементацијата	на	правата	на	лица	со	
попреченост	во	консултација	со	органи-
зациите	на	лицата	со	попреченост.

комитетот	особено	препорачува:

- Да се отстранат навредливи тер-
мини кои се однесуваат на попрече-
носта и да се обезбеди почит кон досто-
инството на сите лица со попреченост;

-Да се осигура дека организации-
те на лица со попреченост се значи-
телно вклучени во креирање, оцену-
вање на закони, политики, акциски 
планови, временски рамки и буџети 
и дека нивните мислења ќе се земат 
во предвид пред усвојување на одлу-
ки кои се однесуваат на нив. 

комитетот	 особено	 е	 загрижен	 за	
некои	 специфични	 права	 особено	 за	
еднаквоста и недискриминација и	во	
смисла	 на	 тоа	 поради	 следните	 недос-
татоци:

-Член	 9	 од	 уставот	 на	 државата-	
членка	 не	 ја	 споменува	 попреченоста	
како	основа	за	дискриминација;

-нема	казни	во	националните	зако-
ни,	и	за	јавните	и	за	приватните	инсти-
туции	или	индивидуи	кои	дискримини-
раат	лица	поради	нивната	попреченост	
и	 недостаток	 на	 ефективни	 правни	
средства	против	дискриминација;

-обуките	 за	 недискриминација	 и	
разумно	 прилагодување	 не	 се	 редовно	
обезбедени	за	јавните	и	приватните	чи-
нители.	

за	да	се	подобри	ситуацијата	во	оваа	
област	комитетот	препорачува:

-Ревидирање на цела легислатива 
со цел да се вметнат сите форми на 
дискриминација поради попреченост, 
вклучувајќи дискриминација по по-
веќе основи; 

-Воведување на мерки да се обез-
беди оштета, вклучувајќи надомест, 
за лица кои се соочиле со дискрими-
нација поради попреченост и санк-
ционирање на виновниците;

-Редовна обука на јавни и приват-
ни чинители за недискриминација и 
разумно прилагодување за лицата со 
попреченост, а која ќе се фокусира на 
пристапот кон попреченоста базиран 
на човековите права, наместо преку 

ИЗВЕШТАЈ НА КОМИТЕТОТ НА ООН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА  
НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ
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традиционалниот медицински и ху-
манитарен пристап. 

комитетот	е	загрижен	дека	дека	на-
ционалната	стратегија	за	еднакви	права	
на	лица	со	попреченост	2010-2018	не	е	
целосно	имплементирана	и	препорачу-
ва	 препорачува новата Национална 
стратегија за еднакви права за лица 
со попреченост да обезбеди доволно 
ресурси за нејзината имплемента-
ција, особено за сервисите за поддрш-
ка кои се неопходни во обезбедување 
на независно живеење на лицата со 
попреченост.

комитетот	 изразува	 загриженост	 и	
дава	препораки	и	за	пристапноста	еден	
од	најголемите	наши	проблеми	 со	 кои	
секојдневно	се	соочуваме.	оваа	година	
ја	прогласивме	за	почеток	на	една	кам-
пања	за	пристапност	и	сите	наши	здру-
женија	 ќе	 треба	 да	 спроведат	 актив-
ности	со	одржување	на	трибини	на	таа	
тема	со	локалната	самоуправа.	еве	што	
комитетот	констатирал	и	препорачува:

државата-	членка	обезбедува	систе-
матизиран	и	сеопфатен	приод	до	право-
то	на	физички	пристап.	Меѓутоа	коми-
тетот	е	загрижен	дека:

-нема	 специфични	 и	 ефективни	
мерки	 и	 санкции	 за	 имплементација-
та	 на	 легислативата	 која	 обезбедува	
пристап	до	просторната	околина	и	ин-
форматички,	 комуникациски	 и	 техно-
лошки	системи;

-Пристапот	до	објекти,	транспортни	
услуги	и	 јавни	институции	и	останати	
услуги	надвор	од	главниот	град	е	недо-
волен,	има	и	недостаток	од	примена	на	
сите	 меѓународни	 стандарди	 за	 прист-
апност	на	меѓународниот	аеродром;

-нивото	 на	 соработка	 помеѓу	 вла-
дините	институции	и	агенции	со	орга-
низациите	 на	 лица	 со	 попреченост	 во	
однос	 на	 имплементацијата	 и	 евалу-
ацијата	на	стандардите	за	пристапност	
е	минимална;

-Легислативата	на	државата-	членка	
не	 обезбедува	 систематски	 ниту	 цело-
сен	 пристап	 кон	 пристапноста	 до	 ин-
формации	и	 комуникација,	 вклучител-
но	 и	 информатички	 и	 комуникациски	
технологии	и	системи.

за	да	се	поправи	ситуацијата	во	оваа	
област	комитетот	дава	и	препораки	кои	
треба	да	 се	имплементираат	 во	пракса	

и	секако	тоа	треба	да	се	наши	водилки	
во	идните	наши	активности	во	оваа	об-
ласт.	Препораките	се	следните:

-Да ја разгледа својата легислати-
ва со цел да обезбеди задолжителна 
примена на стандардите за прист-
апност во сите области, особено за 
објекти, транспортни услуги, други 
простории и услуги отворени за јав-
носта, и информатички и комуника-
циски технологии и системи, и да во-
веде строги санкции за оние кои нема 
да ги применат;

-Да ги примени стандардите за 
пристапност како услов во сите јав-
ни набавки на услуги и градби и да ја 
следи имплементацијата;

-Да обезбеди дека пристапот до 
зградите, транспортот, информациски-
те и комуникациските технологии и 
системи и другите објекти и услуги 
отворени за јавноста и јавните инсти-
туции и услуги е достапен на целата 
територија на државата – членка;

-Да го забрза усвојувањето на се-
опфатниот национален акциски план 
за имплементирање на стандардите 
за пристапност во блиска консулта-
ција со организациите на лица со по-
преченост, со јасно дефинирани вре-
менски рамки, одредници за следење 
и евалуација. 

Во	делот	за	образованието	комите-
тот	е	загрижен	дека	законот	за	заштита	
на	 децата	 и	 законот	 за	 основно	 обра-
зование	 сè	 уште	 дозволуваат	 сегрега-
ција	на	ученици	со	попреченост	и	дека	
постојат	сегрегирани	образовни	среди-
ни,	особено	за	учениците	со	интелекту-
ална	попреченост.	

Понатаму,	 комитетот	 е	 загрижен	
дека	 не	 постои	 сеопфатна	 стратегија	
насочена	 кон	 инклузивен	 образовен	
систем	со	фиксни	рокови	и	резултати	и	
распределба	на	соодветни	финансиски,	
човечки	 и	 технички	 ресурси,	 особено	
за	 учениците	 со	 интелектуална	 попре-
ченост.

за	 да	 се	 надминат	 овие	 неповолни	
состојби	комитетот	препорачува:

-да	го	ревидира	законот	за	заштита	
на	децата	и	законот	за	основно	образо-
вание	-	јасно	да	промовираат	инклузив-
но	образование	и	вклучување	на	попре-
ченоста	како	основ	за	дискриминација,	

да	 се	 забрани	 одбивање	 на	 разумно	
прилагодување,	како	форма	на	дискри-
минација	по	основ	на	попреченост;

-да	 донесе	 план	 за	 транзиција	 за	 да	
се	 обезбеди	 инклузивно	 образование	 на	
сите	нивоа,	вклучително	и	во	високооб-
разовните	 институции	 за	 лицата	 со	 по-
преченост;

-да	 обезбеди	 соодветна	 поддршка,	
ресурси	и	квалификувана	обука	за	нас-
тавниците	 и	 помошниот	 персонал,	 за	
да	се	поттикне	инклузијата,	особено	на	
учениците	 со	 интелектуална	 попрече-
ност	или	учениците	со	психосоцијална	
попреченост	 и	 девојчиња	 со	 попрече-
ност;

-да	 обезбеди	 универзална	 пристап-
ност	 до	 образовните	 простории,	 вклу-
чувајќи	ги	и	универзитетите;

-експлицитно	и	веднаш	да	спроведе	
забраната	за	исклучување	на	учениците	
со	попреченост	од	редовните	училишта	
врз	основа	на	нивните	оштетувања.	

Лична мобилност.
ова	 е	 една	 од	 темите	 која	 години	

наназад	 е	 наша	 преокупација	 со	 оглед	
на	 нерешените	 проблеми	 со	 набавката	
на	 помагалата	 и	 нивниот	 квалитет.	Со	
години	 се	 бориме	 да	 добиваме	 посо-
времени	помагала	и	за	нашето	право	со	
доплата	 да	можеме	да	набавиме	 такви	
помагала.

36.	 комитетот	 ги	 забележува	 на-
порите	кои	ги	вложува	државата-	член-
ка	 да	 промовира	 пристап	 до	 помагала	
за	 лица	 со	 попреченост.	 Меѓутоа,	 ко-
митетот	е	загрижен	околу	трошокот	за	
партиципација	 за	 ортопедски	 и	 други	
помагала	 за	 мобилност	 што	 ги	 прави	
недостапни	за	лица	со	попреченост.	

37. Комитетот препорачува др-
жавата- членка да усвои мерки со 
цел да обезбеди помагала за мобил-
ност и асистивни уреди, вклучувајќи 
асистивни технологии, по пристапни 
цени за лица со попреченост. 

Се	 надевам	 дека	 деловите	 од	 из-
вештајот	 кои	 се	 овде	 презентирани	 ќе	
го	 привлечат	Вашето	 внимание	и	 дека	
ова	ќе	биди	инспирација	за	сите	нас	за	
што	поквалитетни	Програми	за	работа	
во	наредниот	период.

Митко Фидановски
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ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАњЕ НА БАРАњЕ ПО ОДНОС  
НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАњЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ  
КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  
И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА  
СО ТЕШКА И НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ИНВАЛИДНОСТ, ЛИЦА  
СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА  
ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК  
И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА 

Министерството	 за	 труд	и	социјал-
на	 политика	 согласно	 Програмата	 за	
рефундирање	на	средства	платени	како	
царински	 давачки,	 данок	 на	 додадена	
вредност	 и	 акциза	 за	 набавка	 на	 пат-
нички	 автомобил	 за	 лица	 со	 тешка	 и	
најтешка	телесна	инвалидност,	лица	со	
умерена,	тешка	и	длабока	интелектуал-
на	попреченост,	за	потполно	слепи	лица	
со	 придружник	 и	 за	 потполно	 глуви	
лица	 за	 2019	 година	 (Службен	 весник	
на	 република	 Македонија	 бр.246/18)	
објавува	 јавен	 повик	 за	 поднесување	
на	барање	за	рефундирање	на	средства	
платени	како	царински	давачки,	 данок	
на	додадена	вредност	и	акциза	за	набав-
ка	на	патнички	автомобил.	

барањето	 може	 да	 се	 поднесе	 од	
страна	на	лицето	со	инвалидност,	негов	
родител	 или	 старател	 најдоцна	 до	 30	
септември	2019	година.

барањето	 со	 потребната	 докумен-
тација	се	поднесува	преку	надлежниот	
центар	за	социјална	работа	до	комиси-
јата	за	рефундирање	на	средства	за	на-
бавка	на	патнички	автомобил	формира-
на	во	рамки	на	Министерството	за	труд	
и	социјална	политика

кон	барањето	се	поднесува	следна-
та	документација:

	наод,	оцена	и	мислење	од	надлежна	
комисија	за	утврдено	тешка	и	најтешка	
телесна	инвалидност,	 за	утврдена	уме-
рена,	тешка	и	длабока	ментална	попре-
ченост,	за	потполно	слепило	и	потполна	
глувост	(или	копија	од	документот	заве-
рена	на	нотар),

- Примерок	или	заверена	копија	од	ца-
ринска	декларација	не	постари	од	12	
месеци	 од	 денот	 на	 подмирување	 на	

царинските	давачки	и	акцизи	при	увоз	
на	 патнички	 автомобил,	 издадени	 од	
царински	орган.

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

- доказ	од	овластена	компанија	за	вгра-
дена	специјализирана	опрема	 (	 за	во-
зила	 со	 купопродажна	 вредност	 над	
10.000	 евра	 во	 денарска	 противвред-
ност,	 но	 не	 повеќе	 од	 20.000	 евра	 во	
денарска	противвредност),

- наод	 и	 мислење	 за	 друг	 член	 на	 се-
мејството	со	инвалидност	(или	копија	
од	документот	заверена	на	нотар),

- Потврда	за	остварени	приходи	од	уп-
равата	за	јавни	приходи	за	претходна-
та	година,

- Потврда	 за	 редовен	 студент	 (доколку	
лицето	е	студент),

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

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

за	дополнителни	информации	може	
да	 се	 обратите	 секој	 работен	 ден	 од	
10.00	-	12.00	часот	на	тел.	02	3106-770	
или	во	Месно	надлежниот	центар	за	со-
цијална	работа.

МиниСтерСтВо	за	труд	и	Со-
ЦиЈаЛна	ПоЛитика
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на	30.1.2019	година	во	студиото	на	
24	 отворено,	 во	 емисијата	 со	 наслов	
„како	да	им	се	помогне	на	луѓето	со	ин-
валидитет?“,	а	на	тема	потреба	од	орто-
педски	помагала,	учествуваа:	бранимир	
Јовановски,	 претседател	 на	 „Мобил-
ност	 Македонија“,	 Снежана	 караџов-
ска,	елена	кочоска	од	„Полио	плус“	и	
ѓорѓи	Станишевски	од	Центарот	за	ор-
тотика	и	протетика,	„Славеј“.	

