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Збор на уредникот

бранувања – мирувања

Случувањата се такви какви што се последните на-
говестувања за самовработувањата на лицата со инва-
лидност уште еднаш ја разбрануваа заинтересираната 
јавност. Со веќе оспоруваниот закон за вработување на 
лица со инвалидност и новиот „под мраз“; со понудата 
за самовработување повторно ќе останат да висат во воз-
дух модалитетите на поддршка кои Владата ги гаранти-
ра. кои дејности, поддршка, пласман на услуги, наплата 
итн. на турбулентниот пазар на труд каде што во послед-
но време се понудени повеќе олеснувања за работодавци-
те, по се изгледа дека лицата со инвалидност повторно ќе 
бидат монета за поткупување. Многу тешко се доаѓа до 
сознанија за злоупотреби и отпуштања, уште потешко за 
опстојување во овие услови на тие кои ги поминале на 
повеќе наврати досегашните патеки, ова им изгледа како 
утопија. Со понудените олеснувања за сите на прв поглед 
самовработувањето изгледа како светла точка. Сите до-
сегашни напори не ги дадоа очекуваните резултати на 
ниво на националниот совет на инвалидски организации 
на република Македонија (нСиоМ) и националното ко-
ординативно тело (нкт) повеќе години со ред се разгле-
дувани и предложувани решенија. Слух има, поддршка 
има, ама во пракса во базата работите одат потешко. Ста-
рите рекле дека една ластовичка не ја носи пролетта, но 
сега и цели јата тоа не можат да го коригираат. Се надева-
ме дека иницијативата нема да има краткорочен ефект и 
дека со новата регулатива и сите регулаторни механизми 
на институциите на државата, добрата идеја ќе има по-
долгорочна и благонадежна реализација.

Ваш, 
прим. д-р Нико Јанков

ЗБОР НА УРЕДНИКОТ



3МОБИЛНОСТ

МОБИЛНОСТ

Број 83, Август 2015

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

на 05.06.2015 година во просториите на хотелот 
„Мизо“ во охрид беше одржана втората седница на 
управниот одбор на Мобилност Македонија годинава.

на дневниот ред беа поставени повеќе прашања од 
интерес на лицата со телесен инвалидитет, беа донесени 
соодветни одлуки и заклучоци. По усвојувањето на за-
писникот од претходната седница на уо на Мобилност 
Македонија одржана на 10.03.2015 година, од страна на 
претседателот на сојузот беа дадени повеќе информа-
ции за спроведените активности меѓу двете седници на 
управниот одбор, меѓу кои:

-за текот на постапката за набавка на 2 апартмани за 
закрепнување и рехабилитација во кампот „асамати“ на 
Преспанско езеро, за кои постапката за продажба преку 
јавно наддавање е сопрена од страна на понудувачот на 
апартманите и за кои правиме дополнителни напори 
да го реализираме проектот; -за одржаната VI Меѓуна-
родна ликовна колонија во организација на Мобилност 
Мкедонија во охрид во период од 22-28.04.2015 година 
на која учествуваа 14 уметници кои насликаа триесети-
на дела и кои традиционално ќе бидат изложени во гале-
рискиот простор на „Порта Македонија“ на 02.12.2015 
година во чест на одбележување на „3-ти декември“-
Меѓнародниот ден на лицата со инвалидност. изложбата 
беше медиски покриена со посебната емисија Петтиот 
ангел што се емитува на Македонската радио телеви-
зија. Повеќе учесници на колонијата дадоа свои виду-
вања за идејата и оправданоста на одржувањето на оваа 
манифестација со која се поттикнува самостојниот израз 
и вештини на талентираните и посебно ликовно надаре-
ните членови на Мобилност Македонија; -за работната 
средба во Министерството за труд и социјална полити-
ка и во просториите на нСиоМ во врска со подготву-
вање на критериуми за спроведување на програмата за 
враќање на средства уплатени за данок, акцизи и царина 
за набавка на патничко моторно возило за лица со нај-
малку 80% телесен инвалидитет на долни екстремитети 
или карлица, но и за останатите видови на инвалидитет 
(глуви, слепи и интелектуална попреченост) чии реше-
нија, според наша оценка, не одат во прилог на лицата 
со телесен инвалидиотет; -за пуштеното во употреба 
новото, осмо по ред инклузивно детско игралиште, овој 
пат во кисела Вода, за одржаната тематска работилни-
ца во Велес на 16.05.2015 година на тема „заштита на 
правата на пациентите од правен аспект и од аспект на 
здравствените работници“, за извршената финансиска 

контрола во Мобилност битоа и уредно водената архив-
ска и финансиска документација, за состанокот на Ста-
тутарно-правната комисија во однос на приговорите од 
незадоволните членови и потпишаната петиција за спо-
ред нив неправилно одржаните избори во охрид, како и 
за други активности во наведениот период помеѓу двете 
седници на уо на Мобилност Македонија.

Во натамошниот тек на седницата беше дискутиран 
конечниот извештај за извршената финанасика контро-
ла над Мобилност Македонија од страна на Минис-
терството за труд и социјална политика за 2012 и 2013 
година и препораката од истата. беше одлучено да се 
напише допис до министерството со кој ќе се опишат 
преземените мерки согласно препораката.

По исцрпената дискусија по одделни точки беа до-
несени следните одлуки:

-Мобилност охрид да спроведе нови избори на кои 
транспарентно и благовремено, согласно Статутот, ќе го 
извести членството за времето и местото на одржување 
на седницата на Собранието. истата да се организира 
во една просторија, во која ќе има прегледност меѓу 
членовите на Мобилност охрид и на истата уредно да 
бидат поканети претставници на Мобилност Македо-
нија во улога на посматрачи. доколку не се спроведе 
оваа одлука до 20.06.2015 година, или доколку Мобил-
ност охрид до таа дата не ја извести со допис Мобил-
ност Македонија за терминот на кој ќе биде во догледно 
време одржна седницата на изборното Собрание, да се 
активира препораката од Статутрно-правната комисија 
на Мобилност Македонија; да се уплатат средства за 
бенифициран стаж на вработеното лице согласно закон-
ските одредби за периодот за кој не е извршена закон-
ската обврска; да се исплатат средства за втората редов-
на дотација на членките на Мобилност Македонија; да 
се покани делегација на Фондација „Сила за живот“ од 
бугарија на работна средба во месец јули во апартмани-
те во охрид а во врска со активноста организација на 
Музички фестивал на лица си телесен инвалидитет; да 
се исплатуваат патни трошоци за настап на ревијални 
натпревари на фудбалскиот тим на Мобилност Македо-
нија се додека ова прашање не го регулираме со ФФМ; 
По покана од Сојузи на лица со телесен инвалидитет од 
регионот, да се состави спортск екипа и да се учествува 
на истите во 2015 година во Србија, Хрватска, биХ, бу-
гарија и Словенија.

Б.Јовановски

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР  
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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ГРАНТ ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

на 19.06.2015 година во дХо „даре Џамбаз“ се одр-
жа работна средба на која покрај претставниците на на-
ционалните инвалидски организации, присуствуваше и 
министерот за труд и социјална политика диме Спасов. 
на средбата се утврдуваа детали во однос на распишу-
вање на оглас за самовработување на лицата со инва-

лидност со кој грант 120 претприемачи ќе треба да до-
бијат неповратни средства за себе и плус за евентуално 
вработување на две лица (со или без инвалидност). Ли-
цата со инвалидност, доколку имаат идеја за отворање 
на нови фирми, нивниот бизнис-план ќе биде подготвен 
од консултант и се предвидува една година низ бизнисот 
да ги води ментор за која услуга од вкупната сума од 
грантот ќе им се одземе определен износ на средства. 

Вредно е да се каже дека претприемачите ќе имаат право 
да ги користат и бенефитите од законот за вработување 
на лица со инвалидност, односно неповратните средства 
за вработување и средствата за адаптација на работното 
место, согласно со критериумите опишани во законот.

Се очекува наскоро да имаме уште една работна 
средба на која ќе се додефинираат дета-
лите, а потоа и да се распише најнапред 
повикот за пријавување на интерес, а по-
тоа и огласот кој најверојатно ќе трае 20-
30 дена. 

за да се аплицира за добивање на 
грант, лицето треба да е активен барател 
на работа во агенција за вработување 
најмалку еден ден, што значи дека само 
е потребно да се пријави во агенцијата 
како активен барател на работа и веднаш 
да има право да аплицира на огласот. 
исто така и веќе вработените лица со ин-
валидност ќе имаат право да аплицираат, 
со тоа што ќе мора да го прекинат работ-
ниот однос и да се пријават во агенција 

за вработување како активни баратели на работа. Меѓу-
тоа, при одлучувањето за добивање на грант предност 
ќе имаат невработените лица, а ако остане нераспре-
делен број на грантови тогаш и лица кои ја напуштиле 
работата. идејата сè уште се доработува и очекуваме во 
најскоро време да се излезе со официјална и комплетна 
информација. Гореспоменатото ви го пишувам како пр-
вична информација и поттик да размислувате за идеја 
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за отпочнување на бизнис со поддршка од 5000 до 8000 
евра.

на 16.07.2015 година во „Порта Македонија“, Про-
грамата за самовработување на лица со инвалидност 
ја промовираа вицепремиерот задолжен за економски 
прашања, Владимир Пешевски, министерот за труд и 
социјална политика, диме Спасов, директорот на аген-
цијата за вработување на република Македонија, Влат-
ко Поповски и алесандро Фракасети, заменик постоја-
ниот претставник на ундП во Македонија.

Вицепремиерот Пешевски информира дека мерката 
има цел да се зголеми вработеноста и можностите на па-
зарот на трудот за невработените од оваа група на лица:

„Владата континуирано спроведува и ќе продолжи 
да реализира проекти чиј главен фокус ќе бидат лицата 
со инвалидност, а со цел нивна поуспешна интеграција 
во општеството и овозможување еднакви услуги за жи-
вот и работа“, рече Пешевски и додаде дека особено ва-
жно е да им се даде шанса на лицата со инвалидност за 
да ги покажат своите знаења и вештини.

тој потсети дека проектот „Македонија вработува“ 
ги идентификува сите групи на невработени лица, а осо-
бен фокус е ставен на најчувствителните и најранливите 
групи на невработени во Македонија, меѓу кои се и ли-
цата со инвалидност.

Министерот Спасов информира дека предноста на 
оперативниот план за услуги на пазарот на трудот и ак-
тивни програми и мерки за вработување за 2015 година 
е во тоа што во него се предвидени различни видови на 
програми и мерки кои се насочени на различни целни 
групи кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот. 

„Сите учесници во оваа Програма се стекнуваат со 
право да добијат обука за претприемништво и развој на 

бизнис-идеја и од нив ќе бидат избрани дел за поддршка 
за изработка на бизнис-план. невработените лица кои 
доставиле најдобри бизнис-планови ќе добијат помош 
при регистрација на сопствен бизнис и ќе добијат грант 
од 310 илјади денари. Лицата ќе добијат индивидуална 
поддршка преку обезбедување континуирани консул-
тантски и менторски услуги“, истакна Спасов.

кандидатите кои ќе презентираат одржлив бизнис-
план, кои имаат потреба од дополнителни вработувања 
можат да аплицираат за грант кој ќе поддржи самовра-
ботување на основачот на компанијата и дополнително 
вработување на најмногу две лица. Во тој случај сред-
ствата на вкупниот грант ќе изнесуваат 494 илјади дена-
ри од кои 310 илјади денари за реализација на самовра-
ботување и отворање на бизнисот и 184 илјади денари 
за дополнителни две вработувања, или по 92 илјади де-
нари по лице.

„Со оваа мерка ќе ја засилиме нашата цел, што по-
веќе вработени лица со инвалидност“, потенцираше 
Спасов.

директорот на агенцијата за вработување, Попов-
ски, информира дека огласот почнува од денеска и ќе 
трае во наредните 30 работни дена, а од понеделник, 
сите заинтересирани лица ќе можат да поднесат апли-
кација во агенцијата за вработување. оние лица што 
не се во евиденција, истиот ден кога ќе се пријават на 
евиденцијата за активни баратели на работа ќе можат да 
поднесат апликација за оваа мерка.

„Прво ќе ги детектираме оние лица, кои согласно 
со комисијата, можат да работат. од нив ќе се направи 
селекција, кои ќе одат на обука и ќе произлезат бизнис-
планови“, рече Поповски и додаде дека целата постапка 
ќе се одвива во агенцијата за вработување со помош од 
ундП. 

оваа Програма ја поддржаа бранимир Јовановски, 
претседател на националниот сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија „Мобилност Македонија“, 
истакнувајќи во својот говор дека Владата на репу-
блика Македонија, преку ресорните министерства и 
институции, мора да преземе конкретни мерки за пре-
мостување на архитектонските бариери во објектите за 
спроведување на настава во основно, средно и високо 
образование, со што ќе им овозможи на лицата со теле-
сен инвалидитет соодветна едукација и конкурентност 
на пазарот на трудот.

Б.Јовановски
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Врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 
2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за 
вработување на Република Македонија на 18.07.2015 година , објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС
до 

невработените инвалидни лица

1. Се повикуваат сите евидентирани невработени инвалидни лица кои своето вработување сакаат да го решат 
со финансиска поддршка преку Програмата за самовработување на лица со инвалидност, да се пријават во 
работните клубови на центрите за вработување на АВРМ каде редовно се евидентираат како невработени лица.

2. Финансиската поддршка опфаќа обезбедување на: 
 - експертска поддршка во форма на обука за претприемништвото и водење бизнис, ваучер систем за 
изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на бизнисите 
 - финансиска и советодавна поддршка за набавка на опрема и/или репроматеријали во висина од 
310.000,00 денари;
 - финансиска поддршка за дополнително вработување за најмногу 2(две) лица во вид на опрема и/или 
материјали во вкупен износ од 494.000,00 денари од кои 310.000,00 денари се за реализација на самовработувањето 
и отварање на бизнисот и 184.000,00 денари за дополнителни 2 (две) вработувања, односно 92.000,00 денари по 
лице, за кандидати кои ќе презентираат одржлив бизнис план, кој јасно укажува на потреба од вработување на 
уште 1 (едно), најмногу 2(две) лица, за успешно функционирање на бизнисот, но и преку економски и финансиски 
параметри ја потврдува одржливоста на дополнителното вработување;
 - Воедно, по истекот на 9 (девет) месеци за кои правното лице има исплатено плати и придонеси може 
да поднесе барање до Управниот одбор на АВРМ преку центрите за вработување, за користење на неповратни 
средства од Посебниот фонд согласно Законот за вработување на лица со инвалидност.

3. Лицата од точка 1 на овој Јавен оглас кои ќе регистрираат фирми и кои финансиски ќе бидат поддржани, најмалку 
2 (две) години не можат да се евидентираат како невработени лица во АВРМ. Доколку лицето од точка 1 престане со 
вршење на дејноста (а со тоа престане и работниот однос) пред истекот на 1 (една) година од датумот на регистрирање 
на бизнисот има обврска да врати 80% од финансиските средства искористени за набавка на опрема и/или 
репроматеријали во паричен износ, во период од 12 (дванаесет) месеци. Доколку престане со вршење на дејноста пред 
истекот на 2 (две)години од датумот на регистрирање на бизнисот, има обврска да врати 60% од финансиските средства 
искористени за набавка на опрема и/или репроматеријали во паричен износ во период од 12 (дванаесет) месеци. 
- Основачот на правниот субјект кој ќе има дополнителни вработувања , ќе има обврска да ги задржи 
дополнително вработените лица во работен однос најмалку уште 12 (дванаесет) месеци

4. Доколку заинтересираното лице со инвалидност не е евидентирано како невработено инвалидно лице, има 
можност тоа да го направи во соодветниот центар за вработување најмалку еден ден пред пријавувањето во 
Програмата за Самовработување на лица со инвалидност.

5. Заинтересираните невработени лица од точка 1 на овој Јавен оглас, пријави можат да поднесат најдоцна до 
01.09.2015 година во работните клубови на 30-те центри за вработување во РМ.

6. Условите, правата и обврските поконкретно ќе бидат уредени со склучување на договор на невработените 
лица со АВРМ и УНДП.

Детални информации можат да се добијат во работните клубови на 30-те Центри за вработување на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, контакт центарот 02-3298-297 и веб страните www.avrm.gov.mk и www.
samovrabotuvanje.mk.