емисијата	беше	иницирана	од	Сне-
жана	караџовска,	 која	две	и	половина	
години	 е	 заглавена	 во	 лавиринтите	 на	
македонското	 здравство.	 имено,	 во	
септември	2016	година,	македонски	ав-
тобус	се	судрил	со	камион	во	турција.	
Во	 сообраќајката	 многу	 патници	 биле	
повредени	 и	 згмечени,	 а	 на	 Снежана,	
како	 последица	 од	 тешките	 повреди	 ù	
беа	ампутирани	двете	нозе	над	колена.	
Снежана	се	бори	да	обезбеди	средства	
за	операција	во	странство	по	која,	спо-
ред	 нејзино	 длабоко	 убедување,	 би	 и	
се	обезбедиле	минимални	можности	за	

ИЗВЕСТУВАњЕ 
ДО ЧЛЕНОВИТЕ 
КОИ КОРИСТАТ 
ЕЛЕКТРОНСКА 
КАРТИЧКА ЗА 
ОСЛОБОДУВАњЕ  
ОД ПАТАРИНА

Почитувани	членови,
ова	известување	има	за	цел	уште	ед-

наш	да	Ве	предупредиме	да	внимавате	и	
да	се	придржувате	кон	правилата	при	ко-
ристење	на	Вашите	електронски	картич-
ки	за	ослободување	од	надомест	за	пата-
рина	при	користење	на	автопат.	не	забо-
равајте	дека	секое	право	носи	и	обврска.

од	Јавното	претпријатие	за	државни	
патишта	нè	известија	дека	најригорозно	
почнаа	да	ги	казнуваат	прекршителите	
на	 ова	 право	 со	 трајно	 блокирање	 на	
нивните	електронски	картички	и	во	ид-

нина	тие	лица	нема	да	можат	повеќе	да	
ја	користат	ова	бенефиција.

најчеста	 злоупотреба	 на	 електрон-
ските	картички	се	однесува	на:

–	 лицето	 ја	 користи	 картичката	 со	
друго	моторно	возило,	а	не	со	тоа	што	
го	регистрирало	(пријавило)	во	јавното	
претпријатие;

–	 лицето	 ја	 дава	 картичката	 на	 ко-
ристење	на	друго	лице;

–	лицето	со	возилото	ја	поминува	иста-
та	патарина	повеќе	пати	дневно	(возилото	
го	користи	веројатно	за	такси-превоз);

–	и	друг	вид	на	злоупотреби.
Сите	 злоупотреби	 се	 регистрирани	

од	 службените	 камери	 на	 патарините,	
предметите	 документирани	 и	 секакво	
оправдание	од	корисниците	е	излишно	
и	беспредметно.	

„Мобилност	 Македонија“	 вложи	
многу	напор	и	ја	обезбеди	ова	бенефиција	
за	лицата	кои	ја	користат	и	нема	начин,	
ниту	пак	сака	или	може	да	Ве	заштити	од	
злоупотребата	која	самите	си	ја	правите.

ДЕБАТНА ЕМИСИЈА 
НА ТВ 24 

нормално	функционирање	и	движење.	
Претседателот	 на	 „Мобилност	Ма-

кедонија“	во	својата	дискусија	се	задр-
жа	генерално	на	потребата	на	лицата	со	
телесен	 инвалидитет	 од	 квалитетни	 и	
функционални	ортопедски	помагала	со	
кои	 им	 се	 овозможува	 непречено	 дви-
жење	 и	 целосна	 социјална	 инклузија.	
Голем	број	лица	со	телесен	инвалидитет	
зависат	од	нив,	а	„Мобилност	Македо-
нија“	веќе	долго	време	води	преговори	
со	ФзоМ,	кои	треба	да	резултираат	со	
донесување	на	нов	Правилник	за	инди-
кации	за	остварување	на	право	на	орто-
педски	и	други	помагала,	како	и	Листа	
на	помагала	во	која	ќе	бидат	впишани	
нови	ортопедски	помагала	и	компонен-
ти	за	нивна	изработка,	со	кои	ќе	се	про-
шири	спектарот	на	можности	за	лицата	
со	потежок	и	најтежок	телесен	инвали-
дитет	во	однос	на	непречено	движење,	
социјална	 инклузија	 и	 самостоен	 жи-
вот.

Целата	емисија	можете	да	ја	погле-
днете	на	следниот	линк:
	https://www.youtube.com/
watch?v=RpxrEXTW5AU	

Б. Јовановски
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ПоВикуВаМе	на	Вашата	совест	и	
чесност	 при	 користење	 на	 ова	 бенефи-
ција.	искрено	се	надеваме	дека	во	идни-
на	електронската	картичка	ќе	 ја	корис-
тите	исклучиво	Вие,	за	ваша	потреба,	и	
само	со	пријавеното	возило	во	ЈП,	а	не	со	
кое	било	друго	возило.	тоа	е	единстве-
ниот	начин	да	продолжите	да	го	корис-
тите	непречено	ова	остварено	право.

Б. Јовановски

НЕ ПАРКИРАЈ  
НА МОЕТО МЕСТО, 
МРЗЛИВОСТА  
НЕ Е ИНВАЛИДНОСТ

МрзЛиВоСта	не	е	инвалидност	
и	не	е	причина	да	паркирате	на	места	
обележани	за	паркирање	на	возилата	на	
лицата	со	инвалидност.	безобразЛу-
кот	исто	така	не	е	инвалидност

обележаните	паркинг	места	им	при-
паѓаат	СаМо	и	СаМо	на	ВозиЛата	
кои	 ги	 управуваат	 лицата	 со	 инвалид-
ност,	 нивните	 родители,	 старатели	 или	
членови	на	нивното	семејство.

бидете	 цивилизирани,	 почитувајте	
ги	потребите	на	лицата	со	инвалидност,	
тие	немаат	друга	алтернатива.

Б.Јовановски

на	3.12.2018	година,	со	многу	сим-
болика,	а	во	рамките	на	одбележување-
то	 на	 „3	 декември“	 -	 Меѓународниот	
ден	на	лицата	со	инвалидност,	во	Велес,	
во	 населба	тунел,	 градоначалникот	 на	
општина	Велес,	аце	коцевски,	 го	 от-
вори	новото	инклузивно	детското	игра-
лиште	на	кое	во	заедничка	игра	во	идни-
на	ќе	се	дружат	децата	со	попреченост	
од	Велес	со	децата	кои	не	се	соочуваат	
со	таков	проблем.	ротационо	катче,	ду-
пла	 лулашка,	 комбинирана	 клацкалка	
за	деца	со	посебни	потреби	и	др.	се	дел	
од	содржините	кои	најмладите	велеша-
ни	ќе	ги	користат	секојдневно.	

ова	е	13.	игралиште	од	овој	тип	во	
Македонија,	изградено	со	средства	кои	
ги	 обезбедуваат	 Министерството	 за	
труд	и	социјална	политика	и	општини-
те.	Проектот	се	реализира	во	соработка	
со	националниот	сојуз	на	лица	со	теле-
сен	инвалидитет	на	Македонија	-	„Мо-
билност	Македонија“.

Министерството	 обезбеди	 670.000	
денари	 за	набавка	на	 специјалната	оп-
рема	додека	општина	Велес	учествува-
ше	со	200.000	денари	за	градежни	рабо-
ти,	во	однос	на	подготовка	на	теренот.	
општина	 Велес	 и	 понатаму	 активно	
ќе	 ги	 поддржува	 сите	 активности	 кои	
на	 овие	 деца	 ќе	 им	 обезбеди	 безбедно	
да	се	социјализираат	и	вклучат	во	сите	
текови	на	општеството	со	цел	да	им	се	
овозможи	 поттикнувачка	 средина	 за	
правилен	раст	и	развој.

Б. Јовановски

ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ  
ВО ВЕЛЕС
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КАЛЕНДАР  
НА АКТИВНОСТИ

управниот	одбор	на	„Мобилност	Маке-
донија“,	на	седницата	одржана	на	12.3.2019	
година,	 за	 реализација	 на	 програмските	
активности	ги	утврди	следните	рокови:
1. рокот	за	поднесување	молби	за	ко-

ристење	на	апартманите	за	одмор	и	
закрепнување	во	охрид	е	од	1.4.	до	
15.4.2019	година.

2. репрезентативниот	апартман	и	апарт-
манот	бр.	12	имаат	право	да	ги	корис-
тат	 членовите	 на	 управниот	 одбор,	
Собранието	на	„Мобилност	Македо-
нија“	и	членовите	на	одделните	коми-
сии.	рокот	за	поднесување	на	молби-
те	за	користење	на	овие	апартмани	е	
од	1.4.	до	30.4.2019	година.	

3. 10.	Ликовна	колонија	ќе	се	одржи	од	
13	до	19	април	2019	година	во	охрид.

4. 31.	државно	првенство	во	шах	на	„Мо-
билност	Македонија“	ќе	се	организи-
ра	на	1	и	2	јуни	2019	година	во	хотел	
„Струшки	галеб“	во	Струга.	рокот	за	
пријавување	на	учесниците	на	Шахов-
ското	првенство	е	15.5.2019	година.	

5. 31.	републички	спортски	игри	на	„Мо-
билност	 Македонија“	 ќе	 се	 одржат	
од	6	до	9	јуни	2019	година	во	хотелот	
„Струшки	галеб“	во	Струга.	рокот	за	
поднесување	на	екипите	со	натпрева-
рувачите	е	20	мај	2019	година

6. 8.	 Масовна	 средба	 во	 природа	 ќе	
се	организира	во	Скопје	на	23	јуни	
2019	година.

7. Манифестацијата	„дефиле	на	Широк	
сокак“	ќе	се	одржи	на	16	јуни	во	орга-
низација	на	„Мобилност	битола“.

8. 25.	 Музички	 фестивал	 на	 „Мобил-
ност	 Македонија“	 ќе	 се	 одржи	 во	
рамките	на	одржувањето	на	Струмич-
кото	културно	лето	„опен	фест	Стру-
мица“,	кој	оваа	година	ќе	се	одржи	на	
20	 јули	 на	 плоштадот	 во	 Струмица.	
рокот	за	доставување	на	демо-сним-
ката	 е	 10.6.2019	 година.	 Музичката	
изведба	 треба	 да	 е	 снимена	 акапело 
без	придружни	вокали	и	музика.

9. 25.	републички	квиз-натпревари	ќе	
се	 одржат	 на	 15,	 16	 и	 17	 ноември,	
во	 хотел	 „Цар	 Самуил“	 во	 банско,	
Струмица.	 квалификационите	 нат-
превари	во	здруженијата	ќе	се	одр-
жат	на	11.9.2019	година	со	почеток	
во	17	часот.	Прашањата	ќе	бидат	до-
ставени	во	канцелариите	на	здруже-
нијата	по	електронски	пат	во	16:30	
часот,	а	одговорите	на	прашањата	во	
18	 часот.	 здруженијата	 резултатите	
од	квалификациониот	натпревар	со	
записник	 треба	 да	 ги	 достават	 до	
Сојузот,	 исто	 така	 по	 електронски	
пат,	 најдоцна	 еден	 час	 по	 завршу-
вање	на	натпреварот.	

10. тортијадата	 во	 организација	 на	
„Мобилност	Струмица“	ќе	се	одржи	
на	16	ноември	2019	година	во	хотел	
„Цар	Самуил“	банско,	Струмица.	

11. турнирот	во	табла	ќе	се	одржи	на	2	
или	 9	 ноември	 во	 организација	 на	
„Мобилност	тетово“.

12. објавен	е	повик	за	организирање	на	
Првата	тематска	работилница	во	ап-

Центарот	 за	 ортотика	 и	 протетика	
„Славеј“	ад	Скопје,	по	повод	„3	декем-
ври“	-	Меѓународниот	ден	на	лицата	со	
инвалидност	и	„4	декември“	-	денот	на	
лицата	со	телесен	инвалидитет	на	репу-
блика	Македонија,	за	членовите	на	„Мо-
билност	Македонија“	 донира	 10	 терен-
ски	инвалидски	колички	на	рачен	погон.

„Мобилност	 Македонија“,	 во	 име-
то	 на	 своите	 членови,	 изразува	 голема	
благодарност	до	ЦоП	„Славеј“	за	хума-
ниот	гест	и	пружена	рака	на	поддршка.

Б. Јовановски

рил	или	мај.	рокот	за	поднесување	на	
предлозите	 за	 организирање	 на	 те-
матска	работилница	е	31.3.2019.	Во	
барањата	да	се	наведе	темата	и	пре-
давачите	на	тематската	работилница.

13. рокот	 за	 поднесување	 програма	 за	
одбележување	на	4	декември,	денот	
на	лицата	со	телесен	инвалидитет	е	
1.11.2019	година.	

14. 25.	 Литературни	 средби	 ќе	 се	 одр-
жат	 на	 2.12.2019	 година	 во	 Скопје,	
во	рамките	на	изложбата	на	слики	од	
10.	Меѓународна	ликовна	колонија,	а	
по	повод	3	декември,	Светскиот	ден	
на	 лицата	 со	 попреченост.	 рокот	 за	
поднесување	на	литературните	твор-
би	е	1.10.2019	година.	Секој	учесник	
има	право	да	учествува	со	една	твор-
ба	потпишана	со	шифра.	
	Веб-страницата	на	„Мобилност	Ма-

кедонија“	 е:	 www.mobilnost.mk.	 Со	 цел	
да	се	овозможи	целосно	информирање	на	
јавноста	за	работата	на	„Мобилност	Ма-
кедонија“	и	здружените	членки,	потребно	
е	здруженијата	за	својата	работа	и	спрове-
дените	активности	навремено	до	Сојузот	
да	достават	допис	и	фотографии,	кои	ќе	
бидат	објавени	на	неговата	веб-страница.

исто	така	здруженијата	се	задолжу-
ваат	да	доставуваат	до	сојузот	месечни	
извештаи	за	својата	работа	и	спроведе-
ните	активности	најдоцна	до	30	во	ме-
сецот.	тоа	е	потребно	поради	тоа	што	и	
„Мобилност	Македонија“	има	обврска	
да	поднесува	месечни	наративни	и	фи-
нансиски	извештаи	до	Министерството	
за	труд	и	социјална	политика,	најдоцна	
до	5	во	наредниот	месец.	 С.П.

ДОНАЦИЈА ОД ЦОП „СЛАВЕЈ“ АД СКОПЈЕ
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Во	рамките	на	меѓународните	актив-
ности	во	март	–	промовиран	како	месец	
за	 подигнување	 на	 свеста	 за	 лицата	 со	
церебрална	 парализа,	 „Мобилност	 Ма-
кедонија“,	 во	 соработка	 со	 огранокот	
за	церебрална	парализа	од	„Мобилност	
Скопје“,	одржа	тематска	работилница.

работилницата	 се	 одржа	 на	 ден	
25.3.2019	 година	 во	 дХо	 „даре	 Џам-
баз“.	на	неа	учествуваа	повеќе	лица	со	
церебрална	 парализа,	 нивни	 родители,	
претставници	 на	 „Мобилност	 Маке-
донија“	и	„Мобилност	Скопје“,	како	и	
претставници	 на	 работната	 група	 при	
Министерството	за	здравство	за	подоб-
рување	на	здравствената	заштита	на	де-
цата	и	лицата	со	попреченост:	Михајло	
костовски,	Јосиф	Мишевски	и	Марија	
Хаџи	Христовска.	

работилницата	 со	 свој	 уводен	 говор	
ја	 отвори	 претседателот	 на	 „Мобилност	

Македонија“,	бранимир	Јовановски,	а	по	
него	говореа:	Горан	Стојчевски	–	претсед-
ател	на	огранокот	за	церебрална	парализа	
при	 „Мобилност	Скопје“	 и	 претставни-
кот	од	министерството,	Михајло	костов-

ски.	трите	говорници	пред	присутните	ја	
образложија	суштината	на	оваа	дијагно-
за,	нејзините	причини	и	последици,	начи-
нот	на	третирање	на	болеста,	како	и	не-
опходните	подобрувања	во	усовршување	
на	 медицинскиот	 персонал,	 техничкиот	
персонал	и	ортопедските	помагала.

По	 воведниот	 говор	 се	 отвори	 дис-
кусија	со	сите	присутни	во	салата	преку	
прашања,	одговори	и	констатации;	рано	
откривање	на	фетусот	кој	има	предиспо-
зиција	 за	 некакво	 дегенеративно	 нару-
шување	 преку	 соодветен	 гинеколошки	
преглед,	како	да	се	отворат	нови	рехаби-
литациски	центри,	како	посоодветно	да	
се	обучат	родителите	при	изведување	на	
вежбите	со	своите	деца,	како	до	повисок	
буџет	 за	 ваквите	 заболени	 во	 однос	 на	
лекувањето,	нивната	едукација	и	соција-
лизација,	 примери	 од	 развиени	 држави	
кои	 постигнуваат	 значително	 поголем	
успех	во	третирањето	на	лицето	со	цере-
брална	парализа	и	слично.

работната	група	на	огранокот	за	це-
ребрална	 парализа,	 овие	 заклучоци	 од-
лучи	по	нивната	обработката	да	ги	дос-
тави	до	Министерството	за	здравство	со	
цел	да	помогнат	во	изменувањето	и	до-
полнувањето	на	законот	и	подзаконски-
те	акти	кои	ја	третираат	оваа	материја.

работилницата	 траеше	 многу	 по-
веќе	 од	 предвидениот	 рок,	 тоа	 означи	
дека	потребата	и	грижата	за	лицата	со	

церебрална	парализа	се	од	огромно	зна-
чење	во	сферата	на	достоинствен	непре-
чен	живот	на	лицата	со	оваа	дијагноза,	
како	и	нивните	најблиски,	кои	животот	
воопшто	не	ги	милува!!!	

Христина П.

АКТИВНОСТ  
НА „МОБИЛНОСТ 
МАКЕДОНИЈА“  
ЗА ПОДИГАњЕ  
НА СВЕСТА  
ЗА ЦЕРЕБРАЛНА  
ПАРАЛИЗА

УЧЕСТВО  
НА „МОБИЛНОСТ 
МАКЕДОНИЈА“  
ВО РАБОТИЛНИЦАТА
„Градење коалиции 
меѓу медиумите  
и граѓанските  
организации“

Во	рамките	на	проектот	„Попреченос-
та	е	само	прашање	на	перцепција“,	што	за-
едно	го	спроведуваат	институтот	за	меди-
уми	и	различности	од	Лондон	(Мди),	Ма-
кедонскиот	институт	за	медиуми	(МиМ)	
и	 националниот	 совет	 на	 инвалидски	
организации	 на	Македонија	 (нСиоМ)	 -	
финансиран	од	европската	унија,	на	15	и	
16	март	2019	година,	во	хотел	„континен-
тал“	во	Скопје,	се	одржа	работилница	на	
тема	„Градење	коалиции	меѓу	медиумите	
и	граѓанските	организации“.

обучувачи	на	работилницата	беа	дани-
ела	драштета	(новинар	при	Хрт	и	претсе-
дател	 на	 интеркултурно	 тВ-емитување	
на	 еу	 групата	 за	 различности)	 и	 Владо	
крстовски	(Порака-Скопје),	кои	со	свои-
те	едукативни	предавања	и	интерактивни	
вежби	ги	водеа	учесниците	во	професио-
нално	совладување	на	вештините.

Главната	цел	на	проектот	е	да	се	зго-
леми	видливоста	на	лицата	со	инвалид-
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ност	преку	медиумите	со	подобра	јавна	
перцепција,	што	всушност	претставува	
неопходен	предуслов	за	нивно	активно	
учество	 во	 јавниот	живот	 и	 практику-
вање	на	нивните	права	и	слободи.

Спецификите	кои	ги	понесе	оваа	ра-
ботилница	ги	оправда	и	разработи	глав-
ните	цели	на	овој	проект:	како	го	гледам	
другиот	 и	 различниот;	 Што	 очекуваат	
медиумите	од	граѓанските	организации;	
Што	очекуваат	граѓанските	организации	
од	медиумите;	дефинирање	реални	при-
казни	наспроти	правната	слика;	План	за	
видливост	 и	 пример	 преку	 видеоклип;	
развивање	 идеи	 за	 заеднички	 акции	
меѓу	медиумите	и	граѓанските	организа-
ции	со	практична	работа	и	проект.	

овие	едукативни	предавања	и	прак-
тични	задачи	на	учесниците	им	помог-
наа	 да	 одгатнат	многу	 дилеми	 кои	 до-
тогаш	 за	 двете	 страни	 беа	 непознати	
или	сокриени,	вродија	плод	за	вештини	
-	како	на	лицата	со	инвалидитет	да	им	
се	 зголеми	 ефикасноста	 во	 пристапот	
до	медиумскиот	простор,	воспоставија	
простор	 за	 посоодветни	 коалиции	 по-
меѓу	двете	засегнати	страни	сè	со	една	
единствена	цел:	како	до	уште	поголема	
видливост	на	лицата	со	инвалидитет	до	
повисоко	ниво	од	агендите	на	креатори-
те	на	политиките	во	ова	секојдневие.

„Мобилност	Македонија“	учествува-
ше	на	оваа	работилница	со	свои	претста-
вници,	кои	што	го	дадоа	својот	придонес	
преку	претходно	стекнати	знаења	и	ис-
куства,	но	и	дадоа	точни	насоки	за	пот-
ребите,	препреките	и	правата	на	лицата	
со	телесен	инвалидитет.	за	овие	насоки	
учесниците	се	здобија	со	дополнителни	
информации	кои	ќе	им	послужат	за	по-
ефикасна	и	поточна	информираност	на	

медиумите	кон	јавност.
на	крајот	од	работилницата	се	фор-

мираа	групи	составени	од	претставници	
од	медиумите	и	претставници	од	граѓан-
ските	организации	кои	симулираа	меди-
умски	практичен	проект	за	видливост	на	
плановите.	 Во	 групата	 каде	што	 учест-
вуваа	 претставниците	 од	 „Мобилност	
Македонија“	се	разработи	темата	за	са-
мостојно	живеење	на	инвалидизираното	
лице	со	телесна	попреченост	и	лицето	со	
лесна	ментална	попреченост.	Самостој-
ното	живеење	подразбира	 сите	лица	со	
инвалидитет	да	имаат	ист	избор,	контро-
ла	и	слобода	како	и	секој	друг	граѓанин,	
со	свои	сопствени	избори	и	аспирации.	
тука	се	стави	акцент	на	подобрување	на	
условите	 за	 живот	 на	 телесниот	 инва-
лид	со	помош	на	персоналниот	асистент	
(повеќечасовно	 работно	 време	 на	 асис-
тентот	со	негувателска	помош	од	негова	
страна,	а	притоа	да	поседуваат	соодвет-
на	 стручност),	 како	 и	 деинституализа-
ција	на	лицата	со	ментална	попреченост	
со	 формирање	 на	 самостојни	 групи	 за	
живот	во	стан	под	менторство	на	обуче-
но	лице	за	таа	дејност.

По	завршувањето	на	дводневната	ра-
ботилница,	 групите	добија	 зелено	свет-
ло	од	страна	на	предавачите	 за	спрове-
дување	 на	 планот-проект	 за	 видливост	
на	 соодветните	 содржини	кои	 ги	имаат	
замислено	и	за	кои	во	скора	иднина	ме-
диумски	можат	да	ги	реализираат.

„Мобилност	Македонија“	ја	покажа	
својата	моќ	да	се	носи	рамо	до	рамо	со	
сите	 граѓански	 организации	 и	 цврсто	
потврди	 дека	 има	 солидно	 место	 под	
ова	медиумско	небо.

 Христина П.

Чистите	 детски	 срца,	 искрените	
детски	 насмевки	 и	 вистинските	 детски	
восхитувања,	за	„Мобилност	Скопје“	се	
единствената	 причина,	 години	 наназад	
да	 организира	предновогодишна	детска	
претстава,	 која	 ја	 посветува	 токму	 на	
нив	и	на	која	за	еден	миг	во	годината	им	
нуди	возврат	на	она	за	кое	тие	кристални	
детски	души	заслужуваат.

Предновогодишната	 забава	 се	 одржа	
на	 26	 декември	 во	 добро	 познатата	 кон-
цертна	 сала	 на	 дХо	 „даре	 Џамбаз“	 со	
почеток	во	19	и	30	часот	и	на	која	беше	
организирано	интерактивното	дружење	со	
познатиот	илузионист	кристијан	Шопов,	
кој	повеќегодишно	успешно	ги	насмевну-
ва	детските	лица	и	им	приредува	интерес-
ни	 содржини	 со	 своите	 незаменливи	ма-
гионичарски	трикови,	по	што	следуваше	
пристигнувањето	на	дедо	Мраз,	сликање-
то	со	него	и	доделувањето	на	пакетчиња,	
проследено	со	детска	игра	и	детска	песна.

за	успешноста	во	организирањето	на	
оваа	 предновогодишна	 претстава,	 сите	
заслуги	се	припишуваат	на	учеството	на	
децата	и	нивните	родители	и	заложбата	
на	 вредниот	 тим	 на	 „Мобилност	 Ско-
пје“,	 кој	 успешно	 кореспондираше	 со	
неколку	 свои	 верни	пријатели,	 кои	пак	
и	 овој	 пат	 ја	 покажаа	 својата	 хуманост	
и	 докажаа	 дека	 подадената	 рака	 ја	 има	
најголемата	човечка	вредност.	за	таа	цел	
„Мобилност	 Скопје“	 изразува	 огромна	
благодарност	 за	 нивната	 поддршка	 и	
успешната	соработка	на	госпоѓа	зорица	
заева,	 госпоѓа	 Јасмина	 Стојчевиќ-ди-
мовска,	Лајонс	клубот	-	Мк	со	госпоѓа	
Соња	бојаџиева	и	Мирослав	Поповски,	
модната	 дизајнерка	 ирина	 тошева	 и	
Мак	ПроГреС-Виница.

настанот	 заврши	 успешно,	 децата	
си	заминаа	полни	со	импресии,	возрас-
ните	 си	 докажаа	 и	 потврдија	 дека	 тру-
дот	за	организирање	на	вакви	средби	и	
солидарноста	 во	неговото	потпомагање	
е	бесценет,	а	додека,	пак,	тимот	на	„Мо-
билност	Скопје“	потврди	дека	постои	и	
дејствува	за	вакви	моменти	и	настани	со	
ветување	дека	ќе	продолжи	неуморно	да	
дејствува	 во	 остварување	 на	 слични	 и	
уште	поуспешни	манифестации.

 Христина П.

НОВОГОДИШНА  
ЗАБАВА ЗА НАЈМЛАДИТЕ  
ЧЛЕНОВИ
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НАГРАДНА ИГРА

НАГРАДНА ИГРА

Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

Која година Собранието на Националниот сојуз на телесно инвалидизи-
раните лица на Македонија ја донесе статутарната одлука со која името на 
Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија се 
промени во „Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македо-
нија - „Мобилност Македонија“.

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

2011 година.

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 на-
градното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.

Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа многу малку ко-
верти. Претпоставуваме дека единствена причина е поради незнаење на точ-
ниот одговор на поставеното прашање.

Среќниот добитник го извлече членот на Уредувачкиот одбор на „Мобилност 
Македонија“, Митко Фидановски.

Најмногу среќа и точен одговор имаше:

ДејАН ЃоРЃИевСКИ

член на „Мобилност Скопје“

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

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

На 2.3.2019 година се одржа седница на Конститутивно собрание на 
„Мобилност Македонија“. На седницата беа верификувани мандатите на 
претставниците во Собранието на „Мобилност Македонија“ за периодот 
2019-2023. Беше избран претседател на сојузот и беа избрани членовите 
на Управниот одбор и Надзорниот одбор. 

Колку членови брои Управниот одбор на Сојузот со право на глас?

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 јуни 2019 година.

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

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

 С.Прчева
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жаната	респектабилност	кон	публиката,	
а	 притоа	 не	 штедејќи	 го	 својот	 профе-
сионализам	како	и	приредувањето	на	ап-
солутното	уживање	за	публиката	преку	
нивните	вокални	способности	и	фантас-
тични	изведби.

Посебноста	 на	 концертот	 беше	не-
говата	спонтаност,	чувството	на	опуш-
теност	кое	владееше	кај	секој	од	учес-
ниците	 и	 големо	 количество	 на	 најго-
лемата	 движечка	 сила	 на	 човештвото	
-	 љубовта,	 каде	 што	 сите	 елементи	
заедно	 во	 ова	 повеќечасовно	 дружење	
придонесоа	да	се	доживее	како	настан	
кој	 секој	 од	нас	би	 сакал	да	 го	почув-
ствува	повторно	и	повторно	за	што	го-
вореа	 силните	 аплаузи	 на	 публиката	

која	последователно	ги	побара	изведу-
вачите	на	бис	и	која	по	 завршувањето	
на	 концертот	 си	 замина	 со	 насмеани	
лица,	воздивнувајќи,	кога	ќе	биде	след-
ниот	ваков	концерт...