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Мобилност Македонија со години наназад мошне 
активно делуваше на полето на враќањето на правото за 
набавка на патничко моторно возило со враќање на да-
нок на додадена вредност, акцизи и царина за лицата со 
најмалку 80% телесно оштетување на долните екстре-
митети или карлица (онака како што беше остварување 
на ова право со стариот закон за данок на промет на 
производи и услуги, член 14 точка 14 кој од 1999 година 
е вон сила). Сме напишале десетици писма со Владата 
на рМ, до Министерството за финансии, до Министер-
ството за труд и социјална политика, остваривме мно-
гу состаноци, преговори и договори, баравме ова право 
да е слободно право на лицата со телесен инвалидитет 
кои ги исполнуваат наведените критериуми, предлагав-
ме заштитни механизми од злоупотреба на ова право, и 
конечно се донесе закон за измена и дополнување на за-
кон за социјална заштита (Службен весник на рМ бр.33 
од 05.03.2015 година), во кој закон е вметната нова глава 
VII-а која гласи реФундираЊе на СредСтВа за 
набаВка на ПатниЧки аВтоМобиЛи и содржи 
пет нови члена од 213-а до 213-д и нов член 254-б. Со 
овие членови се уредува можноста за набавка на пат-
нички автомобил, меѓутоа решението не е најдобро за 
лицата со телесен инвалидитет. 

имено, најнапред со законот се отвори широка мож-
ност за набавка на патнички автомобили за сите лица 
со инвалидност (телесни, слепи, глуви и интелектуално 
попречени) што е мошне широка лепеза на корисници 
(додадени се глувите и интелектуално попречените кои 
никогаш порано не го користеле ова право), иако ова 
потреба пред се е за лицата со потежок телесен инва-
лидитет на кои автомобилот им служи како ортопед-
ско помагало и кои не можат да користат алтернатив-
ни средства за превоз или да се движат пешки. иако во 
преговорите пред донесување на измената на законот се 
обидував многу пластично да го објаснам ова, сепак за-
конодавецот одлучи да го прошири правото.

од друга страна, право на набавка на патнички ав-
томобил ќе има мала група на лица годишно, бидејќи 
набавката ќе се базира на соодветна програма на Ми-
нистерството за труд и социјална политика и ќе се од-
несува на околу 200 возила на годишно ниво!!! на мое 
прашање за кои лица ќе се однесува правото, според кои 
критериуми ќе се врши рангирањето на лицата, кое спо-
ред мое мислење ќе биде мошне тешко и сложено, на 
првиот работен состанок во министерството добив одго-

НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ЗА ЛИЦА  
СО ИНВАЛИДНОСТ СО РЕФУНДИРАЊЕ  
НА СРЕДСТВА ЗА ДДВ, АКЦИЗИ И ЦАРИНА

вор дека бројот на издадените дозволи ќе биде линеарно 
распределен (по еднаков број за секој вид на инвалиди-
тет) што е потполно неприфатливо за Мобилност Ма-
кедонија, бидејќи овие возила служат како ортопедско 
помагало и единствена можност за самостојно движење 
само за лицата со потежок телесен инвалидитет. на ос-
танатите (глуви, интелектуално попречени и слабовид-
ни) им е доволна само пружена рака која ќе ги води и 
ќе им помага. теоретски, се очекува повеќе илјади лица 
ќе побараат остварување на ова право и објективно со 
ваква динамика не може истите да се изротираат ниту за 
20 години, а тоа не е решението кое го баравме. 

Мобилност Македонија упорно бара состанок со ми-
нистерот за финансии со желба директно да му ги објас-
ниме потребите, меѓутоа и бенефитите од изменување на 
ова законско решение со цел да им се дозволи уживање 
на ова право на сите лица кои ги исполнуваат критери-
умите и тоа веднаш, а не со програма. за жал повторно 
се соочуваме со повеќемесечно чекање на одговор и иг-
норански однос, но останува нашата упорност без оглед 
на тешкотиите за остварување на работен состанок. ние 
апсолутно ќе останеме посветени на нашата идеја. 

Во продолжение ви ги цитираме одредбите од зако-
нот за социјална заштита кои се однесуваат на оствару-
вање на ова право:

реФундираЊе на СредСтВа за набаВка 
на ПатниЧки аВтоМобиЛи

Член 213-а
Лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстре-

митети, лице со умерена, тешка и длабока интелектуална 
попреченост, потполно слепо лице со придружник и потпол-
но глуво лице може да поднесе барање за рефундирање на 
средства платени како царински давачки, данок на додадена 
вредност и акциза за набавка на патнички автомобил, со кој 
ќе управува подносителот на барањето или неговиот брачен 
другар, родител, дете или друг роднина кој живее со лицето 
и помеѓу нив постои должност за издржување согласно со 
законот за семејството, односно старател, а ќе се користи 
исклучиво за потребите на лицето за превоз и полесна со-
цијална интеграција во заедницата.

барањето од ставот 1 на овој член може да се под-
несе еднаш во период од пет години за набавка на пат-
нички автомобил со купопродажна вредност до 10.000 
евра во денарска противвредност.
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барањето од ставот 1 на овој член со потребната до-
кументација се поднесува до комисија за рефундирање 
на средства за набавка на патнички автомобил, преку 
надлежниот центар за социјална работа.

Министерот формира комисија за рефундирање на 
средства за набавка на патнички автомобил, составена 
од пет члена од кои по двајца претставници од Минис-
терството за труд и социјална политика и Министер-
ството за финансии и еден претставник од заводот за 
социјални дејности, со мандат од две години.

Член 213-б
ако лицето на кое му се рефундирани средства, пла-

тени како царински давачки, данок на додадена вредност 
и акциза за набавка на патнички автомобил, го отуѓи 
возилото во период од пет години по добивање на сред-
ствата, должно е истите да ги врати со законска казнена 
камата, пресметана до денот на уплатата во буџетот на 
република Македонија.

Член 213-в
Центарот за социјална работа формира комисија за 

вршење на увид во домот на подносителот на барањето, 
составена од три стручни лица, вработени во центарот.

комисијата од ставот 1 на овој член, при поднесу-
вање на барањето ја утврдува фактичка состојба за на-
чинот на користење на патничкиот автомобил, за што 
составува записник. комисијата барањето со записникот 
ги доставува до комисијата за рефундирање на средства 
за набавка на патнички автомобил.

комисијата за рефундирање на средства за набавка 
на патнички автомобил, врз основа на барањето, потреб-
ната документација и записникот на комисијата од ставот 
1 на овој член дава предлог до министерот за исполне-
тоста на условите за рефундирање на средства и донесу-
вање на решение по барањето.

Во Министерството за труд и социјална политика 
се води евиденција за лицата кои поднеле барање за 
рефундирање на средства за набавка на патнички авто-
мобил, која содржи: име, презиме, и единствен матичен 
број на подносителот на барањето, издадениот наод и 
мислење за степенот на инвалидноста (број, датум и ин-
ституција), датумот на приемот на барањето и датумот 
на издавање на решението или известувањето, согласно 
прописите за заштита на личните податоци.

Член 213-г
комисијата за рефундирање на средства за набав-

ка на патнички автомобил, најмалку еднаш годишно 
врши проверка на наменското користење на патничкиот 
автомобил за лицето на кое му се рефундирани сред-
ства платени како царински давачки, данок на додадена 

вредност и акциза за набавка на истото, преку надлеж-
ниот центар за социјална работа.

доколку комисијата за рефундирање на средства за 
набавка на патнички автомобил утврди дека патничкиот ав-
томобил не се користи за личните потреби за лицето на кое 
му се рефундирани средствата, а врз основа на податоците 
добиени со проверка преку центарот за социјална работа, 
комисијата дава предлог до министерот за донесување на 
решение за враќање на неосновано примените средства.

Против решението од членот 213-в став 3 и реше-
нието од ставот 2 на овој член може да се изјави жалба 
во рок од 15 дена од денот на добивањето на решение-
то до државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен.

доколку лицето на кое му се рефундирани средства, 
платени како царински давачки, данок на додадена вред-
ност и акциза за набавка на патнички автомобил, не ги 
врати средствата во рокот определен со решението од 
став 2 на овој член, Министерството за труд и социјална 
политика ќе поднесе тужба до надлежниот суд за враќање 
на примените средства со законска казнена камата.

Член 213-д
Владата на република Македонија донесува Годишна 

програма за рефундирање на средства платени како ца-
рински давачки, данок на додадена вредност и акциза за 
набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% 
инвалидност на долните екстремитети, за потполно сле-
пи лица со придружник и за потполно глуви лица, со која 
се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведу-
вање, потребната документација и обезбедените средства.

рефундирањето на средствата платени како царин-
ски давачки, данок на додадена вредност и акциза за на-
бавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% 
инвалидност на долните екстремитети, за потполно 
слепи лица со придружник и за потполно глуви лица се 
врши во рамките на обезбедените средства за реализи-
рање на Годишната програма од ставот 1 на овој член. 

Член 8
овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на република Македо-
нија“, освен одредбите од член 5 од овој закон со кои се 
додава нова глава VII-а и пет нови членови од 213-а до 
213-д и одредбите од членот 6 од овој закон со кој се до-
дава нов член 254-б кои ќе отпочнат да се применуваат од 
1 јануари 2016 година.

очекуваме до крајот на годината да се интензиви-
раат средбите во Министерството за труд и социјална 
политика на кои ќе се дефинираат критериумите за на-
чинот на користење на ова право.

Б.Јовановски
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Надоместокот за социјална помош зголемен за 10%
од 1 јули 2015 година паричниот надоместок за со-

цијална помош е исплатен со зголемување од 10%. иако 
првично беше најавено зголемување од 5%, со дополни-
телни измени на законот за социјалната заштита надо-
местокот за социјална парична помош е зголемен за 10%.

овој вид на парична помош во државава ја примаат 
околу 30.000 семејства. Министерот за труд и социјална 
политика во изјавата за медиумите истакна дека Владата 
и понатаму ќе продолжи да се грижи за социјално ранли-
вите категории на граѓани со низа мерки и проекти.

Зголемување од 25% за посебниот додаток
Министерот за труд и социјална политика, диме 

Спасов, на 26 јуни во домот на хуманитарните организа-
ции „даре Џамбаз“ оствари работна средба со претста-
вниците на националните сојузи членки на нСиоМ. 
на средбата се разговараше за неколку проекти коишто 
треба да се реализираат во наредниот временски период, 
кои како предлози беа посочени од националните соју-
зи на лицата со инвалидност. Меѓу другото, министерот 
најави реализација на уште едно ветување од Владата 
на република Македонија, односно зголемување на по-
себниот додаток за децата со пречки во развојот од ма-
теријално необезбедените семејства за 25%. тоа значи 
дека околу 1030 родители на своите сметки веќе добија 
зголемен посебен додаток за цели 25%.

Зголемена постојана парична помош за 10% и 
помошта за згрижувачките семејства за 25%

Владата на република Македонија од 1 јули почна 
да ја исплатува постојаната парична помош зголемена за 
10%. исто така, зголемена е висината на надоместокот 
за семејствата кои згрижуваат деца без родители за 25%.

Во нашата држава има 35.000 корисници на постоја-
на парична помош. Со ова нема да престане поддршката 
на социјално ранливите категории, и министерот за труд 
и социјална политика најави дека и во наредната година 
ќе има ново зголемување на социјалната и постојаната 
парична помош.

Реконструкција на центрите за социјална работа 
во републиката

Министерот за труд и социјална политика, диме 
Спасов, го најави почетокот на реконструкцијата на 18 
центри за социјална работа во земјава. Средствата за 
реконструкција се обезбедени преку Светската банка. 
Се очекува објектите што ќе се реконструираат да до-
бијат нов, модерен изглед, достапен за сите граѓани, со 
нова опрема и подобра функција, модерни, пристапни и 
квалитетни простории, со нови енергетски фасади, нов 
систем за греење, видеонадзор и др., каде што граѓаните 
ќе можат да ги остваруваат своите права и услуги.

Во овој период се работи на реконструкција на 
центрите за социјална работа во Штип и Гевгелија. Во 
Прилеп, битола и охрид реконструкцијата е во завршна 
фаза со што би завршила во септември, додека градеж-
ните работи се завршени во крушево и демир Хисар.

Министерство за труд и социјална политика со 
Предлог-Закон за национална база на податоци за 
лица со инвалидност

Во република Македонија не постои единствен сис-
тем за евиденција на лица со инвалидност којшто ќе вк-
лучи повеќе елементи и податоци и којшто ќе овозможи 
пристап и користење на податоци со цел непречено и 
ефикасно остварување на правата.

инаку, инвалидноста како категорија е опфатена во 
повеќе закони со коишто се уредува начинот и постап-
ката на остварување на правата. Во овој процес се вклу-
чени повеќе институции, комисии за утврдување на ин-
валидноста која што може да биде од привремен и траен 
карактер. Во евиденцијата на инвалидноста институци-
ите ги користат податоците коишто се потребни само за 
остварување на некое конкретно право.

основната цел на Предлог-законот за национална 
база на податоци за лица со инвалидност е воспоставу-
вање на единствена електронска евиденција, односно 
национална база за лица со инвалидност.

Со Предлог-законот за национална база на подато-
ци за лицата со инвалидност ќе се уредува и начинот 
на функционирање на националната база на податоци за 
лицата со инвалидност, обработката на податоци и над-
зор над функционирањето на базата.

С.П.
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Често пати имам впечаток дека сите ние не ги зна-
еме доволно нашите права од социјалната заштита. не-
кои од нас делумно а други воопшто не ги знаат сите 
права кои се од сферата на социјалната заштита и чес-
топати поради тоа некои од нашите членови не ги оства-
руваат овие права а можеле да ги користат доколку се 
запознаат со своите права. затоа во овој текст накусо ќе 
се обидам да ги информирам членовите на „Мобилност 
Македонија“ со основните право од социјалната зашти-
та со надеж дека некои од вас кога ќе се информираат 
полесно и ќе си го остварат своето право кое им припаѓа 
но од разни причини не го оствариле.

Во законот за социјалната заштита се опфатени раз-
лични права од областа на социјалната заштита кои на-
полно или во одредени сегменти се однесуваат на лица-
та со инвалидност. Според овој закон „инвалидно лице 
се смета лице со ментална или телесна попреченост“.

Според овој закон правата се концентрирани во рам-
ките на вонинституционална и институционална заштита.

Вонинституционалната заштита опфаќа: право на 
прва социјална услуга на социјална заштита, помош на 
поединец, помош на семејство, домашна нега и помош на 
поединец и на семејство, дневно и привремено прифаќање 
и згрижување како: помош на поединец и семејство, смес-
тување во згрижувачко семејство, сместување во мал гру-
пен дом и самостојно живеење со поддршка.

Правото на социјална услуга на корисник на со-
цијална заштита лицата со инвалидност би можеле да 
го користат повеќе на посреден начин и тоа во Центарот 
за социјална работа (ЦСр). доколку постои потреба ко-
рисниците се упатуваат и поврзуваат со други (соодвет-
ни) стручни служби што функционираат како во рамки-
те на ЦСр, така и надвор од него.

Правото на помош на поединец и семејство подраз-
бира примена на соодветни форми на стручна совето-
давна работа, приспособен на конкретните потреби на 
лицето со инвалидност, а со цел да се обезбеди зачуву-
вање и развој на здравите потенцијали на личноста и 
нормално функционирање на семејството. ова право е 
само мртво слово на хартија бидејќи во пракса воопшто 
не функционира и според моите информации ова пра-
во до сега никој не го искористил бидејќи е веројатно 
преземено од праксата на други држави, а кај нас никој 
ни го применува ни го користи, ниту се знае точно како 
треба да изгледа.

Право на домашна нега и помош во зависност од ви-
дот и степенот на инвалидноста. ова право можат да го 
користат лица со инвалидност кои не се во состојба да 
се грижат за себе и за да ги задоволат егзистенцијалните 
потреби потребна им е помош и нега од друго лице и тоа 
над 26-годишна возраст.

до 26-годишна возраст, државата лицата со инва-
лидност ги смета за деца бидејќи ова право го оствару-
ваат како детски додаток согласно со законот за зашти-
та на децата каде што е предвидено право на посебен 
додаток за лица со ментален и телесен недостаток до 
26-годишна возраст.

домашната нега и помош на инвалидот се обезбе-
дува и кога тоа лице живее во семејство. Согласно со 
законот треба да се формира Центар за давање помош 
во домашни услови. Во пракса не постои овој Центар 
и корисниците на ова право го остваруваат во вид на 
паричен надоместок за помош и нега од друго лице или 
попознато како туѓа нега.

Правото на социјална парична помош е предвидено 
како право на лице способно за работа и домаќинство 
доколку е материјално необезбедено и кое според други 
прописи не може да обезбеди средства за егзистенција. 
ова право се однесува и за семејствата на лицата со ин-
валидност кои најчесто едвај преживуваат. ова право е 
поврзано со остварувањето на приходи на лицето или 
домаќинството кои по сите основи треба да бидат по-
ниски од износот на социјалната парична помош и се-
како тоа лице или домаќинство не треба да поседуваат 
имот или имотни права од кои може да се издржуваат. 
за остварување на ова право има и посебен правилник 
како подзаконски акт.

Право на постојана парична помош има лице не-
способно за работа и материјално необезбедено кое не 
може да обезбеди средства за своја егзистенција врз 
основа на некои други прописи. Во оваа категорија се 
вклучени лицата со инвалидност, како лица со умерени, 
тешки и длабоки пречки во менталниот развој, како и 
лица со комбинирани и други пречки во развојот, кои 
поради степенот на попреченоста не може да се стекне 
со образование, како и лице со телесна попреченост кое 
е неспособно за работа. оваа неспособност ја утврдува 
Стручна комисија за давање наод, оцена и мислење за 
неспособноста за работа и е регулирано со посебен Пра-
вилник. Центарот за социјална работа врши непосреден 

ПРАВАТА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
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увид заради утврдување на фактичката состојба на ли-
цето и семејството кога ќе најде за сходно Центарот, а 
најмалку еднаш годишно. ова право е доста користено 
од лицата со инвалидност.

Правото на надоместок за помош и нега од друго 
лице му следува на лице над 26-годишна возраст, со 
умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот раз-
вој, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, 
потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во 
здравствената состојба, на кое му е потребна помош и 
нега од друго лице заради тоа што не е во состојба само 
да ги задоволува основните животни потреби, доколку 
ова право не може да го оствари врз основа на други 
прописи. Висината на паричниот надоместок за помош 
и нега од друго лице се утврдува во зависност од обе-
мот и потребата за помош и нега од друго лице и пери-
одично се усогласува согласно со порастот на животни-
те трошоци, но во секој случај ниту приближно не ги 
покрива потребите на овие лица корисници на правото.

и ова право се добива со мислење на Стручна коми-
сија за давање наод, оцена и мислење за потребата од по-
мош и нега од друго лице додека пак ЦСр прави проверка 
на унапредувањето на состојбата на лицето со инвалид-
ност. и ова право е регулирано со посебен Правилник 
во кого се предвидени посебните услови за контрола кај 
лицата со инвалидност кои користат право на туѓа нега.

Правото за додаток за слепило и правото на додаток 
за мобилност се обезбедува за потполно слепо лице над 
26-годишна возраст и за лица над 26-годишна возраст 
со 100% телесен инвалидитет и лица со умерени, тешки 
и длабоки пречки во менталниот развој кои без помош 
на инвалидска количка не можат да ги задоволат основ-
ните животни потреби, утврдени од стручен орган и со 
решение од ЦСр. Месечниот надомест изнесува 7000 
денари. ова право го користат и потполно глуви лица 
но со понизок надомест. тука се во неповолна положба 
лицата со понизок степен на телесна инвалидност, на 
пример оние што имаат 90% или 80% телесен инвали-
дитет. нашите заложби во Министерството за измена 
на законот и правење на градација на овој додаток и за 
овие лица секако со понизок износ не наиде на разби-
рање и за сега нема расположба за да се стекнат и овие 
лица со право на овој додаток.

еднократна парична помош или помош во натура 
се доделува на лица или семејство кои се нашле во со-

стојба на социјален ризик како лице или семејство кои 
претрпеле природна непогода или епидемија и подолго 
лекување во здравствена установа. ова право е регули-
рано подробно со посебен Правилник.

Помошта во натура опфаќа обезбедување на облека, 
исхрана и други средства кои се неопходни за минимал-
на егзистенција на граѓанинот и семејството.

износите на еднократната парична помош се раз-
лични и во зависност од основот и потребата заради 
која се користи оваа помош.

надоместок на плата за скратено работно време за-
ради нега на дете со инвалидност. Ваквото право е пред-
видено за вработени родители на дете со инвалидност во 
законот за работните односи, а со законот за социјална-
та заштита е предвиден надоместокот на плата до пол-
ното работно време на родителот што се остварува во 
ЦСр. и ова право е регулирано со посебен Правилник 
и износот се утврдува и усогласува според потребите 
периодично.

Во рамките на институционалната заштита на лица-
та со инвалидност се предвидени следните права: право 
на оспособување за работно-производна активност и 
право на сместување во установа на социјална заштита.

Правото на оспособување за работно-производна 
активност имаат лица со умерени и тешки пречки во 
психичкиот развој. истото опфаќа упатување во уста-
нова за социјална заштита, надоместок на трошоците 
за сместување и исхрана, надоместок на трошоците за 
оспособување за работно-производна активност и надо-
мест на трошоците за превоз.

Право на сместување во установа на социјална заш-
тита имаат лица кои немаат соодветни услови за живе-
ење во своето семејство или оние на кои од кои било 
други причини им е потребно сместување во установа 
за социјална заштита, а не може да се примени друг об-
лик на социјална заштита. ова право може да го корис-
ти и лице со телесен инвалидитет кому му е потребно 
трајно згрижување и нега.

Во република Македонија постојат и други закони 
со кои се регулираат социјални бенефиции наменети 
само на одредени категории на лица со инвалидност. 
тука спаѓаат законот за цивилните инвалиди од војна-
та, законот за посебни права на припадниците на без-
бедносните сили и на членовите на нивните семејства, 



националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет 
на Македонија „Мобилност Македонија“, на 13.6.2015 
година, во Спортско-рекреативнот ценатар на езеро-
то треска во Сарај ја организираше четвртата масовна 
средба во природа за лица со телесен инвалидитет. на 
масовниот излет присуствуваа околу 400 лица со теле-
сен инвалидитет од 17 здруженија на „Мобилност Маке-
донија“. Целта на средбата е да се промовираат правата 
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ЧЕТВРТА МАСОВНА СРЕДБА 
ВО ПРИРОДА

закон за правата на воените инвалиди, на членовите на 
нивните семејства и за членовите на семејствата на пад-
натите борци.

на крајот сакам да истакнам како правата во оваа 
област се регулирани согласно со конвенцијата на оон 
за правата на лицата со инвалидност бидејќи со ратифи-
кувањето на оваа конвенција таа стана дел од нашето 
законодавство.

Согласно со член 28 од конвенцијата:
1. државите потписнички го признаваат правото на 

лицата со инвалидност и на нивните семејства за соод-
ветен стандард на живеење, вклучувајќи и соодветна ис-
храна, облека и домување и континуирано подобрување 
на условите на живеење и ќе преземат соодветни чекори 
за заштита и промовирање на остварувањето на ова пра-
во без дискриминација.

2. државите го признаваат правото на лицата со ин-
валидност за социјална заштита и уживање на ова пра-
во без дискриминација врз основа на потребите и ќе ги 
преземат сите соодветни чекори за заштита и промови-
рање на остварувањето на ова право, вклучувајќи ги и 
мерките за:

а) обезбедување еднаков пристап на лицата со инва-
лидност до чиста вода и пристап до соодветни и достап-
ни служби, средства и друга помош за нивните потреби;

б) обезбедување пристап на лицата со инвалидност 
особено на жените и девојките со инвалидност и поста-
рите лица со посебни потреби, до програми за социјал-
на заштита и за намалување на сиромаштијата;

в) обезбедување пристап на лицата со инвалидност 
и на нивните семејства кои живеат во состојба на сиро-
маштија со помош од земјата, вклучувајќи и соодветни 
обуки, советувања, финансиска помош и продолжена 
нега;

г) обезбедување пристап на лицата со инвалидност 
до програмите за домување;

д) обезбедување пристап на лицата со инвалидност 
до пензии и програми за пензионирање.

Се надевам дека на овој начин нашите читатели ќе 
добијат основни познавања од правата во социјалната 
заштита и доколку некои сè уште не оствариле некое 
право а им следува, секако дека ќе си го побараат тоа 
свое право.

Митко Фидановски



на лицата со телесен инвалидитет и нивна целосна ин-
теграција во општеството.

Годинава, средбата во природа беше организирана 
под мотото „Сплотени, достоинствени и силни“, со што 
испративме порака до институциите на државата дека 
обединети и организирани имаме сила да се избориме за 
нашата позиција во општеството како еднакви со дру-
гите. тоа го правиме достоинствено, како наше право и 
обврска на општеството кон нас. 

„Мобилност Македонија“ во оваа пригода им се за-
благодарува на спонзорите и поддржувачите на средба-
та: најнапред на градоначалникот на Град Скопје, коце 

трајановски, кој заедно со 
својата служба се погрижија да 
обезбедат бесплатен автобуски 
превоз за нашите членови и тоа 
три автобуси од внатрешноста 
на република Македонија и два 
автобуса од Скопје за членови-
те на „Мобилност Скопје“, по-
тоа на „кватро“ – куманово за 
даруваните освежителни пија-
лаци, на медицинската екипа од 
Скопје која се грижеше за здра-
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вјето на учесниците на манифестацијата, на активисти-
те од Црвен крст на Град Скопје, на „Медикус хелп“ за 
презентацијата на ортопедски помагала, на новинарката 
Виолета Совкаровска од Мрт која со својата екипа (ка-
мерман и тонмајстор) ја овековечи средбата преку сни-
мени кадри и интервјуа со нашите членови за емисијата 
„Петтиот ангел“, на новинарите од тВ „алфа“, на проф. 
д-р Горан никовски и неговите колеги, професори по 
физичко образование, за обезбедени рекреативни содр-
жини за членовите, и секако на нашите членови кои во 
голем број присуствуваа на манифестацијата и ги споде-
лија со нас своите импресии, но и потреби. 

Средбата помина во исклучително добро располо-
жение, дури и времето не послужи (повторно беше нај-
жешкиот ден во изминатиот дел од годината), а јас по-
сакувам и во иднина да се сретнуваме на манифестации 
во организација на „Мобилност Македонија“ во добро 
здравје и расположение, да ги здружиме силите и да се 
избориме за подобар и посодржаен живот на лицата со 
телесен инвалидитет во република Македонија.

Б.Јовановски
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Во период од 04.06.2015 до 07.06.2015 година, во 
охрид беа одржани XXVII републички спортски игри 
на лица со телесен инвалидитет на Македонија на кои 
учествуваа преку 70 спортисти со телесен инвалидитет 
од 16 здруженија. Свеченото отворање на игрите се одр-
жа на 04.06.2015 година на платото пред хотелот „Мизо“ 
во охрид, каде што беа сместени учесниците. игрите за 
отворени ги прогласи претседателот на „Мобилност Ма-
кедонија“, бранимир Јовановски, а на церемонијата на 
отворање присуствуваа и генералниот секретар на „Мо-
билност Македонија“, Софка Прчева, генералниот се-
кретар на Македонскиот параолимписки комитет, дра-
ган дојчиноски и директорот на Центарот за ортотика и 
протетика „Славеј“ од Скопје, Горан Чаловски.

Во следните три дена спортистите ги одмеруваа си-
лите во стрелаштво, пинг-понг и атлетика. Се одржаа 
многу натпревари во повеќе категории на спортисти, а 
подолу во текстот можете да ги прочитате постигнатите 
резултати.

XXVII РЕПУБЛИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН 
ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА 

натпреварот во СтреЛаШтВо се одржа на стре-
лиштето „бејбунар“ во охрид, на 04.06.2015 година, со 
почеток во 17.00 часот. Судии на натпреварот беа: тина 
Гоџо, бранимир Јовановски и драган дојчиноски.

резултати по категории:

Воздушен пиштол – микс

1. оливера наковска-бикова – битола                           
    97 92 94 94 98 95 570 

2. Ванчо каранфилов – Скопје 88 93 94 92 90 94 551 

3. александар Јовановски – Скопје                                
    82 90 88 91 86 91 528 

Сериска воздушна пушка – мажи

1. Васко Стефановски – битола 83 83 86 79 331

2. новча тодоровски – куманово 79 86 81 82 328

3. небојша Пејоски – Струга 83 78 79 79 319

4. Стеван ангелески – Прилеп 70 71 81 76 298

5. зоран Јовановски – Струмица 75 78 77 67 297

6. Ѓорѓи здравески – Прилеп 73 59 71 73 276

7. имер Сефери – Скопје 62 61 70 72 265

8. трајко Стојаноски – Прилеп 51 74 69 55 249

9. ефтимчо атанасовски – кочани 22 33 39 32 126



Сериска воздушна пушка – жени

1. наташа Црвенковска – битола 74 69 70 62 275

2. елизабета тодоровска – куманово 65 29 83 78 255

Сериска воздушна пушка – микс SH2 (сталак)

1. дејан танески – охрид 90 90 89 87 356

2. Снежана танеска – охрид 85 85 80 90 340

3. никола Ѓуровски – битола 76 86 79 78 319

директно квалификувани стрелци за следните 
XXVIII републички спортски игри на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија, согласно со пропозициите 
на „Мобилност Македонија“ се: оливера наковска-би-
кова, Васко Стефановски, новча тодоровски, никола 
Пејоски, Стеван ангелески и дејан танески.

натпреварот во ПинГ-ПонГ се одржа во малата 
сала на спортскиот комплекс „билјанини извори“ во 
охрид, на 05.06.2015 година, со почеток во 8.30 часот. 
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Редослед класа 3-5 мажи:

1. трајче Стојановски – Скопје

2. зоран Јовановски – Струмица

3. ристо Фотевски – Скопје

4. илчо кангов – Гевгелија

Редослед класа 6-8 мажи:

1. Рубинчо Ристески – Прилеп

2. Томи Јаневски – Скопје

3. Марјан Зафировски – Скопје

4. игор Постолов – Струмица

5. николчо делов – кавадарци

6. Ванчо каранфилов – Скопје

7. костадин николов – Струмица

8. Васко Стефановски – битола

Редослед класа 9-10 мажи:

1. Страшко коцевски – куманово

2. небојша ташиќ – куманово

3. дејан алексовски – Скопје

4. Митко Сотировски – охрид

5. зоран трајановски – Скопје

6. дејан Ѓорѓиевски – Скопје



натпреварот во атЛетСки ПоВеЌебоЈ, кој во-
едно беше и официјално државно првенство во атлети-
ка за лицата со телесен инвалидитет на Македонија, се 
одржа на стадионот „билјанини извори“ во охрид, на 
06.06.2015 година, со почеток во10.00 часот.
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7. александар димоски – Прилеп

8. ефтимиј атанасовски – кочани

Редослед класа 6-10 жени:

1. Лилјана Мицовска – кочани

2. Наташа Црвенковска – битола

3. Оливера Наковска-бикова – битола

4. Магдалена Делова – кавадарци

5. тања ристеска – Прилеп

6. олга ристовска – Скопје

директно квалификувани пингпонгари за следните 
игри согласно со пропозициите на „Мобилност Маке-
донија“ се: Лилјана Мицовска, наташа Црвенковска, 
оливера наковска-бикова, Магдалена делова, Страшко 
коцевски, небојша ташиќ, дејан алексовски, Митко 
Сотировски, рубинчо ристески, томи Јаневски, Марјан 
зафировски, игор Постолов, трајче Стојановски и зо-
ран Јовановски.
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Жени класи Ф37 – Ф46 и општа
   Ѓуле Диск Копје  Поени

1 Нада Цветковска Ф46 Куманово 7,57 16,76 15,29 1438
2 Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 6,8 17,09 11,5 1279
3 Силвана Трајковска општа Скопје 6,24 15,27 14,33 1267
4 Росана Ефремова општа Скопје 6,34 14,59 14,45 1262
5 Лидија Успрцова Ф42 Штип 4,98 13,06 8,11 1239
6 Наташа Црвенковска општа Битола 5,4 15,56 12 1141
7 Лидија Вељановска општа Битола 5,58 14,2 12,57 1139
8 Мерита Арслани Ф42 Струга 3,83 9,88 7,23 981
9 Зорица Арсовска општа Скопје 5,14 10,82 10,98 979

10 Љубица Манчева Ф44 Радовиш 5,09 14,03 6,74 974
11 Јасмина Стојановска општа Скопје 4,47 11,67 11,58 961
12 Снежана Јанева Ф44 Битола 4,57 10,26 10,54 935
13 Ивона Грујоска Ф42 Тетово 3,9 8,72 6,75 934
14 Иванка Колева општа Велес 4,46 10,26 9,88 880
15 Јулијана Ристеска општа Кичево 4,15 10,58 7,85 807
16 Тања Ристеска Ф37 Прилеп 3,25 6,83 5,78 799