„Мобилност	 Скопје“	 преку	 овој	
концерт	уште	еднаш	ја	покажа	големи-
ната	на	своето	постоење	и	дејствување	
кон	своите	членови,	но	овој	пат	покажу-
вајќи	им	дека	музиката	за	нив	претста-
вува	ефикасна	неделна психотерапија.

„Мобилност	 Скопје“	 нема	 никогаш	
да	престане	да	се	стреми	кон	организи-
рање	на	вакви	настани,	секогаш	ќе	бара	
начини,	време	и	простор	за	вакви	спекта-
кли,	а	за	сето	тоа	неотповикливо	на	свои-
те	членови	им	го	даде	своето	ветување.	

 Христина П.

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

По	повод	Светскиот	 ден	 на	 лицата	
со	 инвалидност,	 3	 декември	 и	 Свет-
скиот	ден	на	телесните	инвалиди	4	де-
кември,	„Мобилност	Скопје“	со	својот	
исполнителен	 тим	 организира	 концерт	
за	паметење.

концертот	 се	 одржа	 на	 ден	 5	 де-
кември,	 во	 концертната	 сала	 на	 дХо	
„даре	Џамбаз“,	со	почеток	во	19	часот,	
на	кој	зедоа	учество	повеќемина	редов-

ни	 учесници	 на	 музичките	 средби	 при	
Мобилност	Мк	 во	 Струмица	 (ѓоргија,	
Јованка,	Гоце,	Стево,	Влатко,	Христина,	
Ванѓа.	 ангел,	 Соња	 и	 зорица),	 извон-
редниот	оркестар	при	„Мобилност	Мк-
ФеникС“	(на	кој	„Мобилност	Скопје“	
има	оддаде	особена	благодарност	за	за-
ложбата,	 несебичниот	 труд	 и	 прекрас-
ното	музицирање),	како	и	учеството	на	
извонредно	реномираните	вокалисти	од	
македонската	музичка	естрада:	господа-
та	 Мишко	 крстевски,	 Маријан	 коцев,	
Милица	 кузмановска,	 тафа	 и	 некст	
тајм,	 на	 кои	 пак	 „Мобилност	 Скопје“	
немаше	зборови	со	кои	можеше	доволно	
да	им	ја	искаже	својата	благодарност	за	
нивното	учество	на	 концертот,	 нивната	
хуманост	 кон	 нашето	 здружение,	 пока-

КОНЦЕРТ  
ВО ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

Во	знак	на	месецот	на	жената	и	нив-
ната	мартовска	маленкост,	„Мобилност	
Скопје“	 за	 своите	 членки	 организира	
заедничка	посета	во	Мнт,	на	театарска-
та	претстава	„Животот	е	прекрасен“	.

Претставата	се	одржа	на	26	март,	со	
почеток	во	20	часот,	во	просториите	на	
големата	сала	на	 театарот	и	 траеше	сè	
до	 15	 минути	 по	 полноќ.	 на	 неа,	 под	

„диригентската	 палка“	 на	 режисерот	
александар	Морфов	и	драматургот	за-
горка	Поп-антоска-андовска,	учеству-
ваа	 голем	 број	 еминентни	 и	 докажани	
актери	на	македонската	драмска	сцена,	
како	што	се:	никола	ристановски,	ни-
колина	 кујача,	 звездана	 анѓеловска,	
Сашко	 коцев,	 тања	 кочовска,	 емил	
рубен,	Гораст	Цветковски	и	други.

драмата	на	николај	ердман	 е	 една	
од	најконтроверзните	драми	на	20	век,	
напишана	1928	година	и	првпат	поста-
вена	1987	година	во	СССр.	таа	говори	за	
самоубиецот	 Семјон	 Семјонович-Под-
секаљников,	кој	е	невработен	и	крајно	

исфрустриран	 лик	 во	 секојдневието	 и	
општеството	 во	 тоа	 време,	 кој	 својот	
гнев	 го	 изразува	 преку	 неработливост,	
анархично	 однесување,	 пиење	 и	 нега-
тивно	однесување.	неговата	единствена	
сатисфакција	 е	 да	 свири	на	бас-туба	и	
на	таков	начин	да	 заработува	и	живее.	
тогашното	 општество	 ги	 потценува-
ло	 ваквите	 ликови	 и	 потајно	 неговото	
опкружување	 посакува	 да	 профити-
ра	 од	 самоубиство	 на	Семјон,	 кое	 пак	
настапува	како	последица	на	неговиот	
крајно	меланхоличен	живот.	на	крајот,	
сепак,	главниот	лик	ја	разбира	поентата	
на	животот,	сфаќа	дека	тој	е	убав,	вре-
ден	и	прекрасен,	по	што	се	одвраќа	од	
мислата	за	самоубиство.

Продуховениот	 текст,	 големата	
доза	 на	 хумор,	 извонредната	 сценска	
поставеност,	 кореографијата	 и	 топли-
ната	на	нашите	професионални	актери	
овозможија	 присутните	 да	 уживаат	 во	
претставата	и	да	понесат	со	себе	прем-
ногу	 емоции	и	 воздишки	по	нејзиното	
завршување.

Поентата	 на	 претставата	 ЖиВо-
тот	е	ПрекраСен,	не	случајно	и	вни-

„МОБИЛНОСТ  
СКОПЈЕ“  
НА ТЕАТАРСКАТА 
ПРЕТСТАВА  
„ЖИВОТОТ  
Е ПРЕКРАСЕН“

АКТИВНОСТИ  
НА МОБИЛНОСТ  
ТЕТОВО  
И ГОСТИВАР

Мобилност	 тетово	 и	 Гостивар	 зема	
активно	 учество	 во	 првиот	 дел	 од	 реа-
лизацијата	 на	 проектот	 „зборуваме	 за	
хендикепот“,	кој	го	спроведува	здруже-
нието	за	Церебрална	парализа	од	тетово	
и	кој	ќе	трае	6	месеци.

Со	 проектот	 се	 предвидува	 да	 се	
снимат	и	емитуваат	6	емисии,	во	кои	ќе	
бидат	 опфатени	 проблемите	 но	 и	 успе-
сите	 на	 лицата	 со	 инвалидитет	 од	 сите	
категории.

Првата	 епизода	 зборува	 за	 пробле-
мите	кои	ги	имаат	лицата	со	телесен	ин-
валидитет	со	пристапноста.

Гости	во	дебатниот	дел	од	емисијата	
беа	 зоран	 андонов	 од	 здружението	 за	
церебрална	парализа	и	Фани	Јаќимовска	
од	Мобилност	тетово	и	Гостивар.	еми-
сијата	 беше	 реализирана	 и	 емитувана	
преку	регионалната	телевизија	тВ	кисс.

реализацијата	на	овие	емисии	е	под-
држана	 преку	 проектот	 „Попреченос-
та	 е	 прашање	 на	 перцепција“,	 што	 го	
спроведуваат	институтот	 за	медиуми	и	
различности	 од	Лондон,	Македонскиот	
институт	 за	 медиуми	 и	 националниот	
совет	 на	 инвалидските	 организации	 на	

мателно	 „Мобилност	 Скопје“	 ја	 избра	
за	своите	членки	и	преку	неа	со	силна	
алегорија	им	ја	долови	театарска	слика	
на	нашите	членки	–	како	треба	да	се	бо-
риме	кога	сме	на	дното	и	кога	сите	дел-
чиња	во	нас	се	срушени,	но	сепак	како	
Феникс	 да	 се	 издигнеме	 и	 да	 сфатиме	
дека	животот	наш	е	најубав	и	треба	да	
го	сакаме	и	живееме	со	полни	гради.

Соработката	 на	 нашето	 здружение	
со	Мнт	 продолжува	 во	 иднина,	 а	 но-
вите	средби	ќе	ги	закажеме	на	следната	
извонредна	претстава	која	ќе	ни	ја	даде	
новата	доза	на	радост.

Христина П.
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ОСМОМАРТОВСКИ 
БАЗАР  
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“

клара	 Цеткин	 и	 роза	 Луксембург,	
незаменливи	 борци	 и	 интелектуални	
подигнувачи	 на	 свеста	 кај	 жените	 на	
минатиот	 век.	 тие	 со	 своите	 дела	 во	
историјата	оставиле	трага	врз	женската	
популација	 во	 борбата	 за	 остварување	
на	 нивните	 права,	 поттик	 во	 борбата	
за	 рамноправност	 меѓу	 сите	 во	 оваа	
цивилизација	 со	 стекнување	на	право-
то	 за	нивна	недискриминација	 во	 сите	
сегменти	 од	 живеењето.	 токму	 затоа,	
„Мобилност	Скопје“,	водени	од	нивни-
те	 дела,	 неколку	 години	 наназад,	 ини-

цираат	работно	прославување	на	меѓу-
народниот	ден	на	жената,	8	Март.

за	таа	цел,	тимот	на	нашето	здруже-
ние	организираше	базар	на	ракотворци,	
кои	творат	овде	во	Скопје,	здруженија	и	
поединци	–	ракотворци,	кои	преку	цела-
та	 година	 непрекинато	 соработуваат	 со	
нашето	здружение	и	креативната	рабо-
тилница.	тие	се	во	постојана	корелација	
за	презентирање	на	нивните	изработки,	
на	кои	јавноста	им	се	восхитува	заради	
нивната	уникатност	и	специфика.

базарот	се	одржа	токму	на	8	март	во	
холот	 на	 дХо	 „даре	 Џамбаз“	 наплад-

Македонија,	 со	 финансиска	 поддршка	
од	европската	унија.

на	телевизија	телма	и	тВ	кисс	беа	
објавени	снимки	и	разговори	со	нашите	
членови	авни	Хисмани	и	ненад	ѓероски.	
и	двајцата	беа	снимени	како	се	движат	
со	нивните	инвалидски	колички	од	нив-
ните	 домови	 до	 различни	 институции.	
Поточно,	 авни	 Хисмани	 застана	 пред	
влезната	врата	на	општина	тетово	каде	
што	не	може	да	влезе	и	да	си	ги	заврши	
потребните	 административни	 работи.	
Во	 зградата	 на	 општина	 тетово	 има	
рампа	која	авни	вели	„дека	е	скокални-
ца“.	тротоарот	пред	објектот	го	нема	по-
требниот	минимум	на	благ	наклон,	пот-
ребен	на	лицата	со	инвалидитет,	особено	
на	тие	со	инвалидска	количка.	

иако,	 нашето	 здружение	 постојано	
бара	од	локалната	самоуправа	да	се	на-
прават	потребните	измени	во	зградата	на	
општината	за	нашите	членови	да	можат	
непречено	да	влезат	и	да	ги	извршуваат	
своите	 обврски,	 досега	 сè	 уште	 ништо	
не	е	направено.	

речиси	 сите	 институции	 немаат	 из-
градено	 рампи	 за	 приод	 на	 лицата	 со	
телесен	 инвалидитет.	 оневозможен	 е	 и	
влезот	до	Центарот	за	социјални	работи	
тетово.	 Поради	 ваквата	 состојба	 оваа	
категорија	на	граѓани	се	дискриминира-
ни,	вели	авни.	тој	морал	да	бара	рабо-
та	таму	каде	што	ќе	може	без	препреки	
да	влегува	и	излегува.	имал	среќа	и	се	
вработил	 во	 новата	 зграда	 каде	 што	 е	
сместена	управата	за	водење	на	матични	
книги	 која	 ги	 исполнува	 сите	 стандар-
ди.	„но	што	со	другите	лица	со	посебни	
потреби?“	-	прашува	тој.

Проблемите	 на	 лицата	 со	 посебни	
потреби	 започнуваат	 уште	 од	 местото	
каде	 што	 живеат.	 класичен	 пример	 е	
тешкото	 секојдневие	 на	 55-годишната	
самохрана	 мајка	 Маргарита	 Милошев-
ска.	Живее	во	Гостивар,	на	третиот	кат	
од	 оваа	 зграда,	 која	 е	 без	 лифт.	 Мора	
нејзината	 ќерка	 која	 боледува	 од	 цере-
брална	парализа	да	ја	симнува	и	качува	
пеш	по	скалите,	за	да	ја	однесе	и	врати	
од	 дневниот	 центар.	 така	 е	 15	 години.	
„но,	 здравјето,	вели,	повеќе	не	ме	слу-
жи“.	 таа	 поседува	 социјален	 стан.	 од	
надлежните	побарала	да	и	го	заменат	за	
стан	во	станбен	објект	кој	има	лифт,	или	
пак	 да	 и	 изградат	 надворешен	 лифт	 во	
зградата	каде	што	живее.	но,	досега	не	

добила	позитивен	одговор.
Маргарита	Милошевска	е	координа-

тор	 на	 ресурсниот	 центар	 за	 сервис	 на	
родители,	 кои	 имаат	 деца	 со	 попрече-
ност.	Вели	дека	со	нејзиниот	проблем	се	
соочуваат	голем	број	мајки.

некои	 од	 нив	 се	 одлучиле	 децата	
да	не	ги	симнуваат	од	нивните	станови,	
пракса	која	влијае	негативно	на	нивната	
социјализација.	дел	 од	 лицата	 со	 теле-
сен	инвалидитет	кои	живеат	на	пониски-
те	катови	пронашле	решение.

ненад	 ѓероски	 од	 тетово	 со	 по-
мош	на	систем	кој	работи	на	хидраули-
ка	 излегува	 од	 својот	 дом,	 но	 низ	 град	
постојано	наидува	на	препреки.	без	по-
мош	од	другите	не	може	да	пристигне	до	
ниту	едно	место.