Жени класи Ф54 – Ф57
     Ѓуле  Диск  Копје Поени 
1 Елена Давитковска Ф55 Кратово 4,63 8,94 8,06 1351
2 Елизабета Тодоровска Ф55 Куманово 3,70 7,1 6,76 1096
3 Снежана Енговска Ф57 Кочани 2,19 4,74 3,24 561
Мажи класи Ф37 – Ф46 и општа
    Ѓуле Диск Копје Поени 
1 Александар Талески Ф46 Гевгелија 10 24,35 35,57 1649
2 Митко Орданов Ф44 Кавадарци 8,87 26,83 27,55 1556
3 Дејан Ѓорѓиевски Ф44 Струга 8,99 26,42 23,95 1489
4 Димче Алексовски Ф46 Штип 9,54 22,04 26,31 1426
5 Николчо Пеев Ф37 Гевгелија 7,42 22,55 23,51 1420
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6 Горан Димчевски Ф42 Битола 7,64 16,83 22,22 1390
7 Марјан Зафировски Ф37 Скопје 7,82 22,33 18,52 1338
8 Имер Сефери Ф44 Скопје 7,71 22,91 22,77 1323
9 Ванчо Каранфилов Ф42 Куманово 6,95 18,55 19,38 1319

10 Васко Тушевски Ф44 Скопје 7,41 24,59 21,18 1306
11 Савре Бојковиќ Ф44 Куманово 8,06 21,62 21,74 1302
12 Дарко Спирковски Ф44 Битола 7,51 20,74 21,45 1246
13 Иван Георгиев Ф37 Штип 6,63 19,42 17,23 1176
14 Авни Љата Ф38 Дебар 6,87 16,22 16,24 1156
15 Ефтимчо Атанасовски општа Кочани 8,3 15,74 20,74 1143
16 Томе Ристовски општа Кичево 7,37 18,6 18,73 1105
17 Панче Атанасовски Ф46 Велес 6,71 16,13 21 1055
18 Драге Марковски Ф44 Тетово 6,92 14,89 17,8 1034
19 Мирче Коцев општа Радовиш 6,93 15,06 19 1017
20 Ала Белкија Ф44 Струга 5,83 16,86 18,54 1016
21 Скендер Рахмановски Ф38 Дебар 6,92 12,85 9,38 944
22 Бобан Јордановски Ф37 Кичево 5,14 14,2 14,06 910
23 Драги Стефановски Ф44 Куманово 5,74 12,6 14,53 858
24 Марко Лазаров Ф42 Гевгелија 4,06 10,48 10,81 752
Мажи Ф54 – Ф58
    Ѓуле Диск Копје Поени 
1 Зоран Јовановски Ф55 Струмица 6,75 14,4 14,6 1419
2 Александар Јовановски Ф54 Скопје 3,94 9,42 11,23 1174
3 Игор Димитриевски Ф56 Струмица 5,54 11,82 9,17 1036
4 Спасе Коцев Ф55 Радовиш 4,54 10,9 10,82 1017
5 Небојша Пејовски Ф58 Струга 5,65 15,3 13,38 948
6 Трајко Стојаноски Ф57 Прилеп 5,4 12,6 9,13 908

директно квалификувани спортисти за следните 
спортски игри во атлетика се следните спортисти: нада 
Цветковска, Лилјана Мицовска, Силвана трајковска, 
росана ефремова, Лидија успрцова, наташа Црвенков-
ска, Лидија Вељановска, Мерита арслани, зорица ар-
совска, Љубица Манчева, елена давитковска, алексан-

дар талески, Митко орданов, дејан Ѓорѓиевски, димче 
алексовски, николчо Пеев, Горан димчевски, Марјан 
зафировски, имер Сефери, Ванчо каранфилов, Васко 
тушевски, Савре бојковиќ, дарко Спирковски, зоран 
Јовановски, александар Јовановски, игор димитриев-
ски и Спасе коцев.

 на церемонијата на свечено затворање на игри-
те, на сите првопласирани спортисти по спортски дис-
циплини им беа врачени медали и дипломи, согласно со 
пропозициите на „Мобилност Македонија“ за одржу-
вање на спортските игри.

Б.Јовановски
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Градот Струмица, на 11.08.2015 година во прекрас-
на атмосфера и пред бројни посетители, по 20-ти пат 
беше домаќин на Музичките средби на лицата со те-

лесен инвалидитет на Македонија (од вкупно одржани 
дваесет и едни средби) во организација на „Мобилност 
Македонија“. од минатата година, музичкиот фестивал 
на лицата со телесен инвалидитет се одржува под от-
ворено небо во рамките на манифестацијата „Струмица 
опен Фестивал“. Годинава, манифестацијата се одржа 
под мотото: „Само небото може да биде граница за ам-
бициите и креативноста на Мобилност Македонија“.

Гости на манифестацијата беа: Градоначалникот на 
Струмица, г-дин зоран заев во придружба на претседа-
телот на Советот и неколку советници, претседатели и 
членови од повеќе здруженија - членки на Мобилност 
Македонија, како и делегација од Фондацијата „Сила 
за живот“ од бугарија, предводена од претседателот на 
фондацијата, г-дин Јордан Стефанов.

21-ВИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА 

единаесет кандидати, лица со телесен инвалидитет, 
придружувани од оркестарот „Феникс“ кој работи во 
рамките на Мобилност Македонија, запееја познати ма-
кедонски народни песни на „опенфестовската“ сцена во 
дворот на домот на арМ.

на подиумот, со прекрасните најави од водителот 
на настанот, неповторливиот и полн со досетки Ѓорѓи 
калајџиев, кој по 15-ти пат беше водител на манифес-
тацијата, пред многубројната струмичка публика и гос-
тите од здруженијата членки на Мобилност Македонија 
еден по друг на сцената излегуваа интерпретаторите, 
лица со телесен инвалидитет од Скопје, Струмица, При-
леп, и кавадарци, по следниот редослед и со слените 
прекрасни македонски песни:

1. николчо делов од кавадарци  „кој не раздели“

2. зорица арсовска од Скопје   „Ја излези Ѓурѓо“

3. Ѓорѓи здравески од Прилеп  „тргнало ми лудо младо“

4. трајче Лазаров од кавадарци  „разболе се ирина мома“

5.Соња Ѓорѓиевска од Скопје „ Прошета се Јовка 
кумановка“

6. иле Гичев од Струмица „болен лежи млад Стојан“

7. Влатко најдоски од Прилеп „ болна е легнала“

8. Христина Просковска од Скопје „ Шеќерна“

9. Стеван ангелески од Прилеп „ Прости ми душо моја“

10. ристо Спирковски од Прилеп „ налеј, налеј, налеј“

11. Гоце Миновски од Скопје „ туѓа си бескрајно“ 
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XXI МУЗИЧКИ СРЕДБИ  
НА ЛИЦАТА  
СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ

Музички средби како фестивал во рамките на 
„Струмица опен фест“

и оваа година XXI-то издание на Музичките сред-
би на лицата со телесен инвалидитет ќе ги организи-
раме во рамките на струмичката културно-забавна ма-
нифестација „Струмица опен фест“ која ќе се одржи 
од 06.08.2015 до 16.08.2015 година. Во програмата на 
манифестацијата, Музичкиот фестивал (како не најаву-
ваат) на лицата со телесен инвалидитет е предвиден да 

се одржи на 11 август на отворената сцена во Градскиот 
парк во Струмица, пред платото на домот на арМ.

општината Струмица освен што не вклучи да бидеме 
дел од програмата на „Струмица опен фест“, обезбeдува 
сцена со озвучување, миксета, микрофони и се друго што 
е потребно за да се реализира музички настан од ваков 
вид. исто така, организаторите на манифестацијата ќе из-
готват и постер за настанот и ќе обезбедат хотелско смес-
тување за учесниците.

„Мобилност Македонија“ ја направи првата се-
лекција од пристигнати демо снимки на конкурсот кој 
траеше до 30 јуни. останува добро да се подготвиме и 
успешно да се претставиме пред струмичани, но и пред 
граѓаните од цела Македонија.   С.П.

Стручното жири во состав: александар Михајлов, 
уметнички директор на Фондацијата „Сила на живот“ 
од бугарија, Ѓорги калајџиев и роберт Ѓоргиев, првото 
место едногласно му го доделија на Стеван ангелески 
од Прилеп, кој ја испеа песната „Прости ми душо моја“, 
второто на Гоце Миновски од Скопје, за интерпрета-

ција на песната „туѓа си бескрајно“, а третото место на 
Христина Просковска од Скопје за песната „Шеќерна“. 
наградите на тројцата најдобри вокалисти им ги врачи 
покровителот, градоначалникот на општина Струмица, 
зоран заев.

бурните аплаузи после секоја интерпретација до-
волно говореа за успешноста на манифестацијата, а 
присутните гледачи честопати спонтано се фаќаа во оро 
и прекрасно се забавуваа. Глетка убава и за очи и за уши. 

Б.Јовановски
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„Мобилност Македонија“ во соработка со Минис-
терството за труд и социјална политика и општина ки-
села Вода успеа да ја реализира изградбата на осмото 
инклузивно детско игралиште во рамките на проектот 
„изградба на инклузивни детски игралишта во секоја 
општина“ кој веќе трета година успешно се реализира.

Претседателот на „Мобилност Македонија“, бра-
нимир Јовановски, претседателот на Советот на општи-
ната кисела Вода, трајче донев и државниот секретар 
во Министерството за труд и социјална политика, ен-
вер Хусејин, во рамките на одбележување на патрониот 

празник на општината кисела Вода, 06.05.2015 година 
(Ѓурѓовден), ја пресекоа лентата и го пуштија во упо-
треба инклузивното игралиште. на свеченото отворање 
на игралиштето покрај децата со пречки во развојот од 
градот Скопје и нивните родители, потоа бројни граѓани 
од општината, присуствуваа и: Софка Прчева, генерален 
секретар на „Мобилност Македонија“ и дејан Ѓорѓи-
евски, претседател на „Мобилност Скопје“ и член на 
управниот одбор на „Мобилност Македонија“. Во таа 

пригода на општина кисела Вода и го честитавме па-
трониот празник и им се заблагодаривме за отстапениот 
простор до маркетот „тинекс“ во близина на објектот на 
општината, како и за изведувањето на градежните рабо-
ти за уредување на просторот за поставување на специ-
фичните справи за детските игри.

Целта на проектот „изградба на инклузивни детски 
игралишта во секоја општина“ е дечињата со пречки 
во развојот од најрана возраст да се дружат во детска-
та игра со останатите дечиња, а родителите и другите 
роднини кои се грижат за нив да го подигнат нивото на 

општата свест за разбирање за различностите, како и 
овозможување на потполна социјализација и инклузија 
во општеството на децата со пречки во развојот и лица-
та со инвалидност. детските игралишта се првиот чекор 
кон потполната инклузија, понатаму се потребни посо-
фистицирани ортопедски помагала, премостување на 
архитектонските бариери во опкружувањето, особено 
во училиштата за децата со пречки во развојот да можат 
да се едуцираат и во догледно време да станат поконку-
рентни на пазарот на трудот.

Б.Јовановски

ОТВОРАЊЕ НА ОСМОТО ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ
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интерпартиската парламентарна група за правата на 
лицата со инвалидност (иППЛГ) одржа работна средба 
со претставниците на инвалидски организации и здру-
женија на 16.07.2015 година, во 14.00 часот, во салата 

на уставната комисија на Собранието на република Ма-
кедонија, на која присуствуваа и претставници на „Мо-
билност Македонија“, и тоа: бранимир Јовановски, бо-
бан Јорданоски и елена Ѓурчиноска. работната средба 
беше со следниот дневен ред:

1. утврдување на составот на интерпартиска пар-
ламентарна група за правата на лицата со инвалидност 
(иППЛГ);

2. информација за досегашната работа на иППЛГ, и
3. информација за идните активности на иППЛГ.

СЕДНИЦА НА ИППЛГ 

Средбата ја отвори претседавачот на иППЛГ, д-р 
Сашо Василевски, а по неговите воведни зборови повеќе 
пратеници зедоа збор истакнувајќи ги досегашните зала-
гања во однос на подобрување на правата и положбата на 

лицата со инвалидност во република Македонија. Претсе-
дателот на „Мобилност Македонија“, бранимир Јованов-
ски, со оглед на тоа дека претходните дискутанти во свои-
те дискусии употребуваа најразлични термини за лицата 
со инвалидност, најнапред дискутираше за употреба на 
терминологијата за лицата со инвалидност и дека непри-
фатливи за употреба се термините: лица со посебни спо-
собности, лица со посебни потреби, хендикепирани лица... 
итн. различноста во терминологијата понекогаш е пречка 
за остварување на одредени права впишани во легислати-
вата токму поради неадекватна терминологија.
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ДЕФИЛЕ И РАБОТИЛНИЦА  
ВО БИТОЛА

на 14 јуни 2015 година, „Мобилност битола“ успеш-
но го изведе јубилејното, 10. по ред дефиле на Широк 
сокак заедно со работилница, годинава со мошне прово-
кативната тема „Заштита на лицата со инвалидност во 

процесот на работа“. Во присуство на пишаните и елек-
тронските медиуми, пред околу 200 учесници и гости од 
сите здруженија на „Мобилност Македонија“, изјави да-
доа прим. д-р нико Јанков, претседател на „Мобилност 
битола“ и претседателката на Советот на општина бито-
ла, проф. д-р Силвана ангелевска. Се изрази загриженост 
од намалената правна заштита и зачестените откази на 
лицата со инвалидност. забележано е дека Синдикатот, 
како етаблиран бранител на правата, де факто е под кон-
трола на работодавците, а инспекциските служби се не-
ажурни и само ја регистрираат неправилноста.

дефилето се изведе во функција на запознавање на 
јавноста и институциите на системот со оваа растечка 
проблематика. Веднаш по дефилирањето на Широк со-
как, во малата сала на ну Центар за култура – битола се 

Во продолжение на својата дискусија, бранимир ги 
истакна добрите законски решенија во однос на прист-
апноста, но и непочитување на законот и Правилникот 
за непречен пристап до и во градбите при имплемента-

цијата на одредбите за пристапност, за архитектонските 
бариери во објектите во кои се спроведува основното и 
средното образование како основна пречка за едукација 
и стручно оспособување на лицата со инвалидност и 
понатамошна нивна поголема конкурентност на пазарот 
на трудот, за најновото законско решение донесено од 
пратениците за враќање на ддВ, акцизи и царини за на-
бавка на моторни возила за лицата со потежок инвали-
дитет со кое решение, иако навидум исправно, најмногу 
се оштетени (да не кажам дискриминирани) токму ли-
цата со потежок и најтежок телесен инвалидитет, на кои 
возилото им е класично ортопедско помагало без кое 
едноставно не можат да се движат на поголемо растоја-
ние и да станат активни фактори во општеството во кое 
живеат. неговата дискусија побуди потреба од дискусии 
кај повеќе пратеници присутни на работната средба, а 
претседавачот на интерпартиската парламентарна гру-
па за правата на лицата со инвалидност, пратеникот д-р 
Сашо Василевски, изрази подготвеност за натамошна 
комуникација и размена на идеи за подобрување на по-
ложбата и правата на лицата со инвалидност. Се догово-
ривме по завршувањето на одморите и по започнување 
со работа на Собранието на република Македонија, да 
закажеме работен состанок на кој ќе ги искажеме ставо-
вите и барањата на „Мобилност Македонија“ за подоб-
рување на легислативата на република Македонија која 
се однесува на правата на лицата со инвалидност.

Б. Јовановски



да понуди решенија со кои нема да се засегнат лицата 
со инвалидност (колку што е можно повеќе). исто така, 
тој си зеде за обврска од сето чуено и разговарано да го 
извести министерот.

По излагањата се отвори богата дискусија од повеќе 
членови на „Мобилност Македонија“, со лични приказ-

ни и свои забелешки за она што им се случува или до-
прва ќе им се случи. Со исцрпувањето на дискусиите, 
забележливо беше задоволството од ваквите успешни 
тематски средби и дека понудените репери (дискусија и 
леток за размислување) беа сосема на место.

за настанот „Мобилност битола“ имаше изработе-
но плакат и леток кој беше разделен на Широк сокак 
и во салата каде што се одржуваше работилницата. По 
завршувањето на работилницата, организаторот за сите 
присутни обезбеди дружење и ручек.

МОБИЛНОСТ
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одржа тематска работилница за истата проблематика. Во-
вед имаше прим. д-р нико Јанков, а излагачи беа адвока-
тот Владо докулевски, претседателот на националното 
координативно тело (нкт) и „Мобилност Македонија“, 
бранимир Јовановски и претставникот од Министерство-
то за труд и социјална политика, душан томшиќ.

Во воведот д-р нико Јанков наведе дека загрижувач-
ки е бројот на отпуштени лица со телесна инвалидност 
во регионот (околу 30) и дека тешко ќе најдат работа 
на пазарот на труд. исто така беше обрнато внимание 
на сите аспекти кои го покриваат работниот процес, од 

состојби до правни лекови, вклучително отказот како 
завршница. на крајот, споредувајќи ја македонската со 
европската легислатива, ги наведе огромните разлики. 