Собранието	 уште	 во	 2011	 година	 ја	
има	 усвоено	 и	 ратификувано	 конвен-
цијата	 за	 лицата	 со	 попреченост,	 која	
налага	во	сите	институции	да	има	соод-
ветен	пристап	за	сите	категории	граѓани,	
односно	да	имаат	изградено	рампи.	Сево	
ова	 и	 многу	 поопширно	 беше	 разгова-
рано	во	студиото	на	телевизија	кисс	во	
тетово,	 каде	што	 имавме	 доволно	 вре-
ме	и	можност	да	поразговараме	за	сите	
овие	проблеми	кои	ги	наведовме,	но	и	за	
многу	други	и	истовремено	да	го	промо-
вираме	проектот	на	„Мобилност	Маке-
донија“	 -	 „Пристапна	Македонија“,	 кој	
првпат	беше	презентиран	на	тематската	
работилница	 во	 куманово	 при	 одбеле-
жувањето	на	денот	 на	 телесните	 инва-
лиди	и	кој	е	подржан	од	Министерството	
за	транспорт	и	врски	на	рМ.	Примерок	
од	 проектот	 беше	 доставен	 од	 нашето	
здружение	 и	 до	 локалната	 самоуправа,	
со	цел	да	им	се	укаже	на	стандардите	и	
законските	регулативи	за	пристапност.

тема:	Попреченост
тВ	телма https://www.

youtube.com/watch?time_
continue=107&v=yDyhajAgdMY

https://telma.com.mk/litsata-so-
invaliditet-nemaat-uslovi-za-dvizhene-niz-

tetovo
Ф. Јаќимовска
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не,	со	почеток	во	11	часот	и	траеше	до	
14	 часот.	на	 него	 зедоа	 учество	креа-
тивната	 работилница	 при	 „Мобилност	
Скопје“,	 здружението	 „арти	 крафт“	
од	Скопје,	 здружението	 за	мултиплекс	
склероза	од	Врање,	здружението	за	це-
ребрална	 парализа	 „Порака“,	 како	 и	
повеќемина	 самостојни	 ракотворци.	
Покрај	 учесниците	 на	 базарот	 беа	 по-
канети	многумина	наши	гости	и	верни	
пријатели,	кои	редовно	нè	поддржуваат	
и	учествуваат	на	секој	наш	организиран	

настан	 во	 текот	на	 годината	 -	 пријате-
лите	 од	 ЛионС	 клубот	 од	 Скопје	 со	
прекрасните	д-р	Соња	бојаџиева	и	зо-
рана	 костовска,	 пријателите	 од	 здру-
женијата	 од	 „Мобилност	 битола“	 и	
„Мобилност	 Велес“,	 поетесата	 Лидија	
Лучко-Јеремиќ	и	огромен	број	знајни	и	
незнајни	пријатели	и	посетители.

базарот	изобилуваше	со	многу	штан-
дови,	на	кои	се	презентираа	прекрасните	
ракотворби	на	сите	учесници	(накит,	пред-
мети	 изработени	 во	 техника	 „декупаж“,	
народни	 носии,	 орнаменти,	 изработки	
на	 дрво,	 традиционално	 извезени	 ризи,	
предмети	изработени	од	срма,	честитки	во	
техника	оригами...)	зад	сите	овие	креации	
на	умот	и	рацете,	супериорно	стоеја	ракот-
ворци	кои	со	гордост	им	ја	објаснуваа	на	
посетителите	 техниката	 на	 својата	 изра-
ботка,	за	што	добиваа	зборови	на	одуше-
вување	и	восхит.

убавата	атмосфера	ја	исполни	учест-
вото	 на	 поетесата	 Лидија	 Лучко-Јере-
миќ,	 која	 преку	 рецитирањето	 на	 свои	
песни	од	неколку	нејзини	стихозбирки,	
внимателно	одбрани	за	денот	на	жената,	
им	 ги	 стопли	 срцата	 на	 сите	 присутни,	
по	што	тие	ја	наградија	со	громогласни	
аплаузи	и	воздишки.

од	страна	на	Лионс	од	Скопје,	учес-
ниците	беа	почестени	со	преубави	цве-
тови	за	што	„Мобилност	Скопје“	и	овој	
пат	им	се	заблагодарува	на	гестот	и	ху-
маноста	што	многупати	ја	имаат	пока-
жано	кон	нас.

По	 завршувањето	 на	 базарот	 сите	
дами	присутни	на	базарот	и	сите	присутни	
членки	на	„Мобилност	Скопје“	беа	пока-
нети	на	мал	кетеринг	со	опуштено	неврза-
но	дружење	во	просториите	на	домот.

„Мобилност	Скопје“	одбележа	уште	
еден	прекрасен	и	работен	8	Март,	за	тоа	
говореа	 сите	 учесници,	 не	 штедејќи	
ги	 притоа	 зборовите...	 но,	 најважното	
нешто	на	кое	беа	среќни	и	горди	наши-
те	членови	е	дека	пораката	во	јавноста	
и	овој	пат	беше	испратена...

Жените	Се	декорот	на	зеМЈа-
та.	Жените	Се	креатори	на	Се-
коЈднеВните	 ЖиВотни	 СЛики.	
Жените	Се	СтоЛб.	без	ниВ	ниед-
но	тВореШтВо	не	МоЖе	ЦВрСто	
да	оПСтои!

Христина Просковска

СВЕТСКИ ДЕН  
НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ

Чествувањата	 на	 Светскиот	 ден	 на	
лицата	 со	 инвалидност,	 3	 декември,	
започнаа	 неколку	 дена	 порано,	 а	 „Мо-
билност	 битола“	 учествуваше	 на	 сите	
настани	што	се	одржаа	во	битола	и	во	
ресен.	 имено,	 на	 3	 декември	 претста-
вници	 и	 членови	 на	 сите	 инвалидски	
организации	 (телесни,	 слепи,	 глуви,	
цивилни,	спорт	и	рекреација)	се	собраа	
во	нашата	спортска	сала,	а	меѓу	прису-
тните	 беа	 и	 претставници	 на	 Советот	
на	општина	битола	–	Влатко	Шеровски	

и	Славе	најдовски,	 како	 и	 директорот	
на	Центарот	за	социјални	работи,	томе	
Цветковски.

Средбата	 ја	 отвори	 актуелниот	
претседател	 на	 зио	 битола,	 Стевче	
костадиновски,	 кој	 искажа	 пригодни	
зборови	за	денот	на	лицата	со	инвалид-
ност,	но	и	за	нивните	потреби,	а	потоа	
следуваше	 и	 дискусија.	 Секако	 дека	
беше	нагласено	 воведувањето	 на	 зако-
ните	и	потребата	за	поголема	поддршка	
од	локалната	самоуправа	и	тоа	не	само	
во	овие	денови.	

Сè	 на	 сè,	 едно	 корисно	 дружење	 и	
размена	на	мислења.	за	жал,	поддршка	
од	медиумите	не	добивме,	но	навикнати	
сме	на	тоа...	Поарно,	в	година.

д-р Нико Јанков
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ОКР 
 – процес  
што продолжува

на	 23	 ноември	 2018	 година,	
претставници	 на	 „Мобилност	 битола“	
и	„Хумана	Преспа“	остварија	контакти	
со	 претставникот	 на	 општина	 ресен,	
ружица	 Перевска,	 а	 претходно	 беше	
посетен	и	ресторанот	„две	лири“,	каде	
што	 ќе	 се	 одржи	 тематската	 работил-
ница	 за	 продолжување	 на	 проектот	 за	

општествено-корисна	 работа,	 во	 сора-
ботка	со	ундП,	општина	ресен	и	„Ху-
мана	Преспа“.

Во	просториите	на	„Мобилност	би-
тола“	во	ресен	беа	извршени	интервјуа	
и	со	пополнувањето	на	анонимни	пра-
шалници	на	трите	категории	–	корисни-
ци,	 даватели	 на	 услуги	 (асистенти)	 и	
граѓани	 –	 ќе	 се	 добие	 општа	 слика	 за	
досегашниот	 тек	 на	 проектот.	 Се	 на-
бљудуваше	и	начинот	на	практикување	
и	беа	договорени	целите	што	беа	изне-
сени	 на	 работилницата	 одржана	 на	 22	
декември	2018	година.

д-р	Нико Јанков

ПРИСТАПНОСТ  
ДО КУЛТУРНОТО  
НАСЛЕДСТВО,  
РАЗВОЈ  
И ПЕРСПЕКТИВИ

на	20	ноември	2018	година,	делега-
ција	на	„Мобилност	битола“	учествува-
ше	на	меѓународен	настан	во	ну	завод	
и	музеј	–	битола.	имено,	како	еден	од	
иницијаторите	 за	 пристапност	 до	 кул-
турното	наследство,	нашето	здружение	
и	 битолскиот	 музеј	 ја	 продлабочија	 и	
зацврстија	 соработката	 со	 роднокрај-
ниот	музеј	од	књажевац	(Србија)	и	Му-
зејот	на	Сараево	(биХ),	преку	нивните	
претставнички	 Милена	 Милошевиќ	
Мициќ	(Ср)	и	татјана	Мијатовиќ	(биХ).	
двете	установи	имаат	високи	дострели	

во	пристапноста	на	културното	наслед-
ство	за	лицата	со	инвалидност	и	заедно	
со	претставниците	на	битолскиот	музеј,	
ирена	ружин	и	 Јове	Парговски,	 се	 ак-
тивни	 членови	 на	 балканскиот	 форум	
на	експерти.	

дел	 од	 настанот	 беше	 и	 м-р	 теса-
лија	Жирова,	 тифлолог,	 која	 го	долови	
процесот	на	растечката	пристапност	до	

културното	наследство	за	лицата	со	ин-
валидност.	ова	особено	важи	за	совла-
дувањето	 на	 архитектонските	 бариери	
пред	 и	 во	 институциите,	 како	 и	 тех-
нологијата	 за	 достапност	 со	 тактилни	
слики	за	слепите	лица,	кои	се	воведоа	
во	битола	со	помош	на	експертот	од	Са-
раево,	татјана	Мијатовиќ.	Милена	Ми-
лошевиќ-Мициќ	информираше	за	диги-
тализацијата	 на	 музејските	 поставки,	
како	и	принципот	на	„Музеј	во	куфер“,	
што	функционира	 со	мотото	 „ако	 тие	
не	можат	да	дојдат	кај	нас,	ние	ќе	одиме	
кај	нив“.	Ваквиот	начин	на	дејствување	
веќе	дава	резултати	и	 гледајќи	 го	нап-
редокот,	 државата	 не	 може	 да	 остане	
рамнодушна.	

Постигнатите	успеси	и	споделените	
искуства	се	од	големо	значење	во	пла-
нирањето	 на	 активностите	 и	 настапот	
пред	институциите	на	системот,	во	тес-
на	соработка	со	Музејот	и	граѓанското	

општество.	ова	се	докажа	и	во	богатата	
дискусија,	 особено	 од	 претставници-
те	на	„Мобилност	битола“,	Сојузот	на	
слепите,	граѓанските	здруженија	и	дру-
ги	 експерти	што	 присуствуваа	 на	 овој	
значаен	 настан.	 активностите	 продол-
жуваат.

д-р	Нико Јанков
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та	 –	 Снежана	 Мирчевска-дамјановска,	
претседателката	 на	 „Хумана	 Преспа“	
–	Гордана	Пешевска	и	претставникот	на	
давателите	на	услуги,	игор.

По	 воведот,	 во	 кој	 беа	 дадени	 кон-
структивни	 анализи	 од	 анонимните	
прашалници	 од	 корисници,	 даватели	 на	
услуги	и	граѓани	од	2016	и	2018	година,	
претставникот	на	уднП	го	поздрави	ис-
тражувањето	и	ги	запозна	присутните	со	
насоките	кои	ундП	ги	презема	во	врска	
со	општинско-корисната	работа	во	наша-
та	 држава.	 околу	 шеесетина	 присутни	
ја	 имаа	можноста	 да	 ги	 збогатат	 своите	

сознанија	за	оваа	проблематика	и	ние	се	
надеваме	 дека	 овој	 начин	 на	 комуника-
ција	ќе	вроди	со	плод	во	понатамошните	
активности.

Се	 надеваме	 и	 дека	 оваа	 и	 другите	
средби	 се	 придонес	 кон	 подигнувањето	
на	капацитетите	на	здруженијата	на	„Мо-
билност	Македонија“.	забелешката	дека	
не	беа	присутни	општинските	претстав-
ници	на	битола,	демир	Хисар,	новаци	и	
Могила	држи	со	тоа	за	во	иднина	тие	по-
веќе	да	се	потрудат	да	нè	слушнат.

д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА 
„ХУМАНА ПРЕСПА“ 
И „МОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“ ВО РЕСЕН

Во	 организација	 на	 „Хумана	Прес-
па“,	 на	 1	 декември	 во	 ресен	 се	 одржа	
отворен	 ден	 по	 повод	 Светскиот	 ден	
на	лицата	со	инвалидност.	Манифеста-
цијата	имаше	голема	посетеност,	а	меѓу	
присутните	 беше	 и	 градоначалникот	
на	општина	ресен,	Живко	Гошаревски,	
како	и	повеќе	членови	на	„Мобилност	
битола“	и	други	инвалидски	организа-

ции,	 корисници	и	 асистенти	од	проек-
тот	окр	и	други.	Сите	посетители	имаа	
можност	да	видат	и	многубројни	ракот-
ворби	на	нашите	членови.

д-р Нико Јанков

ТЕМАТСКА СРЕДБА 
ВО РЕСЕН

на	22	декември	2018	година	во	ресто-
ранот	„две	лири“	во	ресен	се	одржа	сред-
ба	на	тема	„општинско-корисна	работа“	
-	проект	на	општина	ресен,	„Мобилност	
битола“	и	„Хумана	Преспа“,	со	поддршка	
од	ундП.	Сметајќи	од	2015	година,	кога	
првпат	 започна,	 ова	 е	 четврта	 година	 за	
овој	проект	со	40	корисници	и	8	даватели	
на	услуги,	кој	со	наизменична	поддршка	

од	општина	ресен	и	ундП	во	периоди	од	
шест	месеци,	го	одржа	континуитетот	во	
напорите	за	инклузија	на	лицата	со	инва-
лидност.	 опфатени	 се	 повеќе	 категории	
лица	со	различна	инвалидност	и	потреби.