Вториот излагач, Владо докулевски, со хронолош-
ка прецизност, од уставот, колективните договори, за-
конот на работните односи и кривичната одговорност, 
го изнесе патот кој треба да се помине за да се постиг-
не успех во барањето на правдата. Јовановски изнесе 
хронологија со студија на новиот закон за вработување 
каде би се избегнале сите замки на постоечкиот закон, 
а предложи и мерки. томшиќ, сумирајќи го сето иска-
жано, ги изнесе размислувањата на Министерството за 
труд и социјална политика, кое водено од истите сака 
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РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЕНТУЗИЈАЗМОТ

Во еден од претходните броеви на нашето списание, 
драги читатели, зборував за силата на ентузијазмот. Што 
сè може да се стори кога се сака и кога волјата да се по-
могне некому или на самиот себеси е голема и непоко-
леблива, може да се види од примерот на ентузијастите од 
ресен. Групата активисти, хумани луѓе и сите членови на 
„Мобилност битола“ од истурената канцеларија во ресен 
во краток временски период направија нешто за кое мно-
гу здруженија сè уште не можат да го реализираат. Во тој 
контекст, би сакал да споменам дека неколку здруженија 
во рамките на „Мобилност Македонија“ сè уште немаат 
свои простории и работат во изнајмени простории за кои 
дури и кирија се плаќа. Просториите со кои располагаше 
канцеларијата во ресен, доделени од страна на општина 
ресен, се дел од спортската сала. таа просторија долго 
време не беше користена за некоја намена и беше доста 
руинирана и запоставена, па беше неопходно прво да се 
изведат некои градежни работи за да се оспособи за соби-
рање на телесните инвалиди – членови на нашето здруже-
ние. но, тоа беше само почеток.

Со добивањето на оваа просторија се создадоа ус-
лови за собирање на членовите и за почеток на орга-
низирани активности за остварување на програмата на 
„Мобилност битола“. Сето тоа привлече поголем број 
на нови телесни инвалиди кои не само што се зачленија 
во „Мобилност битола“ туку и со своите инцијативи 
започнаа да даваат квалитативно добри идеи. околу 
ова јадро на телесни инвалиди се приклучија и бројни 
граѓани од ресен кои сакаа искрено да им помогнат на 
нивните сограѓани за да ги реализираат активностите и 
да им се подобри животот. 

од овие ентузијасти беше покренат и проектот „И 
ние сме дел од вас“ кој се покажа како многу успешен 
и за прв пат во овој град граѓаните имаа можност да се 
запознаат со работата на здружението и со проблемите 
со кои нивните граѓани се соочуваат во животот. ни-
когаш во овој град на едно место не се собрале толку 
многу граѓани пред сè ученици од средните училишта, 
нивните професори и други бројни граѓани кога се 
одржа трибината на која свои излагања имаа излага-
чи стручњаци од „Мобилност битола“ и „Мобилност 
Македонија“. Секако, треба да се истакне и големата 
поддршка за здружението и сите активности на нашите 
членови од страна на владиката Пимен кој секогаш и 
со своето присуство и со морална поддршка е со нас и 
нашите телесни инвалиди.

По оваа успешно изведена трибина интензивно се 
работеше и на информирањето за сите активности пре-
ку интернет и максимално се искористија можностите 

кои ги нуди истиот. на овој начин со активностите се 
запознаа и бројни наши иселеници кои потекнуваат 
од Преспа. набрзо се активираа и иселениците и пре-
ку своите активисти донираа средства за опремување 
на канцеларијата во ресен. најпрво се донираше нов 
компјутер и цела опрема со што се замени старата ком-
пјутерска опрема која одамна требаше да се замени би-
дејќи беше застарена и не ја вршеше својата функција.

тоа беше поттик за уште други бројни активнос-
ти. Голема помош имавме и имаме секако од општина 
ресен и градоначалникот м-р Ѓоко Стрезовски кој не 
само што ги активира и службите во општината туку во 
сето ова се вклучи и неговата сопруга која секојдневно 
работеше заедно со членовите секогаш кога се органи-
зираа какви било активности. ентузијазмот на неколку 
активисти се прошири речиси на сите граѓани во ресен. 
на овој начин се создадоа услови за проширување на 
просториите на канцеларијата со оглед на тоа што за 
секојдневните активности просторијата стана тесна. од 
страна на членовите и нашите иселеници постоеше во-
лја да се опреми салата со справи за вежбање за да мо-
жат членовите да ја одржуваат својата кондиција и сека-
ко да го зачуваат своето здравје. Справите се набавија од 
разни донатори пред сè иселеници, при што и општина 
ресен ни додели и други простории во продолжение на 
просториите со кои до сега располагавме.

Со добивањето на овие простории кои исто така 
беа запуштени се постави нова задача – нивна целосна 
обнова и оспособување за намената за која беа доделе-
ни. за да се дојде до овие значителни средства со кои 
здружението не располагаше се започна со нова акција 
– добротворен концерт и иселенички пикник што се ор-
ганизираше од иселениците од Преспа во австралија.

на 06.06.2015 година, од страна на градоначалникот 
м-р Ѓоко Стрезовски свечено беа пуштени во употреба 
новите простории каде што беа сместени справите за 
вежбање. овој простор со оглед на тоа што е поголем 
истовремено ќе служи и за држење на состаноци, преда-
вања и трибини кои во иднина секако ќе бидат органи-
зирани од страна на нашето здружение.

новите простории се комплетно реновирани и оп-
ремени со канцелариска и друга опрема, а од страна 
на донаторот Пеце трајановски од Сиднеј, австралија, 
беше набавен и еден нов Лед-телевизор. трајановски 
во името на иселениците од австралија со потекло од 
Преспа донираше и едно патничко возило марка „мер-
цедес“ на општина ресен со девет седишта, а намената 
на ова возило е превоз на сите лица со инвалидност при 
извршувањето на своите активности.
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Градоначалникот примајќи го ова возило се задол-
жи дека истото ќе го одржува, ќе го регистрира и ќе ги 
плаќа сите трошоци за негово одржување во исправна 
состојба, а по барање на нашите членови или на кое 
било инвалидско здружение ќе обезбеди возач и бес-
платно ќе го врши превозот.

Во обновата на просториите и во опремувањето 
имаше и голема поддршка од страна на многу други 
луѓе жители на ресен и пошироко во Преспа, како и 
бројни фирми кои дел со пари а повеќето со свои произ-
води го помогнаа нашето работење.

Во последните неколку месеци нашето здружение 
заедно со општина ресен започна со реализација на еден 
многу важен и интересен проект „општествено корисна 
работа“. Целта на овој пилот-проект е да се испитаат 
сите можности за помош на најтешките инвалиди на кои 
им е неопходна помош од персонален асистент. Со помош 
на повеќе активисти – волонтери во период од шест месе-
ци на повеќе корисници на услугите ќе им бидат давани 
услуги за да можат полесно да се справат со секојдневни-
те проблеми во животот, а кај децата и во образованието. 
од страна на самите корисници и родителите на децата 
кои ги користат услугите, овој проект беше оценет како 
одличен, изразено задоволство од направеното, поздраве-
на идејата и потребата од воведување на оваа услуга и со 
законски прописи и воедно и жал што овој проект ќе трае 
кратко а потребата е евидентна. 

зошто ја истакнав сета оваа хронологија на една 
низа на настани за кои повеќето од Вас читателите 
веќе сте информирани дали преку интернет или преку 
нашето списание? на овој начин повторно сакам да ја 
истакнам силата на ентузијазмот кој кај многу од наши-
те здруженија за жал недостасува. Волјата кај луѓето да 
им помогнат на лицата со инвалидност е присутна сека-
де кај нас. Многу наши сограѓани едноставно не знаат 
како да помогнат без ние да ги упатиме во тоа и да ги 
артикулираме нашите потреби. ентузијасти има секаде 
само треба да се активираат и да се насочат согласно со 
нашите потреби и проблеми. доколку се следи приме-
рот на нашите членови сигурен сум дека ќе се активи-
раат многу луѓе со добра волја и сите заедно можеме да 
оствариме многу значајни проекти со кои ќе ги оствари-
ме нашите програмски активности. 

Сигурен сум дека со следење на работата на дру-
ги успешни луѓе можеме да си помогнеме и самите на 
себе ако веќе не знаеме како треба нешто да се напра-
ви. тргнете по примерот на успешните, креирајте нови 
форми на активност или преформулирајте ги веќе реа-
лизираните од други и мислам дека резултатите нема да 
изостанат.

Митко Фидановски

ПРОЕКТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
КОРИСНА РАБОТА ВО РЕСЕН

на 14.7.2015 година, во канцеларијата во ресен на 
„Мобилност битола“ беше успешно изведена обука на 
работно ангажираните лица преку агенцијата за врабо-
тување во ресен. Веќе втор месец напоредно се одвиваат 
активностите на обострано задоволство. на овој соста-
нок покрај ангажираните лица антонио Милошевски, 
правен советник, катерина Ставревска, психолог, ка-
терина нечовска, личен асистент, Васка китановска, 
личен асистент, даниела Македонска, личен асистент, 
наташа доревска, физиотерапевт, Горде Проевска, фи-
зиотерапевт и оливерче китановска, личен асистент, беа 
присутни и активистите од ресен – Гордана Стојанов-
ска, д-р Сања андоновска, Сотир Чаушевски и николчо 
ристевски. исто така, присуствуваа и претставникот од 
кабинетот на Градоначалникот на општина ресен, на-
умче ташовски, како и претставниците и обучувачите 
од „Мобилност битола“, претседателот прим. д-р нико 
Јанков, доц. д-р Сашо кочанковски, Митко Фиданов-
ски, Фанче Горгиевска, Сотир Јоновски и претседателот 
на надзорниот одбор на „Мобилност битола“ димче 
Христов. Поздравувајќи го настанот како дел од актив-
ностите и сите други кои следат со очекуваните резулта-
ти д-р Јанков истакна дека ваквиот начин е многу важен 
како пилот-програма со кој ќе ги трасираме сите подо-
цнежни активности во поширокиот регион на дејству-
вање на „Мобилност битола“, како и во целата држава 
со активна поддршка на „Мобилност Македонија“. на-
умче ташовски истакна дека општината ресен со сите 
расположливи средства и човечки потенцијали активно 
ќе ги поддржи сите активности на „Мобилност битола“ 
– канцеларија ресен и дека се прават напори времето на 
траење на проектот да се пролонгира до година за што 
постојат и реални услови. остануваме со надеж дека 
сето тоа ќе се реализира. Потоа кочанковски и Фида-
новски во соработка со другите обучувачи ја остварија 
предвидената програма. Со исцрпување на предвидени-
те активности се поздравивме со љубезните домаќини и 
договоривме нови средби и консултации кои ќе бидат од 
интерес за проектот. 
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на 3 април 2015 годна во просториите на „Мобил-
ност битола“ беше одржан координативен состанок 
на претставници на општина ресен и претставници на 
„Мобилност битола“. на состанокот се разговараше за 
проширување на соработката, која инаку е на завидно 
ниво, како и за проектите во кои нашето здружение ќе 
биде партнер. Претставниците од кабинетот на градо-
началникот на ресен (м-р Ѓоко Стрезовски, наумче та-
шовски и Миха догу) детално ги информираа членовите 
на управниот одбор на „Мобилност битола“ (претсед-
ателот прим. д-р нико Јанков, секретарот Митко Фи-
дановски, Сотир Јоновски, Лидија Вељановска, како и 
членот на управниот одбор од ресен – нада тановска, 
членот на Собранието на „Мобилност битола“ од ресен 
– роберт Ламановски и претседателот на надзорниот 

одбор – димче Христов) за идните планови за работа 
на проекти. 

имено, општина ресен е во постапка за апликација 
на грант, во кој е неопходно да има партнер. работни-
от наслов на овој грант е општествено корисна работа, 
односно „Воспоставување на локални сервисни услуги 
за лицата со посебни потреби – лица со телесна инва-
лидност и комбинирана попреченост“. Времетраењето 
на проектот е шест месеци и би опфатил 30-40 лица, 
а би се ангажирале неколку невработени лица, кои ќе 
бидат даватели на услуги и кои претходно ќе бидат обу-
чени од тим на експерти, кои ќе бидат ангажирани во 

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ОПШТИНА РЕСЕН

подготвителната и фазата на следење на проектот. како 
носител на проектот е општина ресен, а партнер е „Мо-
билност битола“ со активисти од канцелариите во ресен 
и битола. 

Во таа насока, откако се разгледаа проектната доку-
ментација и нацрт-меморандумот, кој на самото место 
беше адаптиран за двете страни, се потпиша Меморан-
дум за соработка на проекти и конкретен проект, кој 
ќе биде процесиран и архивиран откако ќе го потпише 
градоначалникот. Со ваквата активност „Мобилност 
битола“ направи уште еден чекор кон максималното за-
лагање за активирање на своето членство во корисни и 
забележливи активности кои ќе отвораат нови перспек-
тиви за добросостојба, не само за членовите на „Мобил-

ност битола“, туку и за нив-
ните семејства и пошироко. 

Во овој тек на настани-
те, сакаме уште еднаш да ја 
поздравиме кооперативнос-
та и сесрдното залагање на 
општина ресен, градоначал-
никот м-р Ѓоко Стрезовски, 
Советот на општина ресен и 
членовите на кабинетот. ак-
тивностите продолжуваат.



нитарната димензија во својата работа како општестве-
но одговорни компании и институции.

Во публиката покрај многубројните граѓани на ки-
чево, присуствуваа и членови на „Мобилност Македо-
нија“ од битола, Прилеп, дебар, охрид и Скопје. 

Хуманитарниот концерт го отвори претседателот 
на „Мобилност кичево“, бобан Јордановски, кој го 
поздрави присуството на многубројната публика и им 
се заблагодари на сите помагатели и поддржувачи на 
„Мобилност кичево“ во организирањето на концертот. 
тој ја истакна големата хуманост на своите сограѓани и 

нивната несебична желба и спремност да им помогнат 
на членовите на „Мобилност кичево“. Претседателот 
на „Мобилност кичево“ информираше дека средствата 
собрани од овој хуманитарен концерт ќе бидат наменети 
за подобрување на капацитетите на здружението.

на крајот на концертот на учесниците, поддржува-
чите и помагателите во организацијата на оваа успешна 
манифестација им беа доделени благодарници.

С.П.
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на 19 јуни, во домот на културата „кочо рацин“ во 
кичево, здружението на лица со телесен инвалидитет 
„Мобилност кичево“ го организираше вториот музички 
концерт од хуманитарен карактер. Граѓаните на кичево 
кои до последно место ја наполнија салата во домот на 
културата, уште еднаш покажаа колку се хумани и колку 
разбирање имаат за оваа категорија на свои сограѓани, и 
покажаа спремност да им помогнат. Присутните што ја 
наполнија салата до последното место имаа можност да 
проследат двочасовна богата културно-уметничка про-
грама. 

Во програмата учествуваа познати имиња од музич-
ката естрада во земјата: елена Велевска, Спасен Сиља-
новски, Мирослав Мирчевски, Фиданка Ѓорѓиевска, 
елена С., Влатко Миладиновски, златко Стојановски и 
културно-уметничкото друштво „кочо рацин“.

Манифестацијата финансиски беше поддржана од 
повеќе помагатели од кичево: рек „осломеј“, „Препа-
рими“, регионална стопанска комора, културната уста-
нова „кочо рацин“, здружението на возачи од кичево, 
радио кичево и многу други, и со тоа ја покажаа хума-

ВТОР ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ  
ВО КИЧЕВО
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на 20.7.2015 година, екипа од Мрт на чело со но-
винарката Виолета Совкаровска оствари работна посета 
на „Мобилност битола“. Повод беше веќе договорената 
емисија во која гостуваше нашиот член и познат копа-
ничар Мирко костовски. ова е веќе втор пат во емиси-
јата „Петтиот ангел“ да учествуваат членови и активи-
сти од „Мобилност битола“. Во амбиентална средина на 
творење, опкружени со сите досегашни и идни творби 
на овој реномиран уметник за резба во дрво ќе се доло-

вува умешноста и високиот професионализам проткаен 
низ неговата животна приказна. Сите други детали ќе 
имаме можност да ги проследиме во емисијата која ќе 
се емитува до крајот на месецот. Потоа ги договоривме 
следните активности и реализации кои се предвидени 
со програмата на „Мобилност битола“.