Во	 отворањето	 и	 воведот,	 активно	
учество	 зедоа	 повеќе	 лица	 меѓу	 кои:	
претседателот	 на	 „Мобилност	 битола“	
–	прим.	д-р	нико	 Јанков,	претседателот	
на	„Мобилност	Македонија“	–	бранимир	
Јовановски,	градоначалникот	на	општина	
ресен	–	д-р	Живко	Гошаревски,	коорди-
наторката	 за	 општинско-корисна	 рабо-
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НОВОГОДИШНА  
ЗАБАВА  
НА „МОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“

Следејќи	 ги	 своите	 програмски	
цели,	 „Мобилност	 битола“	 традицио-
нално	 организира	 новогодишна	 забава	
за	своите	членови	и	гостите	од	другите	
здруженија.	овој	пат	забавата	се	одржа	
на	29	декември	2018	година	во	рестора-
нот	„Гламур“,	на	патот	кон	Пелистер,	а	
како	и	секогаш,	членовите	плаќаа	пар-
тиципација,	а	преостанатиот	дел	од	тро-
шоците	ги	покри	здружението.	

Во	 многу	 убава	 атмосфера,	 околу	
деведесет	 членови	 од	 битола,	 Скопје,	
Прилеп	и	Штип	се	забавуваа	со	музика-
та	на	„Џокер-бенд“	–	александар	и	Го-
ран	–	засилени	со	нашите	Гоце,	Христи-
на,	Стевче	и	Ванѓа,	и	поминаа	прекрас-
ни	 и	 незаборавни	 моменти	 со	 добрата	
услуга	 и	 добро	 подготвената	 храна	 на	
„Гламур“.

како	и	секогаш,	забавата	официјал-
но	ја	отвори	претседателот	на	„Мобил-
ност	битола“	–	прим.	д-р	нико	Јанков,	а	
беше	организирана	и	лотарија	во	аран-
жман	на	Лидија	и	Снежана.	имаше	око-
лу	64	награди	од	повеќе	спонзори,	 вк-
лучувајќи	го	и	„Гламур“	со	„арена“.	на	
сите	донатори	им	се	заблагодаруваме	за	
позитивните	перцепции.	

оваа	атмосфера	се	задржа	практич-
но	 до	 самиот	 крај	 во	 16	 часот.	 непо-
средно	 пред	 лотаријата,	 организаторот	
на	 присутните	 им	 подели	 и	 рекламен	
материјал	 –	 големи	 ѕидни	 календари	
(донација	 на	 МГ	 Ласер),	 мали	 кален-
дари,	 запалки	 и	 пенкала	 со	 логото	 на	
„Мобилност	 битола“.	По	 завршување-
то	на	аранжманот,	поголема	група	наши	
членови,	 во	 придружба	 на	 членовите	
на	 Скопје,	 продолжија	 со	 дружење	 во	
клупските	простории.	

Со	еден	збор,	една	прекрасна	мани-
фестација	со	дружење,	игра	и	песни,	ло-
тарија	и	незаборавни	мигови.	Ја	корис-
тиме	пригодата	да	им	посакаме	Среќна	
нова	 2019	 година	 на	 сите	 членови	 на	
„Мобилност	битола“,	„Мобилност	Ма-
кедонија“	и	на	сите	граѓани	на	републи-
ка	Македонија.	Среќни	празници!	

д-р	Нико Јанков

ИЗБОРИ И УО  
НА „МОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“

По	 подготовките	 во	 јануари,	 а	 во	
согласност	со	одлуката	на	уо	на	„Мо-
билност	Македонија“	за	избори	во	сите	
здруженија	во	термин	од	10	јануари	до	
20	февруари	2019,	се	одржаа	и	успеш-
но	 завршија	 изборите	 во	 трите	 канце-
ларии	 на	 „Мобилност	 битола“.	 Прво,	

на	 5	 февруари,	 изборите	 се	 одржаа	 во	
клупските	 простории	 во	 битола,	 а	 из-
борниот	 процес	 беше	 транспарентен	
(со	објава	на	профилот	и	страницата	на	
„Фејсбук“).	Со	гласање,	составот	од	19	
делегати	имаше	мали	измени,	така	што	
практично	 остана	 стариот	 состав	 кој	
беше	 подновен	 на	 претходните	 избори	
за	40%.

на	6	февруари	2019	избори	се	спро-
ведоа	и	во	демир	Хисар,	во	чија	канце-
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СОБРАНИЕ  
НА „МОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“

По	 успешно	 завршениот	 изборен	
процес	во	битола,	демир	Хисар	и	во	ре-
сен,	на	5,	6	и	на	7	февруари	2019,	како	
и	уо	на	8	февруари,	беа	исполнети	сите	
предуслови	 за	 свикување	 на	 изборно	
собрание	на	„Мобилност	битола“.	Сите	
27	делегати	 во	 собранието	 се	познати,	
материјалите	се	прегледани	и	провере-
ни	од	надзорниот	и	управниот	одбор	и	
препорачани	за	усвојување.

така,	на	17	февруари	2019	година,	во	
просториите	 на	 ресторанот	 „корзо“,	 со	
почеток	 од	 11	 часот	 започна	 редовното	
отчетно	собрание	во	присуство	на	25	нови	
и	2	стари	делегати	од	претходниот	состав.	
Прво,	 надзорниот	 одбор	 во	 присуство	
на	 книговодителот	 ги	 разгледа,	 одобри	и	
потпиша	извештаите	за	финансиското	ра-
ботење,	а	собранието	тековно	го	разгледа	
и	 усвои	 извештајот	 за	 работа	 и	 веднаш	
потоа,	со	усвојување	на	финансискиот	из-
вештај,	беше	усвоена	и	завршната	сметка	
која,	како	и	секогаш,	беше	многу	позитив-
на.	Се	потврдија	сите	добри	практики	во	
работењето	на	раководната	гарнитура.

Потоа	 работното	 претседателство	
од	 тројцата	 најстари	 членови	 ја	 пред-
ложи	 верификационата	 комисија,	 како	
и	 кандидационата	 комисија,	 која	 по	
кратко	договарање	го	предложи	старо-
новиот	претседател,	кој	беше	повторно	
избран	со	акламација	на	оваа	функција.	
Со	 изборот	 на	 претседателот	 се	 завр-
ши	 првиот	 дел	 од	 Собранието	 и	 беше	
пристапено	 кон	 избор	 на	 управен	 од-
бор	од	седум	членови,	кој	се	избира	на	
предлог	 на	 претседателот	 и	 тоа	 беше	
направено	со	една	измена	од	стариот	со-
став.	По	изборот	на	уо	се	пристапи	кон	
предлагање	и	избор	на	членови	на	над-
зорниот	 одбор	 и	 тука	 беа	 избрани	 два	
члена	од	стариот	состав	и	еден	нов.	По-
тоа,	 беше	 изгласана	 и	 дисциплинската	
комисија	во	поранешниот	состав,	и	 со	
тоа	практично	се	заокружи	изборот	на	
сите	тела	кои	ги	именува	Собранието.	

Следно	на	дневен	ред	беше	разгле-
дување	и	предлагање	на	делегати	во	Со-
бранието	на	„Мобилност	Македонија“.	
Со	дискусија	и	демократско	гласање	се	
избраа	4	делегати,	од	кои	тројца	се	од	

поранешниот	состав	и	еден	нов.	откако	
се	заокружи	и	изборот	на	делегатите	во	
„Мобилност	Македонија“,	се	пристапи	
кон	 следната	 точка	 на	 дневниот	 ред	 –	
разгледување	 и	 усвојување	 на	 програ-
мата	и	финансискиот	план	за	тековната	
2019	 година.	 Програмата	 беше	 усвое-
на	 со	мали	 додавки,	 со	 напомена	 дека	
таа	била	и	ќе	биде	отворена	секогаш	за	
нови	идеи	и	предизвици.	Со	тоа	Собра-
нието	ја	заврши	својата	работа	во	свече-
на	и	продуктивна	атмосфера,	со	подго-
твеност	за	остварување	на	статутарните	
програмски	цели	на	„Мобилност	бито-
ла“	и	„Мобилност	Македонија“.

д-р	Нико Јанков

ларија	 повторно	 беа	 избрани	 досегаш-
ните	членови,	односно	останува	истата	
екипа.	 на	 7	 февруари	 2019	 се	 одржаа	
изборите	и	во	ресен,	каде	што	во	клуп-
ските	 простории	 во	 присуство	 на	 по-
веќе	членови	беа	избрани	и	делегати,	од	
кои	два	нови.	Постапката	секаде	беше	
транспарентна	 и	 конструктивна,	 па	 со	
завршувањето	 на	 изборниот	 процес	 и	
комплетирање	 на	 документацијата	 за	
Собрание	 се	 свика	 седница	 на	 уо	 на	
„Мобилност	битола“,	која	се	одржа	на	
8	февруари	2019	во	клупските	просто-
рии	во	битола.

на	оваа	последна	седница	практич-
но	се	сумираа	активностите	во	измина-
тата,	но	и	во	последните	четири	години.	
Според	календарот	на	реализирани	на-
стани	активностите	беа	многубројни	и	
содржајни.	„Мобилност	битола“	се	по-
тврди	и	етаблира	како	сериозен	субјект	
во	 инвалидските	 организации,	 со	 ква-
литет	 на	 организираните	 и	 успешно	
изведени	 настани	 кои	 се	 објавени	 на	

веб-страницата	(на	четири	јазици)	и	на	
социјалните	 мрежи	 („Фејсбук“),	 како	
и	во	списанието	„Мобилност“	на	„Мо-
билност	 Македонија“,	 продолжувајќи	
ја	 успешната	 приказна.	 Покрај	 теков-
ните	потреби,	уо	ги	препорача	реали-
зираните	активности	и	планираните	 за	
во	иднина	на	редовното	собрание,	а	на	
новоизбраните	 делегати	им	посака	 ус-
пешна	работа.	

д-р Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
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нот.	Во	пријатна	атмосфера	дружењето	
беше	дополнето	и	со	настапите	на	Соте,	
Гоце	и	Соња.	

организаторот,	 преку	 Лидија,	 Сне-
жана	 и	Фанче,	 обезбеди	 по	 еден	 скро-
мен	подарок	(орхидеја	за	секоја	дама),	а	
дружењето	продолжи	до	доцните	часо-
ви.	Ваквите	настани	се	добредојдени	и	
пожелни,	а	учесниците	имаат	потполна	
лична	партиципација	во	дружењето.	Се	
надеваме	дека	следната	година	повтор-
но	ќе	ги	има	нашите	пријатели	од	При-
леп,	демир	Хисар	и	ресен.	до	следните	
настани,	до	видување!

д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

„МОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“ НА БАЗАР 
ВО СКОПЈЕ

на	8	март	2019	година	во	простори-
ите	на	„даре	Џамбаз“	во	Скопје,	 „Мо-
билност	 Скопје“	 организираше	 базар	
на	 својата	 креативна	 работилница,	 по	
повод	Меѓународниот	ден	на	жената	–	8	
Март.	на	овој	настан	присуствуваше	и	
делегација	на	„Мобилност	битола“,	со-
ставена	од	Лидија,	Жане,	Фанче	и	Соте.	

Во	пријатна	атмосфера	се	разменија	
искуства,	мислења	и	насоки	за	соработ-
ка	на	креативците	од	двете	здруженија.	

овој	 начин	 на	 дружење	 и	 договарање	
заеднички	настапи	беше	проширен	и	со	
присутните	гости	од	Врање	од	Србија,	со	
кои	исто	така	се	иницираше	соработка.	

Сè	 на	 сè,	 пријатни	 и	 добредојдени	
контакти	 за	 размена	на	мислења	и	ис-
куства	и	понатамошни	соработки	и	ак-
тивности.	

д-р	Нико Јанков

ОСМОМАРТОВСКА 
ПРОСЛАВА  
НА „МОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“

„Мобилност	 битола“	 традиционал-
но	 го	 одбележа	Меѓународниот	 ден	 на	
жената	 –	 8	Март,	 а	 на	 прославата	што	
се	одржа	на	6	февруари,	во	ресторанот	
„Гламур“,	 присуствуваа	 околу	 триесе-
тина	 членови	 на	 нашето	 здружение,	
како	 и	 гости	 од	 „Мобилност	 Скопје“,	
кои	 дополнително	 го	 збогатија	 наста-
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МАПИРАњЕ  
НА ГРАѓАНСКОТО 
ОПШТЕСТВО  
ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ  
РЕГИОН

на	 8	март	 2019	 година,	 во	 хотелот	
„Милениум“	 во	 битола,	 во	 организа-
ција	 на	 МЦМС	 (спонзорирано	 од	 де-
легацијата	 на	 еу	 во	 С.	 Македонија),	
се	 одржаа	 разговори	 со	 граѓанскиот	
сектор	на	кој	 се	 разгледаа	проблемите	
што	се	јавуваат	во	севкупното	живеење	

(работа,	вработување,	образование,	кул-
тура,	екологија,	 здравство...).	Состано-
кот	го	водеше	претставникот	од	МЦМС	
–	ристо	карајков.	на	разговорите	при-
суствуваа	 претставници	 на	 дваесетина	
организации	 од	 битола,	 Прилеп,	 кру-

шево	и	од	ресен,	а	„Мобилност	битола“	
беше	 претставена	 со	 претседателот	 и	
секретарот,	 кои	 активно	учествуваа	во	
настанот.	

По	претставувањето	на	учесниците,	
водителот	 ги	 предложи	 трите	 основни	
теми,	а	тоа	се:	делокругот	на	работата	
на	граѓанските	организации,	успеси	во	
работата	и	проблеми	со	кои	се	соочува-
ат	при	активностите.	работата	се	одви-
ваше	по	групи,	вмрежување	по	дејности	
и	начини	на	дејствување	по	проблема-
тика.	за	секоја	тема	секоја	група	имаше	
панел	на	кој	ги	запишуваше	основните	
насоки	на	дејствување,	успеси	и	пробле-
ми	со	кои	се	соочуваат	во	активностите.	

„Мобилност	 битола“	 активно	 ги	
изложи	своите	размислувања	во	однос	
на	активноста	во	работењето,	успесите	
и	проблемите	со	кои	се	соочува.	Вреди	
да	се	спомене	дека	во	текот	на	работата	
која	опфаќа	повеќе	сегменти	запишани	
во	статутот	и	програмата,	во	успеси	беа	
наведени:
1.	Воспоставен	дијалог	со	власта	за	по-
добрување	 на	 правата	 на	 лицата	 со	
инвалидност;

2.	Вовед	на	правата	на	лицата	со	инва-
лидност	 во	 секојдневието	 (право	 на	
мобилност);	

3.	Поголема	 застапеност	 во	 средствата	
за	јавно	информирање	на	здруженија-
та	кои	се	борат	за	правата	на	лицата	
со	инвалидност;	

4.	учество	при	подготвувањето	на	алтер-
нативниот	извештај	до	оон	при	оства-
рување	на	правата	на	лицата	со	инва-
лидност	 содржани	 во	 конвенцијата	
(ратификувана	кај	нас	во	2011	година).	
како	проблеми	беа	наведени:	

1.	безрезервна	имплементација	на	пра-
вата	содржани	во	конвенцијата,	која	
е	дел	од	правосудниот	систем;

2.	Власта	да	се	инструира	да	ги	воведе	
сите	 позитивни	 законски	 прописи	 и	
подзаконски	акти;	

3.	Перманентна	 опсервација	 на	 граѓан-
ското	општество;	

4.	користењето	 на	 сознанија	 од	 осло-
бодено	истражувачко	новинарство	во	
вистинска	смисла	на	зборот.	

д-р Нико Јанков

ХОЛОКАУСТОТ НА 
БИТОЛСКИТЕ ЕВРЕИ

Во	 битола	 и	 годинава	 со	 повеќе	
настани	 се	 одбележа	 манифестацијата	
„Холокаустот	 на	 битолските	 евреи“,	
сето	тоа	под	покровителство	на	амбаса-
дорот	на	израел	во	република	Северна	
Македонија,	 не	 дан	 оријан.	 „Мобил-
ност	 битола“	 учествуваше	 на	 дел	 од	
овие	 настани.	 имено,	 на	 9	 март	 беше	
одржана	 проекција	 на	 филмот	 „трето	
полувреме“,	на	кој	му	претходеше	мал	
концерт	и	изведба	на	лица	со	инвалид-
ност	 во	Центарот	 за	 култура	 -	 битола.	
Пишувачот	 на	 овие	 редови	 учествува-
ше	на	овој	дел	од	чествувањата.	

другиот	 ден,	 на	 10	 март,	 се	 одржа	
традиционален	марш	на	живите	во	спо-
мен	на	оние	кои	во	битола	маршираа	на	
11	 март	 1943	 година	 и	 не	 се	 вратија...	
Чествувањето	започна	од	платото	пред	
домот	 на	 народно	 здравје	 „д-р	 Хаим	
абраванел“,	 со	марш	до	железничката	
станица	во	битола.

д-р Нико Јанков

	
ако	нè	вознемирува	она	што	другите	го	
мислат	за	нас,	наш	проблем	не	е	нивното	
мислење.	наш	 проблем	 е	што	 се	 возне-
мируваме	 со	 тоа.	Можеме	 да	 го	 земеме	
предвид	 како	 еден	 од	 можните	 погледи	
и	агли	на	гледање,	но	тука	нема	потреба	
од	вознемиреност.	Постојат	многубројни	
погледи	и	агли	на	гледање,	но	од	корист	
ни	е	да	се	согледуваме	себеси	и	од	нив	да	
градиме	целосна	слика	за	себе.	Што	се	од-

ЖИВОТОТ  
(ИЛИ СЕЛЕКТИРАњЕТО) 
НА ЛИЦАТА  
СО ПОПРЕЧЕНОСТ



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

28

ДОНАЦИЈА  
НА ДЕТСКИ  
ИНВАЛИДСКИ  
КОЛИЧКИ  
ОД ИЗРАЕЛ

Во	 рамките	 на	 одбележувањето	 на	
Светскиот	 ден	 на	 лицата	 со	 инвалид-
ност	 и	денот	 на	 „Мобилност	Македо-
нија“,	 4	 декември,	 државата	 израел	
преку	 израелскиот	 амбасадор	 во	 Ма-
кедонија	-	не	дан	оријан	и	Министер-
ството	за	здравство	донираше	пет	лесни	
детски	 инвалидски	 колички	 за	 потре-
бите	 на	 членовите	 на	 „Мобилност	 би-
тола“.	Манифестацијата	беше	поддржа-
на	од	локалната	самоуправа	на	чело	со	
градоначалничката	м-р	наташа	Петров-
ска	и	клиничката	болница	–	битола,	на	
чело	со	директорот	д-р	зоран	Лазаров.	
тука	е	и	директорката	на	здравствениот	
дом	„д-р	Хаим	абраванел“,	 д-р	Весна	
Спирковска,	 како	 и	 други	 гости,	 осо-
бено	 од	 Центарот	 за	 деца	 со	 посебни	
потреби.	

на	 самиот	 почеток	 на	 манифеста-
цијата	беа	дадени	и	изјави	за	медиумите,	
нагласувајќи	го	нејзиното	значење	и	за-
ложбите	кои	„Мобилност	Македонија“	
ги	прави	за	подобрување	на	севкупното	
живеење	на	лицата	со	телесна	инвалид-
ност.	 Покрај	 количките,	 амбасадорот	
оријан	 донираше	 и	 десет	 перници-ду-
шеци	 за	 децата	 со	 посебни	 потреби,	
како	 и	 екГ-апарати	 за	 здравствениот	
дом.	 обраќање	 за	 овие	 настани	 има-
ше	и	Шели	Леви	драмер,	внука	на	д-р	
Хаим	абраванел,	познат	еврејски	лекар	
од	битола,	чие	име	сега	го	носи	токму	
здравствениот	дом	во	нашиот	град.	

им	 благодариме	 за	 позитивните	
перцепции,	 особено	 на	 организацијата	
на	Марија	Герас	дочовска,	 консултант	
на	израелската	амбасада	од	„одикон“.	
Се	 надеваме	 дека	 соработката	 ќе	 про-
должи,	 особено	 заради	 богатото	 ис-
куство	на	израел	за	лицата	со	инвалид-
ност.

д-р	Нико Јанков

несува	до	нашата	вознемиреност,	можеме	
да	видиме	дали	зад	неа	се	крие	недоверба	
во	нашите	способности,	квалитети,	и	по-
тенцијали	и	тенденцијата	на	исполнување	
на	очекувањата	на	другите.	

интимните	 (слободни	 или	 озаконе-
ти)	 врски	 се	 голем	 предизвик	меѓу	 на-
шите	 луѓе.	 Создавањето	 и	 одржување	
блиски	 и	 романтични	 врски	 меѓу	 пое-
динците,	 како	што	 се	 маж	 и	жена,	 љу-
бовни	 партнери	 или	 сексуални	 партне-
ри,	создаваат	огромна	доза	на	серотонин	
(хормон	на	радоста)	во	нивните	(наши-
те)	 тела,	 позитивна	 еуфоричност	 што	
,,живот	 значи“,	 особено	 кај	 помладите	
лица	со	попреченост.	нивниот	очај	кога	
наутро	ги	отворат	очите	ќе	биде	шанса	за	
насмевка	при	отворање	очи	како	влегу-
вање	во	градина	полна	со	плодови!	

како	да	се	подигне	серотонинот	по	
природен	пат	и	да	се	бориме	со	депре-
сијата	и	лошото	расположение?	

уметникот	 ќе	 ви	 рече	 дека	 е	 среќен	
кога	 ќе	 направам	 добро	 дело,	 а	 поетот	
кога	 ќе	 напише	 неколку	 искрени	 стиха.	
но	сите	ние	заеднички	ќе	се	сложиме	дека	
дружењето	со	љубовта	го	издига	чувство-
то	на	радост	до	небесните	височини.	ако	
одите	на	лекар	поради	вашето	лошо	рас-
положение,	 ќе	 добиете	 совет	 сличен	 на:	
Секој	ден	вклучувајте	барем	една	фермен-
тирана	храна.	Природната	ферментација	ги	
збогатува	производите	со	корисни	квасци	
и	пробиотици.	тие	помагаат	за	правилно	
искористување	на	хранливите	материи,	ја	
подобруваат	 дигестивната	 функција,	 па	
како	позитивен	ефект	од	тоа	следува	и	зго-
лемување	на	серотонинот.

Примајте	 повеќе	 сончева	 светлина.	
таа	придонесува	исклучиво	за	синтеза	на	
витамин	д.	тој	пак	учествува	во	зголему-
вањето	на	серотонинот,	ја	пребродува	де-
пресијата	и	го	подобрува	расположението.

Сепак,	 јас	 ќе	 завршам	 со	 она	 што	
еднаш	и	сум	го	напишал:	нашата	цел	е	
да	сфатиме	дали	спиеме	или	само	го	со-
нуваме	животот.	за	почеток	во	тоа	може	
да	помогне	креативна	друштвена	работа.	
Спортот,	 уметноста,	 тортијадата,	 пое-
зијата	 се	 одличен	 пример	 за	 будност	 на	
поединецот,	но	и	сета	негова	духовна	кре-
ација	што	извира	од	него	во	секој	момент	
кога	 тој	 ќе	 се	 напрегне.	 нашиот	 страв,	
фобиите,	 траумите	 од	 детството,	 стану-
ваат	 само	 интелектуално	 издржани	 кре-
ации	во	работењето.	да	 го	искористиме	
нашиот	сон	мудро	заради	следното	утро	и	
работата	која	нестрпливо	нè	очекува.

Љубе Лазаровски
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Градоначалникот	 на	 општина	кума-
ново,	Максим	 димитриевски,	 ја	 отвори	
работилницата	со	поздравен	говор	и	суб-
лимирање	на	условите	на	пристапност	во	
општина	 куманово.	 Во	 својот	 говор	 ја	
истакна	соработката	со	невладиниот	сек-
тор,	особено	со	„Мобилност	куманово“,	
во	 однос	 на	 подобрување	 на	 положбата	
на	лицата	со	инвалидност	во	оваа	насока.	

Во	 рамките	 на	 отворањето	 на	 на-
станот,	 детско-младинскиот	 ансамбл	
„СрМа“	 од	 куманово,	 предводен	 од	
кореографот	Марјан	бошковски,	наста-
пи	 со	орото	 „Водарки“,	 а	 во	работниот	
дел	на	манифестацијата,	 во	рамките	на	
одбележувањето	на	4	декември	-	ден	на	
лицата	 со	 телесен	 инвалидитет	 на	Ма-
кедонија,	за	активностите	кои	годинава	
ги	 презеде	 „Мобилност	 Македонија“,	
особено	 за	 иницијативата	 за	 измени	 и	
дополнувања	 на	 Правилникот	 за	 инди-
кации	за	остварување	на	право	на	орто-
педски	и	други	помагала,	како	и	за	нови-
от	Предлог-закон	за	социјална	 заштита	
и	 сите	 интервенции	 кои	 како	 сојуз	 ги	
дадовме	 за	 подобрување	 на	 текстот	 на	
законот	и	заштита	на	правата	на	лицата	
со	инвалидност,	говореше	претседателот	
на	„Мобилност	Македонија“,	бранимир	
Јовановски.

Во	 вториот	 работниот	 дел	 од	мани-
фестацијата,	кој	се	однесуваше	на	тема-
та	 ПриСтаПноСт,	 беа	 презентирани	
повеќе	 одредби	 од	 правни	 акти	 кои	 се	
дел	од	македонската	легислатива,	а	кои	
овозможуваат	 и	 наложуваат	 обврска	 за	
градење	на	општество	без	бариери.	Пред	
присутните	беа	презентирани	скици,	на-
црти	и	практични	примери	за	премосту-
вање	на	најчестите	архитектонски	бари-
ери,	а	тоа	се:	спуштени	рабници	за	пре-
мин	преку	улица,	правилно	обележени	и	

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ТЕМАТСКА  
РАБОТИЛНИЦА 
„ПРИСТАПНО  
КУМАНОВО  
– ПРИСТАПНА  
МАКЕДОНИЈА“

на	 12.12.2018	 година,	 во	 ресторан	
„Грација“	во	куманово,	во	организација	
на	Меѓуопштинското	здружение	на	лица	
со	 телесен	 инвалидитет	 на	 куманово,	
кратово	и	крива	Паланка	–	„Мобилност	
куманово“,	 а	 со	финансиска	 поддршка	
од	 „Мобилност	Македонија“,	 се	 одржа	
тематска	 работилница	 на	 тема:	 „По-
чит	и	обврска	на	локалната	самоуправа	
кон	 човековите	 права	 на	 жителите	 на	
градот	 кои	 се	 соочуваат	 со	 пречки	 во	
мобилноста	„ПриСтаПно	куМано-
Во	 –	 ПриСтаПна	 МакедониЈа“.	
Во	 рамките	 на	 манифестацијата	 беше	
одбележан	4	декември	 -	ден	на	лицата	
со	телесен	инвалидитет	на	Македонија.

на	работилницата	присуствуваа	140	
членови	од	здруженијата	членки	на	„Мо-
билност	 Македонија“,	 а	 посебен	 белег	

на	 настанот	 му	 дадоа	 градоначалникот	
на	 општина	 куманово,	 Максим	 дими-
триевски,	 градоначалникот	на	општина	
кратово,	д-р	Љупчо	бојаџиев,	 советни-
ците	 на	 претседателот	 на	 Владата	 на	
рМ,	Спасе	додевски	и	Сандра	Поповска,	
претставници	на	секторите	за	урбанизам	
од	 повеќе	 општини,	 претседатели	 на	
национални	 инвалидски	 организации,	
претставници	на	институции	и	подрачни	
единици	на	фондовите,	претставници	на	
ортопедските	куќи	и	други	гости.
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на	 30-31.3.2019	 година,	 во	 хотел	
„конгресен	центар“	во	охрид	се	одржа	
шаховски	 двомеч	 помеѓу	 репрезента-
циите	 на	 националниот	 сојуз	 на	 лица	
со	телесен	инвалидитет	на	Македонија	
–	 „Мобилност	 Македонија“	 и	 нацио-
налниот	сојуз	на	цивилни	инвалиди	од	
војната	на	Македонија.