ЕМИСИЈА НА МРТ  
ЗА НАШИТЕ АКТИВИСТИ  
ОД „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“

НАЈУБАВ ВЕЛИГДЕНСКИ ДАР
на 09.04.2015 година, Величетврток, ден пред голе-

мите велигденски празнувања лицата со телесен инва-
лидитет од Виница го добија најубавиот дар. имено, за 
Велигден во Виница беше отворен клуб во кој слобод-
ното време членовите на Меѓуопштинското здружение 
на лица со телесен инвалидитет од кочани, Виница, бе-
рово и делчево „Мобилност“ ќе можат да го поминат на 
начин кој тие сами ќе го изберат.

клубот располага со две простории, мини-кујна за 
приготвување на кафе и чај и санитарен јазол. Цело-

купниот простор е целосно реновиран и е опремен со 
маси, столови, шкафчиња, телевизор и компјутер. Чле-
новите на „Мобилност“ тука ќе можат да се релакси-
раат играјќи шах, домино, табла и пикадо дружејќи се 
во попладневните часови. Сето тоа немаше да изгледа 
вака убаво средено ако не беа хуманите луѓе, рече во во-
ведниот збор борислав ефтимов – член на Советот на 
општината Виница и координатор на овој значаен про-
ект, со што се заблагодари на луѓето кои помогнале сето 
тоа да се заокружи на најубав можен начин.
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По членот на Советот, борислав ефтимов, зема збор 
Градоначалникот на општина Виница, емил дончев, кој 
поздравувајќи ги членовите на „Мобилност“ и остана-
тите гости рече дека по отворање на канцеларијата во 
општинската зграда и сега со отворање на клубот се за-

окружува една целина од огромно значење за членовите 
на „Мобилност“. Меѓу присутните ценети гости беа и 
генералниот секретар на републичкиот Црвен крст на 
Македонија, Саид Саити и секретарот на општинскиот 
Црвен крст, кирчо Цонев, чиј придонес во овој проект е 
доста значаен. „Јас честопати доаѓам во Виница бидејки 
Виница е најхуманиот град во Македонија, Виница е 
шампион во крводарување и понатаму ќе ги поддржувам 
сите ваши активности од овој вид“ – рече Саид Саити. 
на отворањето присутен беше и аризан Митрев, прет-
ставник на фирмата-донатор „алајанс уан Македонија“, 
кој рече: „драго ми е со постигнатото и очекувам и во 
иднина со соработка со Црвениот крст на Македонија 
да поддржиме и други вакви проекти низ државата“.

Свеченоста беше збогатена со рецитал од ученици-
те при оу „Славчо Стоименски“ од Виница. на крајот 
беше приреден мал коктел за сите присутни на отво-
рањето на клубот.

Анче Данев

ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 
„ОПШТЕСТВЕНО КОРИСНА 
РАБОТА“ И РЕНОВИРАНИОТ 
ПРОСТОР НА „МОБИЛНОСТ 
БИТОЛА“ ВО РЕСЕН  
ВО ЕМИСИЈА НА МРТ

на 1 јули 2015 година, во реновираните простории 
на „Мобилност битола“ – канцеларија ресен, беше про-
мовиран проектот на програмата „Воспоставување на 
локални сервисни услуги на лицата со инвалидност – те-
лесен инвалидитет“. Во присуство на градоначалникот 
на општина ресен, м-р Ѓоко Стрезовски и претседателот 
на „Мобилност битола“, прим. д-р нико Јанков, се ис-
кажаа основните насоки на дејствување на програмата 
на општина ресен, чиј партнер е „Мобилност битола“. 
Покрај тимовите на општината и нашето здружение, 
присутни беа и повеќе лица – обучувачи, изведувачи и 

приматели на услуги, членови на „Мобилност битола“ 
од ресен, како и други гости. Целиот настан беше сле-
ден и снимен од екипа на Македонската радио-телевизија 
(Мрт), на чело со новинарката Виолета Совкаровска.

ова е несомнено најдобриот начин на соработка на 
локалната самоуправа и инвалидска организација, со 
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поддршка од агенцијата за вработување на република 
Македонија, Министерството за труд и социјална по-
литика и Програмата за развој на обединетите нации 
(ундП). Главните активности се:

- обучени и работно ангажирани осум невработе-
ни лица во период од шест месеци;

- поттикнување емпатиски пристап на заедница-
та кон корисниците;

- зголемен капацитет на општинската админи-
страција;

- поттикнување на лицата со инвалидност за вк-
лучување во организациите и процесите кои се однесу-
ваат на нивните права;

- овозможување на поголема конкурентност на 
институциите вклучени во реализацијата на проектот;

- развивање на квалификувана работна сила за 
социјални сервиси итн.

Во обуката ангажирани се: Гордана Пешевска и Гор-
дана Стојановска од „Мобилност битола“ – канцеларија 
ресен, д-р Соња андоновска – физиотерапевт, доц. д-р 
Сашо кочанковски – „Мобилност битола“, Митко Фи-
дановски – советник во апелационен суд – битола и се-
кретар на „Мобилност битола“.

за сите активности има редовни известувања на на-
шата веб-страница www.mobilnostbitola.org.mk и стра-
ницата на „Фејсбук“.

ПРОЕКТ НА УСАИД  
ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Советодавниот одбор при Проектот на уСаид за 
практикантска работа и вработување на лица со ин-
валидност кој го реализира здружението „Моја карие-
ра“ одржа работилница на 12 јуни во хотел „Порта“ во 
Скопје. на средбата покрај другите презентери, беше 

поканет и бранимир Јовановски, претседател на на-
ционалното координативно тело за еднакви права на 
лицата со инвалидност во република Македонија и 
на „Мобилност Македонија“, со презентација на тема 
„анализа, предлози и сугестии кон новиот Предлог-за-
кон за вработување на лица со инвалидност“. Во својата 
презентација, бранимир Јовановски детално ги анализи-

раше одредбите од предлог-законот, ги истакна добрите 
решенија, но и дилемите кои „Мобилност Македонија“ 
ги има за одредени предвидени решенија во текстот од 
предлагачот на законот, како и сугестии во насока на 
нивно подобрување. По излагањето следеше заедничка 
дискусија во која зедоа збор голем дел од присутните.

Б.Јовановски
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РЕНОВИРАНИ АПАРТМАНИТЕ 
НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“  
ВО АСАМАТИ

на 15.06.2015 година, „Мобилност Скопје“ со фи-
нансиска поддршка од Град Скопје започна со ренови-
рање и адаптирање на апартманите во асамати на Прес-
панското езеро, кои се во сопственост на „Мобилност 
Скопје“. 

реновирањето и адаптирањето беше предвидено да 
трае триесетина дена, односно до 15.07.2015 година. 
Градежните работи опфаќаа целосно реновирање на по-
дот во апартманите, тоалетите, кујните, беа сменети про-
зорците, се изградија рампи за непречено движење на 
лицата во инвалидска количка и многу друго. исто така, 

се набавија фрижидери и се што е потребно за непречен 
престој во нив.

Сега, апартманите се целосно приспособени и чле-
новите на „Мобилност Скопје“ веднаш ќе можат непре-
чено да ги користат за одмор и рекреација.

Елена Ѓурчиноска

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ  
НА РЕНОВИРАНИОТ  
И ПРОШИРЕН ПРОСТОР  
НА КАНЦЕЛАРИЈАТА  
НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
ВО РЕСЕН

еден нов почеток со многу желби и надежи, со овие 
зборови може да се опише отворањето со мала свече-
ност пред и во канцеларијата на „Мобилност битола“ во 
ресен. на 6 јуни 2015 година, со почеток во 9.30 часот, 
градоначалникот на општина ресен, м-р Ѓоко Стрезов-

ски свечено ја отвори реновираната канцеларија и клуп-
ските простории на нашите членови од ресен. Мора да 
се спомне и да не се заборави неговиот личен ангажман 
како човек, заедно со неговата сопруга Соња, за што 
нашето здружение изразува огромна благодарност и им 
посакува сè најдобро!

Мора да ги споменеме и господата ташко каран-
филовски и Пеце трајановски, кои со своите донации 



МОБИЛНОСТ

33МОБИЛНОСТ Број 83, Август 2015

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

и личен ангажман придонесоа ова катче да изгледа вака. 
благодарност и до сите други кои дадоа свој придонес 
во процесот, особено за ентузијастите кои со својот ли-
чен ангажман го облагородија овој простор: наде, кочо, 
Гордана П., Гордана С., александар, Сотир, николчо, 
д-р Сања и многу други. 

Покрај ова, на пат е и набавка на адаптирано комбе, 
кое ќе се користи за потребите на членовите на „Мобил-
ност битола“ од ресен. Покрај Пеце трајановски, свој 
придонес сака да даде и господинот боде арабаџиев-
ски, а сечија иницијатива е и повеќе од добредојдена. 
на прагот сме и на започнување на проект со општина 
ресен, подготовките се во полн ек и наскоро очекуваме 
поволни вести. 

MOBILNOST KOCHANI  
- CLUB HOUSE RENOVATION

When things work and are as they have always been 
often it’s good to leave them alone. However, when things 
aren’t working...it’s time for a change.

For 14 years members of Mobility Kocani met in a Club 
House located between the Courthouse and the River. The 
space was used by Mobility Members for regular Wednesday 
and Saturday night social gatherings for cards, backgammon 
& chess and also for special events. However, due to lack 
of an accessible toilet, inside floor irregularities, outside 
curbs and unevenly settled sidewalk sections many Mobility 
members were unable or unwilling to use the Club House. 

Goran Vojnovski, President of Mobility Kocani, asked 
Peace Corps Volunteer, Karen Sack to try to find funding 

for the renovation of the space. Along with the NGO, ALKA 
Kocani, counterpart, Vangel Trkaljanov and other volunteers 
details of the renovation where discussed at length. The 
project design and budget were written up by Civil Engineer, 
Sasko Manasiev and his wife Ljupka Manasieva. 

Requests were sent out beginning in February to half a 
dozen potential donors. In most cases immediate rejection 
notices were received because construction projects are 
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generally not funded. Gently and persistently the Swiss 
Embassy was contacted as they had not rejected the request. 
In April, the local Kocani Rotary Club President, at that 
time, Zoran Todorov, solicited local businesses and raised 
support for the Project. On the last day of July, the Swiss 
Embassy called with the wonderful news that they would 
fund the project. 

Following a call for firms to perform the work 
Primagradba of Stip was chosen. Construction began on 
September 17th. Extensive alterations were undertaken 
including removing and re-pouring new concrete floors 
throughout the bathroom and meeting spaces, removing 
walls as needed, replacing doors with new wider ones, 
repairing the walls and ceilings and installing plumbing for 
a kitchen sink. Primagradba generously installed 2 outdoor 
concrete ramps and used additional concrete to level the 
sidewalk sections thereby improving access to the building.

Community support for the project grew. Members of 
Mobility cleaned gutters on the building, stripped wallpaper 
and repainted the hallway and stained the exterior of the 
building. Local businesses donated windows plus a sign 
for the donors of the project. Huge discounts were given on 
chairs, tables and a flat screen TV. 

Dedication of this facility occurred on December 4th. The 
Swiss Ambassador from Skopje, Stefan Lazzarotto, Kocani 
Mayor Ratko Dimitrovski, Rotary Club Representatives 
including Zoran Todorov, NGO ALKA Kocani’s Sasko 
Manasiev, Peace Corps Representatives Amy McGoldrick 
(DMO) and Nadica Georgieva (Program Manager) plus 
legal representative Silvana Blagonova, artist Tanas Dedov 
and many, many others including Mobilnost members from 
as far away as Delcevo and Berovo celebrated the Grand 
Opening of Mobility Kocani’s renovated Club House. It 
was a festive end to a successful project.

Karen Spak

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ  
И ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА  
СО ИНВАЛИДНОСТ

 Во рамките на европскиот проект INVESTT на 
EASPD (европска асоцијација на обезбедувачи на сер-
висни служби за лица со инвалидност), републичкиот 
центар за поддршка на лица со интелектуална попре-
ченост „Порака“, во соработка со EASPD и Центарот 
за обука, едукација и грижа „драГа“ од Словенија, 
на 03.06.2015 година, во хотел „континентал“ во Ско-
пје организираше еднодневен настан – форум на тема 
„Стручно оспособување и вработување на лица со ин-
валидност“.

 Целта на настанот беше да се овозможи диску-
сија помеѓу засегнатите страни во областа на стручно 

оспособување и вработување на лицата со инвалидност, 
како и да се презентираат европските трендови и маке-
донските искуства, практики и тековни реформски про-
цеси во оваа област.

 Воведно излагање имаше д-р Василка димоска 
од републичкиот центар за поддршка на лица со инте-
лектуална попреченост „Порака“, а потоа тамара на-
рат од институтот за социјална заштита на република 
Словенија имаше две презентации на теми: „Презента-
ција на концептот на универзален дизајн во стручното 
оспособување и обука“ и „Презентација на проектот 
INVESTT и истражувањата во рамките на проектот“.

 душан томшиќ од Министерството за труд и со-
цијална политика дискутираше за законските можности 
и политики за стручно оспособување и вработување на 
лицата со инвалидност во република Македонија.

 Понатаму, во текот на работниот дел на фору-
мот, презентации на практики и искуства во Македонија 
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имаа претставници од невладиниот сектор, при што 
Владо додевски од заедницата на заштитни друштва 
на Македонија дискутираше за искуствата од системот 
на заштитно вработување, Владимир Лазовски од здру-
жението „отворете ги прозорците“ за улогата на аси-
стивната технологија во стручно оспособување и вра-
ботување на лицата со инвалидност, Владо крстовски 

од рЦПЛиП „Порака“ за улогата на дневните центри за 
лица со интелектуална попреченост во развојот на ра-
ботни вештини и бранимир Јовановски од „Мобилност 
Македонија“ за архитектонските бариери во установите 
за основно, средно и високо образование како основ-
на пречка за едукација, стручно оспособување и кон-
курентност на пазарот на трудот за лицата со телесен 
инвалидитет во Македонија.

Б.Јовановски

ЕДУКАТИВНО ПРЕДАВАЊЕ  
„И ТИ ИМАШ ПРАВО  
ДА ЖИВЕЕШ ЗДРАВО“

„Мобилност Скопје“ во соработка со „каливита ин-
тернешнал“ (Calivita Internacional) на 16.04.2015 година во 
дХо „даре Џамбаз“ одржа бесплатно здравствено преда-
вање со специјалист нутриционист надица илиевска, на 
тема „Произвoдите на „каливита“ во функција на подоб-
рување на здравјето кај лицата со телесна инвалидност“.

таа пред присутните 20-ина членови одржа преда-
вање кое се разви во дискусија околу тоа што и како 
треба да се применува во исхраната, кои намирници се 
неопходни за нормална функција на организмот и кои 
додатоци на исхраната треба да бидат присутни во ис-
тата. Присутните беа презадоволни од предавањето, кое 
се надеваме дека ќе има и продолженија. домаќин и 
водител на ова бесплатно здравствено предавање беше 
николчо делов, консултант на „каливита интернеш-
нал“, инаку член на „Мобилност кавадарци“ и голем 
пријател на „Мобилност Скопје“. 

Се надеваме дека оваа соработка ќе продолжи и ќе 
се продлабочува и понатаму.

Елена Ѓурчиноска

Докторот Ви одговара

здравје, ах здравје
за повеќе нешта во животот народот кај нас и за добро и за лошо ќе рече здравје. тоа е прво и 

последно што сите ние го мислиме и изговараме во разни пригоди. богат род – здравје, до година 
повеќе; лош род – здравје, до година повеќе. Се расипа нешто – здравје, ќе се поправи; не оди 
работата како што треба – здравје, потаму ќе биде подобро. од многубројните употреби на 
зборот здравје вообичаено го забораваме основното – да го чуваме и негуваме сопственото 
здравје, не да оставиме за утре, туку сега. кај лицата со инвалидност каде и онака има 
дефицит на некои функции, одржувањето на преостанатото е многу важно. од сите 
поуки, Вие, драги читатели, го избирате она првото. до кога човек може да оди, а сам 
не знае колку ќе трае, ќе трае она сега здравје, потаму ќе видиме. тоа ќе треба да се 
замени со сегашност. Сите ние ја живееме сегашноста, искористете ја можноста 
на сегашноста бидејќи идното време е неизвесност. но што ќе биде или не ќе биде, 
пак здравје.

Ваш прим. д-р Нико Јанков
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биЉана тодороВСка  
Ја ПроМоВираШе СВоЈата 
„ДУША ОД КРИСТАЛ“

на 5 мај 2015 година, со почеток од 18.30 часот, во 
спортската сала на заедницата на инвалидски организа-
ции се одржа свечена промоција на стихозбирката „Душа 
од кристал“ на нашата членка и поетеса, биљана тодо-
ровска. на присутните во преполната сала прв им се об-
рати претседателот на „Мобилност битола“ – прим. д-р 
нико Јанков, кој истакна дека здружението преку своите 
програмски и статутарни цели ќе продолжи да ги негува 
и поддржува иницијативите на поединци и групи, со кои 
се подигнува капацитетот на здружението.

за извонредноста на стихозбирката пристапни бе-
седи имаа рецензентот и издавач, илија Мерковски и 
поетот, писател и наш член, кире огненовски. Потоа, 
членовите од рецитаторскиот клуб при оу „Св. кирил и 
Методиј“, емилија илиевска и Марија трпеновска, како 
и членовите од поетскиот кружок „изгрев“ од демир 
Хисар – биљана Солунчевска, златко бошевски и Мери 
арсовска интерпретираа неколку песни од стихозбир-
ката, која веќе освои и награда „книжевен светилник“.

на самиот крај, наградена со бурни аплаузи од сите 
присутни – роднини, пријатели, членови на „Мобилност 
битола“ и други љубители на пишаниот збор, биљана се 
заблагодари и вети дека својата енергија и целиот творе-
чки потенцијал ќе ги искористи за да даде што поголем 
придонес кон современата македонска поезија, а потоа 
ги покани присутните да ја продолжат дружбата со при-
годен коктел.

Во продолжение Ве очекуваат и рецензијата на из-
давачот илија Мерковски, како и беседата на нашиот 
член, поетот и писател кире огненовски. 

живот исполнет со многу љубов – поглед кон кни-
гата „душа од кристал“ од биљана тодоровска

една душа, душа од кристал, зафатена и исполнета 
со љубов, ранета, пеплосана, но како феникс повторно 
издигната, сама од себе, заради сè што таа носи со себе, 
саможртвување во име на љубовта.

биљана тодоровска во својот поетски првенец 
„душа од кристал“ врамила четириесетина свои поет-
ски изблици кои доаѓаат од длабината на својата душа. 
Со една силна моќ да ги придвижува чувствата, да ги 
прилепува за душата на секој читател, за да се доживу-
ваат како една лична возбуда. 

биљана тодоровска во песните, од оваа прекрас-
на стихозбирка, умее да сака. нејзиното срце е дом за 
силни побуди, со искрена топлина, побуди кои пулси-
раат низ сите сегменти на убавото пеење, искажани со 
ослободениот збор, кој патува со своето метафоричко 
значење до секое срце. на тој пат не треба да се самува, 
љубовта не треба да самува.

Посакувањето низ говор, посакувањето 
низ стихови на вознес, не само да се љуби стра-
дално, туку и да се стане реалност во мисија на 
стихот.

несонот донесува душевни раскази. Време 
е кога податливо се предаваме на болката на 
срцето, на тагата, на безграничното проекти-
рање и моделирање на поимот љубов.

биљана преку стиховите од стихозбирката 
„душа од кристал“ испраќа добрина, радост, 
мир и убави нешта и пред сè љубов, упатена 
многу милно.

биљана тодоровска допира со стиховите 
до сечие срце. Преку своите песни таа ни дозволува за 
момент да погледнеме во поетскиот свет, свет во кој и 
покрај сè се посакува и се воспева топлината и светли-
ната на Сонцето.

надежта испеана преку стиховите на биљана е во 
времето. тоа ги залекува раните, тоа ја менува ноќта 
со утрото, тоа ни го носи зборот простување. да, да се 
прости заради силната љубов, заради грстите солзи, за 
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допирот нежен, за бессоните ноќи, за самувањето, за не-
возвратената љубов, за убавината по копнежот по она 
што се губи.

Споделувајќи ја песната со нас, биљана ги споделу-
ва сопствените визии за животот, за љубовта, за сè она 
што љубовта го носи со себе, радости и таги, насмевки 
и солзи, паѓања и станувања, потрага по темното, песна 
на восхит од светлината, посебно кога со своите зраци 
ќе ја прегрне убавината, душата од кристал. 

Илија Мерковски

Со појавата на оваа стихозбирка од поетесата биља-
на тодоровска доаѓа до едно ново збогатување во совре-
мената македонска поезија, со што внесува една свежи-
на со своите стихови на лирско пеење во литературата. 

Водена од пулсот на животот: со желбата, копнежот 
и љубовта ги осмислува стиховите како дел од себеси за 
да се искачи како победник на пиедесталот. 

живеејќи во мигови на љубовта, тргнува во потрага 
по среќата, барем и за кратко во денот, под светлина-

ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
По повод Светскиот ден на книгата и авторското 

право, литературниот клуб „изгрев“, при домот на кул-
турата „илинден“ во демир Хисар, распиша конкурс за 
песна. конкурсот беше објавен во два дела: за возрасни 
и за деца. тој побуди голем интерес кај љубителите на 
пишаниот збор и на конкурсот пристигнаа 88 песни од 
кои 58 за возрасни и 30 за деца.

конкурсот беше многу успешен и поради квалите-
тот на пристигнатите творби, жири-комисијата донесе 
одлука да се доделат една прва, две втори и три трети 
награди во делот за возрасни. 

една од добитниците на трета награда е членката на 
„Мобилност битола“, биљана тодоровска.

биљана тодоровска зад себе веќе има објавено збир-
ка поезија со наслов „душа од кристал“, која содржи 
четириесетина песни.

Кире Огненовски

та на сонцето и ноќта со ѕвезденото небо на Големата 
и Малата мечка и ѕвездата Северница, што може да се 
види и од самата песна, каде што вели:

 „И кога веќе ќе дојдеш,

  Вети ми, те молам

  Дека нема да ме оставиш

  Ни минута повеќе сама“.

 Гледајќи ги од филозофска диоптрија, среќата 
и душата се две близначки кои живеат во едно тело, а 
телото е самиот човек, кој живее со сите позитивни и 
негативни атрибути на овој свет.

Поезијата од оваа стихозбирка претставува еден 
чин на разбранувано доживување за љубовта, радоста 
и тагата, насмевката и солзите, упорноста да се издигне 
над тешкотиите во животот, таа го применува омовиот 
закон сведен во една теорема:

Множете, делете, одземајте, собирајте

и во секое добро уживајте!

Кире Огненовски
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НАГРАДНА ИГРА

НАГРАДНА ИГРА
 Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
Која година излезе првиот број на весникот „Феникс 86“, од 2013 година преименуван во 

„Мобилност“?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 
Првиот број на весникот „Мобилност“ излезе во 1994 година.

Наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, Струмица, со платени трошоци за 
превоз во висина на автобуска карта, сметаме дека е доволен мотив читателите да се потрудат околу 
точниот одговор на наградното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.

На седницата на Уредувачкиот одбор на весникот „Мобилност“, од пристигнати 23 пликови, пов-
торно најголем број од Велес – 15 пликови, другите од Скопје и Прилеп. Среќниот добитник го извлече 
уредникот на весникот д-р Нико Јанков.

 
Најмногу среќа и точен одговор имаше членот од „Мобилност Велес“

ВАЊА ПАВЛОВА

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

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

Оваа година „Мобилност Македонија“ ги организира XXI-те Музички средби на лица со те-
лесен инвалидитет. Во рамките на кој летен музички фестивал на 11 август ќе се одржат Музич-
ките средби на „Мобилност Македонија“?

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

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адресата на „Мобилност Ма-
кедонија“ (ул. 11 Октомври бр. 42-а – Скопје), со назнака „За наградна игра“, најдоцна до 15 октомври 
2015 година.

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

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

С.Прчева



„МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“  
СКЛУЧИ ДОГОВОР  
СО КАТЛАНОВСКА БАЊА

„Мобилност Скопје“ и катлановска бања потпишаа 
договор за повластено користење на услугите во катла-
новска бања за членовите на „Мобилност Скопје“. име-
но, пансионски услуги – појадок, ручек, вечера, спиење 
и користење на хидротерапија во базен (една бања) по 
цена од 550 денари во двокреветна или трокреветна 
стандардна болничка соба, за секој член на „Мобилност 
Скопје“ со покажување на членска книшка од здруже-
нието и лична карта. 

за еднодневно 
користење на хи-
дротерапија во ба-
зен (една бања) це-
ната е 100 денари. 

Медицинските 
услуги се користат 
со специјалистич-
ки упат издаден од 
матичен лекар, со 
терапија одредена 
од д-р – ординари-

ус и дневна партиципација од 35 денари, определена од 
Фондот за здравствено осигурување на република Ма-
кедонија.

овој договор важи во период од 09.06.2015 до 
31.12.2015 година. 

Ги повикуваме сите членови на „Мобилност Ско-
пје“ да ја искористат поволната цена и големиот попуст 
што катлановска бања го нуди само за нашите членови.

исто така, изразуваме огромна благодарност до 
катлановска бања затоа што ни овозможи поволна и 
пристапна цена за користење на нивните услуги.

Елена Ѓурчиноска
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„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“  
ВО ЕМИСИЈАТА „ПЕЛАГОНИЈА 
НА ДЛАНКА“ НА ТВ „ОРБИС“

на 7 мај 2015 година, во попладневните часови, 
претставници од „Мобилност битола“ гостуваа во еми-
сија на битолската телевизија „орбис“ – „Пелагонија на 
дланка“. Повод беше неодамнешната промоција на сти-
хозбирката „Душа од кристал“ од поетесата биљана 
тодоровска, која е активист и член на нашето здруже-
ние. Со неа во емисијата гостуваа и претседателот прим. 
д-р нико Јанков и членот на управниот одбор, Фанче 
Ѓорѓиевска. 

откако љубезната водителка Павлина нè претстави 
на гледачите, биљана ја претстави својата стихозбирка, 
за која освои блескави критики и награди. таа го раска-

жа својот пат до овој заслужен успех кој трае повеќе од 
15 години, народски кажано, ништо не паѓа од небо без 
макотрпна работа и созревање.

нико и Фанче, пак, раскажаа за растот на здруже-
нието „Мобилност битола“, досегашните остварувања, 
актуелните активности и идните планови, неопходноста 
од блиска соработка и помош од институциите на систе-
мот на локално и државно ниво и поддршката од разни 
фондации и други здруженија, како и важноста за под-
дршката од медиумите.

Се искажа заложбата за поддршка на сите таленти-
рани поединци и групи чиј успех и етаблирање воедно 
го подига и капацитетот на здружението. Со интерпрета-
ции на неколку песни од стихозбирката, брзо ни помина 
едночасовното разговарање и се разделивме со надеж за 
нови средби со нови поводи и успеси. 
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ПРВ КВАЛИФИКАЦИСКИ 
СВЕТСКИ КУП  
ВО СТРЕЛАШТВО

Македонската репрезентација во стрелаштво за 
лица со инвалидитет во состав: бранимир Јовановски 
(тренер и спортист), оливера наковска-бикова, Ванчо 
каранфилов, Лидија крстеска и александар Јованов-
ски (стрелци), настапи на првиот иПЦ Светски куп 
во стрелаштво кој се одржа во осијек, Хрватска од 07-

15.07.2015 година и кој беше од квалификациски карак-
тер за учество на Параолимписките игри во рио 2016 
година. од минатата година, оливера наковска-бикова 
и Ванчо каранфилов имаат обезбедено квоти за следни-
те Параолимписки игри во рио, на Ванчо каранфилов 
му требаше само уште исполнување на минимум пара-
олимписка норма во дисциплината воздушен пиштол за 
да настапи на игрите во сите 3 пиштолски дисциплини. 
за бранимир Јовановски, Лидија крстеска и алексан-
дар Јовановски настапот на првенството беше можност 
за обезбедување на директна квота. на александар Јо-
вановски ова му беше прв меѓународен натпревар, мож-
ност да помине медицинска класификација и да добие-
ме стручен совет за висината на дозволениот наслон и 
адаптирање на количката од која стрела.

на исклучително силниот спортски настан наста-
пија 227 спортисти од 48 држави од сите континенти. 
Се одржаа вкупно 14 индивидуални дисциплини од кои 
5 во пиштолски дисциплини, на кои беа поделени 70 ме-
дали, беа срушени 7 светски рекорди и 28 континентал-
ни рекорди, беа доделени 27 директни квоти за учест-
во на Параолимписките игри во рио. најмногу медали 
освоија стрелците од народна република кина (вкупно 
11), потоа на Голема британија (вкупно 10) и на русија 
(вкупно 9) медали. Седумнаесет држави се вмешаа во 
борбата за медали, за жал нашите спортисти беа многу 

блиску до освојување на медал, и буквално „за влакно“ 
им избегаа два медали, еден во екипна и еден во поеди-
нечна конкуренција. 

Во исклучително силна конкуренција, најдобар 
пласман на македонските спортисти беше освоеното ек-
ипно 4-то место (од 10 екипи) во дисциплината спорт 
пиштол со 1628 кругови и поединечно освоеното 5-то 
место на оливера наковска-бикова во дисциплината 
воздушен пиштол - жени, која во финалето влезе како 
второпласирана (од вкупно 33 натпреварувачки), со ре-
зултат од 371 круг.
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Во дисциплината воздушен пиштол, Лидија крстес-
ка го освои 18-то место од вкупно 33 спортистки со ре-
зултат од 358 кругови, додека александар Јовановски 
50-то место од 58 натпреварувачи со резултат од 524 
кругови. Во оваа дисциплина Ванчо каранфилов пов-
торно не успеа да стрела над минимум параолимписка 

норма, а негов најдобар пласман беше 16-то место од 59 
натпреварувачи со резултат од 521 круг во дисциплина-
та пиштол слободен избор, додека најдобар пласман на 
бранимир Јовановски беше 26-то место од 52 натпре-
варувачи со резултат од 540 кругови во дисциплината 
спорт пиштол. Средства за учество на овој натпревар 
беа обезбедени од агенција за млади и спорт, како и 
од нФСриМ-МПк од делот на средствата наменети за 
спортување на лицата со телесен инвалидитет.

заради недостаток на средства, македонските спор-
тисти нема да учествуваат на вториот Светски куп кој 
ќе се одржи во Сиднеј, австралија од 12-20.09.2015 го-
дина. на третиот и последен квалификацијски Светски 
куп во стрелаштво, кој ќе се одржи од 01-07.11.2015 
година во Форт бенинг, Сад, ќе учествуваат параолим-
пијците оливера наковска-бикова, Ванчо каранфилов 
и нивниот тренер бранимир Јовановски кој воедно, по-
ред тренерските обврски, ќе настапи во 3 пиштолски 
дисциплини во борбите за квота, како и Лидија крстес-
ка која обезбеди лично спонзорство и која ќе настапи во 
дисциплината воздушен пиштол-жени. 

да им посакаме успех на нашите спортисти на по-
следниот квалификацијски турнир со апел, идната годи-
на агенцијата за млади и спорт да одвои поголем буџет 
за непречени подготовки, предолимписки меѓународни 
настапи и самиот настап на нашите параолимпијци на 
Параолимписките игри во рио, од каде со право очеку-
ваме од нашите спортисти успешен настап, влез во фи-
нале и реални шанси за освојување на медал.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА42

СПОРТ

МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР  
ВО АТЛЕТИКА „CRO OPEN 2015“

на 04.07.2015 година во Вараждин, Хрватска, се 
одржа меѓународниот натпревар „CRO Open 2015“ на 
кој учествуваа 87 натпреварувачи ( 75 во машка и 12 во 
женска конкуренција) од 8 држави.

нашиот сојуз на натпреварот го претставуваа спор-
тистите александар талески и дејан Ѓорѓиевски, пред-
водени од селекторот крсте Серафимовски. 

алекдандар талески настапи во 2 дисциплини во 
класата Ф46. Во дисциплината копје го освои 1-то ме-
сто (од двајца натпреварувачи) со резултат од 39,38 ме-
три, додека во дисциплината ѓуле 7-то место (од седум 
натпреварувачи) со резултат од 10,00 метри.

дејан Ѓорѓиевски настапи во три досцилини во кла-
сата Ф57. Во дисциплината диск го освои 4-то место 
(од пет натпреварувачи) со резултат од 20,67 метри, во 
дисциплината копје 5-то место (од пет натпреварувачи) 
со резултат од 18,33 метри и во дисциплината ѓуле 7-то 
место (од седум натпреварувачи) со резултат од 7,39 ме-
три.

Б. Јовановски

ПРОЕКТ  
„КАПИТЕНИ НА ПРОМЕНИ“

„Мобилност Македонија“ и Фудбалската федера-
ција на Македонија ја продолжија соработката со про-
ектот „капитени на промени“. Во рамките на проектот 
на 15.05.2015 година беше одигран и првиот ревијален 
фудбалски натпревар на екипата на „Мобилност Ма-
кедонија“ против вработените во ФФМ. Прв ревијален 
натпревар и прва извојувана победа од 6:4. браво мом-
ци! тренер на екипата на „Мобилност Македонија“ за 
овој натпревар беше нашиот прославен фудбалски ас, 
кирил дојчиноски.