Победа	 извојува	 репрезентацијата	
на	 „Мобилност	Македонија“	 со	 резул-
тат	6,5:3,5	поени.

натпреварот	се	играше	двокружно,	
со	темпо	по	играч	од	1	час,	на	5	шахов-
ски	табли.	Главен	судија	на	натпреварот	
беше	тони	Пајдаков,	а	составот	на	еки-
пите	беше	следниот:

МобиЛноСт	МакедониЈа
1.	табла,	Јанчо	ѓорѓевски2	поени	
2.	табла,	Горан	Војновски	1	поен
3.	табла,	Мирослав	бучевски2	поени
4.	табла,	даниел	нунески1,5	поени
5.	табла,	Живко	Станковски	0	поени

ЦиВиЛни	 инВаЛиди	 од	 ВоЈ-
ната
1.	табла,	Жарко	Селковски	0	поени
2.	табла	Мусли	Пајазити,1	поен
3.	табла,	крум	Митковски	0	поени
4.	табла,	коста	костов0,5	поени
5.	табла,	насуф	исаки2	поена

во	 доволен	 број	 паркинг	 места,	 рампи,	
лифтови,	вертикални	и	коси	платформи	
за	 премостување	 на	 висински	 разлики,	
шалтери	и	адаптирани	тоалети.

Главен	 заклучок	 од	 работилницата	
беше	дека	од	почетокот	на	идната	годи-
на,	 здружените	 членки	 на	 „Мобилност	
Македонија“	 ќе	 ја	 започнат	 кампањата	
за	 „Пристапна	 Македонија“	 во	 своите	
локални	 самоуправи,	 ќе	 им	 укажат	 на	

локалните	 власти	 дека	 очекуваме	 сите	
нови	станбени	и	деловни	градби,	како	и	
јавни	 површини	 за	 движење	 и	 престој,	
без	исклучок	да	ги	содржат	елементите	
за	пристапност,	опишани	во	законот	за	
градење	и	Правилникот	за	пристапност.	
исто	така,	при	реновирање	на	постоеч-
ките	улици,	паркови	и	станбено-деловни	
објекти	да	се	почитуваат	овие	стандарди	
на	пристапност.	

на	крајот	на	идната	година	ќе	се	со-
береме	 повторно	 и	 ќе	 направиме	 рези-
ме	 на	 конкретни	 активности	 кои	 биле	
спроведени	 во	 локалните	 самоуправи.	
искрено	 се	 надеваме	 дека	 ќе	 имаме	
многу	 за	 пофалба	 и	 ќе	 констатираме	
дека	 првиот	 чекор	 кон	 менување	 на	
јавната	 свест	 решително	 е	 зачекорен	 и	
дека	 нештата	 се	 менуваат	 на	 подобро.	
не	 попусто	 се	 вели	 дека	 и	 најдолги-
от	 пат	 започнува	 со	 првиот	 чекор.	
работилницата	 заврши	 со	 размена	 на	
идеи,	дружење	и	заеднички	ручек.

Б. Јовановски

Претседателот	 на	 националниот	
сојуз	 на	 цивилни	 инвалиди	 од	 војната	
на	 Македонија,	 душан	 нешевски,	 го	
отвори	 натпреварот	 евоцирајќи	 споме-
ни	 од	 минатото,	 од	 зачетоците	 на	ша-
ховската	игра	во	редовите	на	лицата	со	
инвалидност	во	нашата	држава,	истак-
нувајќи	 повеќе	 поединци	 заслужни	 за	
развојот	и	прифаќањето	на	шахот	како	
најмасовна	 игра	 која	 отсекогаш,	 па	 и	
денес,	има	врвни	шахисти	од	редовите	
на	лицата	со	инвалидност.

По	 завршување	 на	 официјалниот	
дел	на	турнирот,	меѓу	натпреварувачите	
продолжи	 дружењето	 со	 дрвените	 фи-
гури	 во	 неформална	 конкуренција,	 се	
одиграа	многу	меѓусебни	игри	при	што	
доминираше	 насмевката,	 шегата,	 но	
и	 по	 некоја	 лута	 забелешка...	 впрочем	
таква	 е	 играта,	 а	 велат	 оној	што	 губи,	
има	право	да	се	лути.

натпреварувачите	 се	 разделија	 со	
желба	 што	 поскоро	 да	 се	 сретнат	 во	
некоја	 нова	 „пресметка“	 на	 некој	 нов	
„шаховски	мегдан“.

Б. Јовановски
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ОЛИВЕРА НАКОВСКА 
- БИКОВА

иднината	 им	 припаѓа	 на	 натпрева-
рувачите	со	големо	срце

„биди	добар,	биди	подобар…	стани	
најдобар“

Под	ова	мото,учениците	од	петто-2	
и	петто-4	одд.	од	оу	„ѓорѓи	Сугарев“-
битола	 со	 своите	наставнички	наташа	
тодоровска	и	билјана	рахманова-тасе-
ва,	имаа	интерактивна	средба	со	маке-
донската	 параолимписка	 шампионка	
во	 стрелаштво,	 оливера	 наковска-би-
кова.	 настанот	 беше	 организиран	 на	
28.2.2019	година	во	училишната	библи-
отека,	со	цел	учениците	да	се	запознаат	
со	еден	врвен	спортист	од	битола	и	Ма-
кедонија,	со	нејзините	постигнувања	на	
светско	ниво	и	како	со	труд	се	постиг-
нуваат	највисоки	резултати	во	спортот.

Со	 својата	 скромност	и	 емотивност	
во	 искажувањата,	 оливера	 ги	 освои	
срцата	 на	 љубопитните	 ученици	 и	 им	
раскажуваше	 за	 нејзините	 почетоци	 во	
стрелаштвото	кои	почнаа	во	средно	еко-
номско	училиште.	Со	помош	на	 видео-
материјали	 и	фотографии	 од	 голем	 дел	
од	нејзините	постигнувања	на	европски	
и	светски	првенства	успешно	им	ги	доб-
лижи	своите	дострели,	пред	сè	објасну-

вајќи	го	самиот	чин	на	подготовки	и	тре-
нинзи	за	големите	натпреварувања.	

иако	 тренира	 во	 скромни	 услови	
кои	 ги	 обезбедиле	 пред	 повеќе	 од	 20	
год.	 таа	воопшто	не	се	пожали	на	тоа,	
туку	на	децата	им	објасни	дека	ако	се	
сака	 нешто	 да	 се	 постигне,	 не	 требаат	
идеални	услови	туку	многу	труд	и	да	се	
одвојува	доволно	време	за	тренинг.	ре-
зултатите	потоа	сами	ќе	си	дојдат.	таа	
идната	 година	 ќе	 учествува	 на	 (за	 неа	
петти)	Параолимписки	игри,	овој	пат	во	
„токио	2020“.	децата	беа	фасцинирани	
и	од	оваа	информација.

Со	 посебна	 емоција	 го	 објасни	
својот	однос	со	сите	членови	на	Маке-
донската	 параолимписка	 федерација,	
а	 особено	 поддршката	 и	 мотивацијата	
која	ја	добива	од	својот	колега,	тренер	и	
ментор	бранимир	Јовановски.

учениците	 поставуваа	 прашања	 на	
кои	 таа	 отворено	 и	 јасно	 им	 објасну-
ваше.	еве	дел	од	прашањата	на	кои	се	
дискутираше:
1.	зошто	 го	 избравте	 овој	 спорт?	 Со	
какви	 услови	 за	 спортување	 со	 соо-
чивте	во	нашиот	град	и	државата?

2.	Што	значи	параолимпијада?	од	кога	
нашата	земја	се	вклучи	на	Параолим-
пијада	 и	 дали	 имаме	 учесници	 само	

во	оваа	дисциплина?
3.	какви	успеси	имате	постигнато?	дали	
и	која	Ви	е	омилената	награда?

4.	кои	дисциплини	ги	има	стрелаштвото?
5.	дали	има	можност	младите	да	се	зани-
маваат	со	стрелаштво	во	нашиот	град?

6.	дали	би	сакале	Вие	да	сте	тренер	и	да	
формирате	клуб	за	стрелаштво?

7.	дали	Вашите	деца	би	ги	насочиле	да	тре-
нираат	стрелаштво	или	некој	друг	спорт?

8.	колку	државата	и	градот	го	ценат	Ва-
шето	постигнувања	и	каква	е	нивната	
поддршка	за	освоените	награди?
учениците	 најмногу	 се	 радуваа	 на	

пехарите,	медалите,	дипломите	и	плаке-
тите	кои	им	ги	покажуваше	и	ја	објас-
нуваше	 нивната	 важност.	 Последниот	
го	 освои	 претходниот	 ден	 -	 спортист	
на	 градот	 битола.	 Потоа	 следуваше	
изненадување	за	оливера	од	страна	на	
учениците	кои	за	неа	и	нејзините	успе-
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ТУРНИР ВО ШАХ  
ПО ПОВОД ДЕНОТ  
НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ 
 – 3 ДЕКЕМВРИ

Во	 пресрет	 на	 денот	 на	 лицата	 со	
инвалидност	 –	 3	 декември,	 ССри	 од	
битола	организираше	турнир	во	шах,	кој	
се	одржа	на	1	декември	и	во	кој	учество	
зедоа	 речиси	 сите	 сојузи	 (Мобилност,	

Сојуз	на	слепи,	Сојуз	на	глуви,	Сојуз	на	
цивилни	инвалиди	од	војната,	ССриМ	–	
битола	инвалидски	пензионери).	

турнирот	 помина	 во	 интересна	 и	
динамична	атмосфера,	а	најголем	успех	
постигнаа:	 Лазар	 котевски	 (Сојуз	 на	
слепи)	–	1.	место	и	златен	медал,	Живко	
Стрезовски	 (Мобилност	 битола)	 –	 2.	
место	и	сребрен	медал	и	Цане	Петков-
ски	–	3.	место	и	бронзен	медал.

По	 собирањето	 на	 поените,	 екипно	
пехарот	 го	 освои	 екипата	 на	 инвалид-
ските	 пензионери.	 овој	 начин	 на	 чес-
твување	 е	 добредојден	 и	 во	 иднина	 се	
надеваме	на	уште	помасовно	учество.

д-р	Нико Јанков

ГРСТ СТИХовИ ЗА НАШАТА СПоРТ-
СКА ХеРоИНА

ОЛИВЕРА НАКОВСКА - БИКОВА

оливера,спортистка наша
Легендарна си и цела Македонија те знае
Исправена ти гордо стоиш
виориш македонско знаме
единствена
Радост и среќа има во очите твои
А , еве денес си со нас тука.

Ние сме горди што те имаме
Ајде продолжи,не застанувај
Кога си веќе најдобра
освои уште повеќе медали
вака се редат успеси
Со труд и напорна работа
Ќе славиме сите заедно
А ти ќе бидеш горда Македонка.

Балканот се треси кога
Исправена ти стоиш
Крвта во вените тече,
очите полни со радост и секаде 
вратите се отворени кон победата нова
А , еве денес си со нас тука.

Магдалена Ангелковска, Ања Крстева 
и Теона Петковска V-2 одд.
ОУ „Ѓорѓи Сугарев“- БИтола 

НАША оЛИМПИјКА

Наша славна олимпијка
Ама заслужена е таа слава
Ширум светот настапува
А и разни медали освојува.

оливера,
Лична,горда,храбра
Игра до самиот крај
Македонија ја сака неа
Повеќе од се на светот
Има добар спортски став
јако стега пиштол в рака
Кон целта стрела, да победи сака
А еве денес дојде кај нас.

Ти благодариме сите, на сет глас !!!

Андреа Талевска V-2 одд.
ОУ „Ѓорѓи Сугарев“- Битола

си	имаа	подготвено	поетски	и	ликовни	
творби.	 интерактивните	 активности	
продолжија	со	натпреварување	во	игра	
пикадо.	 учениците	 увидоа	 дека	 не	 е	
баш	лесно	да	ја	погодат	целта,	бидејќи	
само	со	вежбање	може	да	се	погоди	во	
центарот,	 а	 тоа	 го	 постигнуваат	 само	
врвните	спортисти	како	нашата	златна	
оливера.

	оливера	 на	 оваа	 средба	 со	 учени-
ците	 беше	 придружувана	 од	 нејзината	
ќерка	Викторија,	која	инаку	е	одбојкар-
ка.	таа	како	и	сите	членови	од	нејзино-
то	 семејството	 се	 голема	 поддршка	 за	
оливера,	што	ù	дава	уште	поголем	мо-
тив	за	нови	успеси	во	дисциплините	во	
кои	настапува.

за	пријатен	прием	во	училиштето	и	
можност	за	натамошна	соработка	се	по-
грижија	и	директорката,	Валентина	Пе-
треска	 и	 психологот,	 нина	 Пожарска,	
од	кои	ја	доби	поканата	да	биде	и	поче-
сен	гостин	на	патронатот	на	училиште-
то.	Поканата	 е	 прифатена	 со	 воодуше-
вување	од	страна	на	нашата	оливера.	

По	денешната	средба	едно	е	сигур-
но	-	учениците	од	„ѓорѓи	Сугарев“	-	би-
тола	имаат	нов	 спортски	идол,	 а	 тоа	 е	
шампионката	над	шампионите,	оливе-
ра	наковска-	бикова.

Наташа Тодоровска
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камПаЊа  
На мОБИлНОСТ макеДОНИја 
„ПрИСТаПНа макеДОНИја“

ИзВеСТуВаЊе ДО кОрИСНИЦИТе На 
елекТрОНСкИ карТИЦИ за ОСлОБОДуВаЊе  
ОД ПлаЌаЊе На ПаТарИНа

ПреДлОзИ ВО НОВИОТ закОН СОЦИјалНа заШТИТа  
ВО ОДНОС На ПОДОБруВаЊе На ПраВаТа  
На ЧлеНОВИТе

акТИВНОСТИ за ДОНеСуВаЊе На НОВ ПраВИлНИк 
за ОрТОПеДСкИ ПОмагала

ОДрЖаНа СеДНИЦа На ИзБОрНО СОБраНИе  
На мОБИлНОСТ макеДОНИја за маНДаТеН  
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