Фудбалската федерација на Македонија ја зајакну-
ва својата определба за поддршка и придонес кон по-
добро општество со проектот „капитени на промени“. 
тој проект е иницијатива на уеФа за креирање на ед-
накви можности за сите во фудбалскиот свет, без раз-
лика на полот, религијата, националната припадност 
или физичките способности. Фудбалската федерација 
на Македонија истиот го поддржува и го имплементира 
во Македонија на повеќе нивоа, почнувајќи со подобру-
вање на инфраструктурата на стадионите, едукација и 
активности во рамките на федерацијата и на сите клу-
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бови. Мисија на ФФМ е да привлече, чува и негува раз-
личности за одржување на фудбалската игра и радоста 
која ја носи овој спорт, на што еднакво право имаат сите.

– Проектот „Капитени на промени“ се залага за кре-
ирање на непречен пристап за лицата со инвалидитет на 
стадионите и спортските објекти во Македонија и нивна 
инклузија во општествениот живот. Фудбалот е спорт за 
сите и треба да е достапен за секого. Со модернизација 
на нашите стадиони ќе ги отвориме вратите на лицата со 
инвалидитет. така ќе можат да ги следат натпреварите 
во живо и да бидат активни учесници. истражувањата 
покажуваат дека различноста води кон просперитет и 
нашите заложби се што подобро да ги интегрираме мар-
гинализираните групи во фудбалот и спортот воопшто – 

изјави Филип Поповски, Генерален секретар на Фудбал-
ската федерација на Македонија.

Во духот на целите на проектот, ФФМ уште во март 
оваа година, на натпреварот Македонија – белорусија, 
покани лица со инвалидитет за да ја поддржат нашата 
репрезентација на националната арена „Филип Втори“. 
најмладите од нив, заедно со репрезентациите на Маке-
донија и на белорусија, излегоа на теренот при интони-
рање на химните на двете држави. 

– Ја поздравуваме иницијативата на ФФМ за ин-
теграција на лицата со телесен инвалидитет кои имаат 
афинитет кон фудбалот. Со приспособување на инфра-

структурата, обележувањето на паркинг-местата, пре-
мостување на висинските бариери на влезовите на ста-
дионите, адаптирање на соодветен простор на трибините 
за следење на спортските настани за лица кои користат 
инвалидска количка, приспособување на тоалетите во 
спортските објекти на прволигашите, ќе ни се обезбеди 
можност да го следиме фудбалот одблиску, но ќе може-
ме непречено да присуствуваме и на многу концерти, 
спектакли и настани што се случуваат во овие објекти. 
Лицата со телесен инвалидитет не се ниту болни, ниту 
неспособни и навистина сме пресреќни за оваа мож-
ност со која ќе можеме поактивно да живееме и подос-
тоинствено да уживаме во следењето на фудбалот како 
глобален светски спектакл и најважна споредна работа 

во животот. ФФМ ги руши бариерите, како архитектон-
ските така и бариерите на јавната свест, и оваа заложба 
е за секаков почит и поздравување – изјави бранимир 
Јовановски, претседател на „Мобилност Македонија“ и 
златен параолимпиец во стрелаштво.

Во рамките на проектот, на 15 мај во просториите на 
ФФМ пред одржувањето на фудбалскиот натпревар со 
вработените во ФФМ, беше одржано предавање од стра-
на на бранимир Јовановски, кој ги запозна вработените 
во ФФМ за перцепцијата, стереотипите и предрасудите 
со кои се среќаваат лицата со телесен инвалидитет, како 
и за можностите и перспективите за продлабочување на 
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ИНТЕРВЈУ  
НА БРАНИМИР ЈОВАНОВСКИ 
ЗА ФФМ

ФФМ ја поддржа иницијативата на УЕФА „Капи-
тени на промени“ за креирање на еднакви можности 
за сите во фудбалскиот свет. Како стапивте во кон-
такт со Федерацијата и која ќе биде вашата улога во 
овој проект?

– неколку фудбалски ентузијасти – членови на 
„Мобилност Македонија“ наметнаа идеја во рамките 
на спортските активности на сојузот да се формира и 
фудбалски тим кој би играл ревијални натпревари, се 
со цел да се подигне јавната свест кај граѓаните за мож-
ностите на лицата со телесен инвалидитет. Природно 
беше оваа иницијатива да ја разработиме со Фудбалска-
та федерација на Македонија и така ги инициравме и се 
остварија првичните контакти со Филип Поповски – ге-
нерален секретар на ФФМ и со ирена бакревска-Мило-
шевска, носител на проектот „капитени на промени“ во 
Фудбалската федерација на Македонија. таа соработка 
во меѓувреме се интензивираше и мене ми е необично 
драго што за прв пат во историјата на ФиФа, дечиња со 
телесен инвалидитет кои за движење се користат со ин-
валидска количка ги придружуваа фудбалерите на еден 
официјален меѓународен натпревар, а тоа беше натпре-
варот од квалификациите за учество на европско првен-
ство во Франција 2016 година, помеѓу репрезентациите 
на Македонија и белорусија.

Проектот се залага за креирање на непречен 
пристап на лицата со инвалидитет на стадионите и 
спортските објекти во Македонија и нивна инклузија 

соработката помеѓу „Мобилност Македонија“ и ФФМ. 
– ова не е револуција, ова се мали почетнички чеко-

ри кои водат кон развој и подобрување на нашата отво-
реност кон различностите. Првичната намера на проек-
тот беше ФФМ да обезбеди физички пристап за лицата 
со инвалидност на стадионите во земјава, каде што сите 
ќе можат да бидат поканети. кога зборуваме за проек-
тот „капитени на промени“ мора да ја нагласиме и под-

држувачката позиција на уеФа во целокупниот проект. 
од нив добиваме значаен дел од насоките и алатките со 
цел да се зајакнат нашите капацитети за правење про-
мени. Соработката со „Мобилност Македонија“ отвори 
нови врати на меѓуинституционална, но и човечка сора-
ботка помеѓу нас и заедницата на луѓе со инвалидност 
во нашата земја. Стануваме свесни за нивните потреби, 
но и за нашите можности да одговориме на истите. ова 
е приказна која допрва ќе се развива, но ние сме воз-
будени гледајќи како програмата станува жива – истак-
на ирена бакревска-Милошевска, носител на проектот 
„капитени на промени“ во Фудбалската федерација на 
Македонија. 

Б.Јовановски
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во општествениот живот. Колку до сега луѓето со 
телесен инвалидитет беа во состојба да посетуваат 
фудбалски натпревари или други манифестации што 
се одржуваат во овие објекти?

– Лицата со телесен инвалидитет, како и поголемиот 
дел од граѓаните на република Македонија, се вљубени-
ци во фудбалот – најважната споредна работа на светот. 
Меѓутоа поголемиот дел на стадионите се непристапни 
за лицата со телесен инвалидитет, особено на оние што 
се движат со инвалидска количка, не само во смисла на 
скалилата на влезот и премостување на висинските ба-
риери, туку и бариерите на трибините, тоалетите и сл. 
токму од тие причини не можеа редовно да ги следат 
фудбалските натпревари, но и другите манифестации 
кои се одржуваат во овие објекти.

Што сметате дека е најнеопходно да се направи во 
рамките на овој проект?

– Се надеваме дека во рамките на овој проект ќе 
се премостат најнапред архитектонските бариери, ќе 
се адаптираат дел од трибините за да можат лицата со 
потежок телесен инвалидитет непречено да ги следат 
натпреварите и манифестациите, да се адаптираат тоа-
летите согласно со пропишаните стандарди. ова е само 
првиот чекор. Понатаму очекуваме да се определат 
лица во клубовите кои ќе им бидат поддршка на лицата 
со потежок телесен инвалидитет во активностите кои се 
одвиваат на стадионите.

Вработените на ФФМ се запознаа со перцепција-
та, стереотипите и предрасудите со кои се среќаваат 
лицата со телесен инвалидитет. Каква беше нивната 
реакција?

– најнапред искрено сум им благодарен на врабо-
тените во ФФМ за присуството и активното учество 

на презентацијата со која се обидовме да ги срушиме 
стереотипите и предрасудите со кои се среќаваат луѓе-
то кога се во прашање лицата со телесен инвалидитет. 
Со презентацијата се обидовме да покажеме дека во 
светот егзистираат бројни лица со најразличен вид на 
инвалидитет кои успеале да го надминат истиот и да 
станат успешни и препознатливи политичари, научни-
ци, актери, музичари, спортисти... нивната реакција 
беше исклучително позитивна и со дел од вработените 
подоцна дискутиравме и за други познати личности кои 
ги надминале бариерите и чии имиња оставиле трага во 
светската историја.

Какви се можностите и перспективите за прод-
лабочување на соработката со ФФМ, но и со другите 
спортски федерации?

– Можностите и перспективите дефинитивно се го-
леми. Првиот чекор е направен, имаме големо заемно 
разбирање и почитување и со ФФМ и со некои други 
спортски федерации. нашата интенција е да се вклучи-
ме во редовните активности со спортските федерации 
и во клубовите во нивниот состав, согласно со нашите 
можности и потенцијали. дали таа соработка на спорт-
ски план ќе биде на рекреативно или на повисоко ниво, 
зависи од попреченоста и можноста на лицата со те-
лесен инвалидитет да го практикуваат спортот соглас-
но со меѓународните пропозиции. рекреативното ниво 
нема ограничување и за таа соработка е потребна само 
обострана желба. Меѓутоа, за пример, оливера наков-
ска-бикова е спортистка која секоја стрелачка федера-
ција би ја посакала. таа иако има телесен инвалидитет, 
е само една од 30 жени во светот кои стрелаат над 380 
кругови во дисциплината воздушен пиштол. резултат и 
вештина за секоја почит.

Дали во другите сфери на живеење чувствувате 
зајакнување на капацитетите 
за правење промени?

– „Мобилност Македонија“ 
е национална инвалидска орга-
низација која ги претставува и 
застапува потребите на лицата 
со телесен инвалидитет пред ин-
ституциите на државата, а се со 
цел да се подобрат нивните пра-
ва и положба во сите сфери на 
општественото живеење. Строго 
сме посветени на преговори со 
кои ќе се срушат секаков тип на 
бариери, од архитектонски до 
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социјални, и ќе им се овозможи на лицата со телесен 
инвалидитет самостоен живот и вклучување во опш-
тествените текови на рамноправна основа со другите. 
Во тие преговори имаме некогаш подобри резултати и 
ефикасност, некогаш помалку разбирање, меѓутоа осно-
вата на дејствувањето е дека се стремиме кон целосна 
и ефикасна имплементација на конвенцијата на он за 
правата на лицата со инвалидност, донесена од страна 
на Генералното собрание на обединетите нации во 2006 
година, која Собранието на република Македонија ја ра-
тификуваше на 05.12.2011 година и со самото тоа таа 
стана дел од правната легислатива на република Маке-
донија.

Во Охрид од 4 до 7 јуни се одржаа XXVII Републич-
ки спортски игри на лица со телесен инвалидитет во 
организација на „Мобилност Македонија“. Какви се 
вашите впечатоци, колку учесниците се задоволни од 
игрите и од резултатите?

– Самиот број кажува дека „Мобилност Македо-
нија“ има голема традиција со организирање на спорт-
ски манифестации на кои своите спортски вештини 
во атлетика, пинг-понг и стрелаштво организирано ги 
манифестираат на спортските борилишта повеќе од 100 
лица со телесен инвалидитет секоја година. натпрева-
рите се одвиваат во машка и во женска конкуренција во 

неколку спортски дисциплини. задоволство ни е што во 
нашите редови имаме спортисти кои ги преминаа гра-
ниците на националните вредности и се натпреваруваат 
и на меѓународно ниво. Горд сум да истакнам дека под 
мое стручно раководство, планирање и спроведување 
на нивниот тренажен процес, стрелците оливера на-
ковска-бикова и Ванчо каранфилов скоро две децении 
достојно ја афирмираат република Македонија низ сите 
меридијани на светот. тука сакам да ги спомнам и моите 
спортски постигнувања и освоени медали. ние тројцата 
заедно имаме освоено преку 130 меѓународни медали 
од сите нивоа на натпреварување меѓу кои две златни 
и еден сребрен параолимписки медал и два светски ре-
корда. Секако дека листата на спортисти со телесен ин-
валидитет кои настапиле на меѓународни натпревари и 
освоиле медали е поголема, а меѓу нив се: Вангел жа-
бев со два бронзени параолимписки медала во пливање, 
Сашо Панов со бројни медали во алпско скијање, Митко 
Фидановски со бронзен медал од европско првенство во 
стрелаштво, александар талески, Митко орданов, Са-
вре бојковиќ, ристо Фотевски, дејан Ѓорѓиевски, зоран 
Јовановски кои освоиле медали на регионални првен-
ства во атлетика.

На овие игри членовите на „Мобилност Македо-
нија“ имаа натпревар со ветераните на ФК Пелистер. 
Со оглед на вашата голема мотивираност, како поми-
на тој натпревар?

– екипата на „Мобилност Македонија“ имаше чест 
да одигра фудбалски натпревар со ветераните и воедно 
легенди на Фк Пелистер. Мотивираноста на лицата со 
телесен инвалидитет кои го одиграа натпреварот беше 
на високо ниво, почитта кон легендите исто така, меѓу-
тоа тие во старт беа определени да го дадат од себе нај-
доброто што го имаат и да ги покажат своите фудбалски 
вештини пред прославените фудбалери, дел од нив и по-
ранешни репрезентативци на република Македонија во 
фудбал. Честа беше голема, а резултатот беше ставен во 
втор план. натпреварот заврши нерешено 5:5, а нашата 
екипа загуби на пенали со 5:4. Голема благодарност и 
до нашите натпреварувачи за залагањето, но и до леген-
дите на Фк Пелистер за подадената рака за поддршка.

Б.Јовановски
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РЕВИЈАЛЕН НАТПРЕВАР  
ВО МАЛ ФУДБАЛ

Во рамките на одржувањето на 27-те републички 
спортски на лицата со телесен инвалидитет на Маке-
донија, на 06.06.2015 година, на помошното игралиште 
на спортскиот центар „биљанини извори“ во охрид се 
одржа ревијален натпревар во мал фудбал помеѓу вете-
раните на Фк „Пелистер“ од битола и екипата на „Мо-
билност Македонија“.

занимлив натпревар пред малубројна публика, иако 
истиот заслужуваше да му се посвети поголемо внима-
ни од срана на учесниците на игрите. По исклучително 
фер и коректна игра во која резултатот воопшто не беше 
во прв план, натпреварот заврши нерешено 5:5.

им благодариме на фудбалерите - ветерани и на 
претставниците на Фк „Пелистер“ за пружената рака 
на поддршка, како и на нашите момчиња за залагањето, 
фер и коректната игра.

Б.Јовановски

од актиВноСтите на „МобиЛноСт СкоПЈе“
ТУРНИР ВО ПИНГ-ПОНГ  
ПОДДРЖАН ОД ГРАД СКОПЈЕ 
И НВО „УРБАНО ОПШТЕСТВО“

на 18.04.2015 година се одржа натпреварот во пинг-
понг во салата на Сету „Михајло Пупин“ во Скопје. 
на натпреварувањето учествуваа дваесетина членови 
на „Мобилност Скопје“. овој турнир беше поддржан од 
Град Скопје, кои бесплатно ни ја обезбедија салата на 
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Сету „Михајло Пупин“ и кои секогаш ни помагаат во 
реализацијата на многу наши активности, како и нВо 
„урбано општество“, кои обезбедија вредни награди за 
најдобрите натпреварувачи во сите три категории.

за освоено прво место доделија рекети, за освоено 
второ место доделија мрежи и за освоено трето место 
доделија гуми. учесниците се натпреваруваа во три 
категории, и тоа: категорија 3-5, категорија 6-8 и кате-
горија 9-10. на крајот според пласманот се прогласија 
најдобрите тројца натпреварувачи од секоја категорија 
поединечно.

катеГориЈа 3-5

иМе и ПрезиМе ПЛаСМан

траЈЧе СтоЈаноВСки 1

риСто ФотеВСки 2

ХакиЈа МекиЌ 3

катеГориЈа 6-8

иМе и ПрезиМе ПЛаСМан

МарЈан заФироВСки 1

тони МитроВСки 2

ВанЧо каранФиЛоВ 3

катеГориЈа 9-10

иМе и ПрезиМе ПЛаСМан

зоран траЈаноВСки 1

деЈан ЃорЃиеВСки 2

деЈан аЛекСоВСки 3

„Мобилност Скопје“ им додели благодарница на 
нВо „урбано општество“ за почеток на успешната со-
работка.

Елена Ѓурчиноска
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