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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

почитувани	членови,	
периодот	кој	остана	зад	нас	помеѓу	двете	изданија	на	весникот	„Мобил-

ност“	беше	навидум	мирен,	но	сепак	исполнет	со	бројни	активности.	дел	од	
нив	мошне	сериозни	и	исклучително	важни	за	вас.	поред	тековното	спроведу-
вање	на	програмските	активности	за	што	имавте	можност	да	се	информирате	
преку	нашата	веб	и	фејсбук	страница,	две	активности	(за	кои	и	не	пишувавме	
толку	многу	бидејќи	се	уште	се	во	фаза	на	преговори)	ни	одзедоа	многу	енергија	
и	бараат	сериозен	пристап	за	нивно	разрешување.

иницијативата	 за	измени	и	дополнувања	на	правилникот	 за	индикации	 за	
остварување	на	право	на	ортопедски	и	други	помагала,	повеќе	од	18	месеци	е	
предмет	на	 сериозни	преговори	помеѓу	Мобилност	Македонија	и	ФзоМ.	беа	
консултирани	бројни	експерти,	советници,	одговорни	лица,	беа	одржани	повеќе	
состаноци	со	комисијата	за	ортопедски	помагала	при	ФзоМ,	дури	и	подготвив-
ме	 целосно	нов	предлог	правилник,	список	на	 ортопедски	помагала,	 и	 цела	
друга	потребна	документација,	се	со	цел	да	ја	забрзаме	постапката	и	со	почето-
кот	на	2019	година,	да	стапи	на	сила	новиот	правилник	за	ортопедски	помагала	
кој	ќе	ни	понуди	пофункционални	и	пософистицирани	ортопедски	помагала	и	
компоненти	за	нивна	изработка	кои	независното	движење	и	социјалната	инклу-
зија	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	значително	ќе	ја	подобрат.	за	жал,	прего-
ворите	се	уште	се	во	тек.	крајот...уште	не	им	се	гледа.

со	 новиот	 предлог-закон	 за	 социјална	 заштита,	 Министерството	 за	 труд	
и	 социјална	 политика	 понуди	 одредби	 за	 унапредување	 на	 правата	 на	 лицата	
со	инвалидност.	се	воведуваат	две	нови	услуги	во	законот,	услугата	за	лична	
асистенција	и	услугата	домашна	нега.	ови	две	услуги	ќе	може	да	се	користат	
без	разлика	дали	лицето	користи	некое	од	паричните	права.	Меѓутоа	исто	така	
во	одредбите	од	законот	беше	предвидено	укинување	на	правото	на	надомес-
ток	за	попреченост	доколку	лицето	со	решение	на	центарот	за	социјална	работа	
подолго	од	30	дена	користи	услуга	на	вон-семејна	заштита	или	е	сместено	во	
здравствена	или	друга	установа	за	периодот	додека	трае	сместувањето.	со	член	
54	став	2	беше	предвидено:	„	лице	кое	користи	надоместок	заради	попреченост	
истовремено	не	може	да	користи		и	надоместок	за	помош	и	нега	од	друго	лице.“	
овие	 одредби	 (а	 и	 некои	 други)	 директно	 задираа	 во	 правата	 на	 нашите	 чле-
нови	 и	Мобилност	Македонија	 веднаш	 реагираше	 со	 соодветен	 допис	 до	ми-
нистерството.	остваривме	работен	состанок	со	министерката	Мила	царовска	и	
стручниот	тим	при	министерството.	на	истиот	состанок	успеавме	да	го	вратиме	
правото	на	надоместокот	за	попреченост	(претходно	наречен	за	мобилност)	за	
лицата	сместени	подолго	од	30	дена	користи	услуга	на	вон-семејна	заштита	или	
е	сместено	во	здравствена	или	друга	установа	за	периодот	додека	трае	сместу-
вањето,	меѓутоа	борбата	за	бришење	на	ставот	2	од	член	54	продолжи.	упативме	
дописи	 за	повторна	 средба	до	Министерството	 за	 труд	и	 социјална	политика,	
потоа	до	премиерот	на	рМ,	зоран	заев,	до	националното	координативно	тело	за	
спроведување	на	конвенцијата	за	правата	на	лицата	со	инвалидност,	очекуваме	
дијалог,	позитивен	исход	и	подготвени	сме	со	сите	сили	да	го	браниме	нашето	
право.	до	затворањето	на	овој	број	на	весникот,	решение	се	уште	не	беше	пону-
дено,	меѓутоа	Мобилност	Македонија	и	понатаму	максимално	ќе	се	заложи	да	
ги	брани	и	подобрува	вашите	права	по	пат	на	конструктивен	дијалог	со	инсти-
туциите	на	државата.	очекуваме	поволен	исход	на	сите	започнати	активности.	

доаѓа	„нова	Година“,	редно	е	барем	да	се	надеваме,	нели?
Бранимир Јовановски
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на	 25.06.2018	 година	 во	 скопје	
беше	 одржана	 шеснаесеттата	 седница	
на	 уо	 на	Мобилност	Македонија.	 по	
усвојување	на	 записникот	 од	претход-
ната	седница	на	уо	на	Мобилност	Ма-
кедонија	одржана	на	23.03.2018	година,	
претседателот	ги	запозна	присутните	со	
преземените	 активности	 во	 периодот	
помеѓу	двете	седници	на	управниот	од-
бор	и	тоа	за:	-	повик	од	Мтсп	за	лична	
асистенција;	 -	одржаната	 меѓународна	
работилница	 за	 параплегија	 во	 охрид	
13-14.04.2018;	 одржаната	 IX-та	Меѓу-
народна	 ликовна	 колонија	 во	 охрид	
18-24.04.2018;	информација	за	продаж-
ба	на	дела	од	ликовните	колонии;	еду-
кативен	 настан	 во	 соработка	 со	 ком-
панијата	 роШ	 одржан	 на	 14.05.2018;	
одржаниот	марш	на	параплегичари	на	
23.05.2018;	одбележаниот	светски	ден	
на	 лицата	 заболени	на	Мс	30.05.2018;	
одржаните	 XXX	 републички	 спорт-
ски	игри	со	меѓународно	присуство	од	
7-10.06.2018;	 одржаното	 дефиле	 на	
„Широк	 сокак“	 и	 тематска	 работил-
ница	 „да	 лобираме	 заедно“	 во	 битола	
на	24.06.2018;	одржаната	VII	Масовна	
средба	на	23.06.2018	во	дворот	на	цоп	
славеј	во	скопје.

во	 продолжение	 на	 седницата	 нај-
напред	 беа	 потврдени	 електронски	
донесените	одлуки	за:	исплата	на	тро-
шоци	за	превоз	на	присутни	на	:„едука-
тивниот	настан	со	роШ“,	„Маршот	на	
параплегичари“	 и	 „светскиот	 дена	 на	
Мс“	 со	 надомест	 за	 превоз	 во	 висина	
од	10	литри	гориво	за	изминати	100	км;	
исплата	на	предвремена	 II	дотација	 за	
редовна	дејност	на	Мобилност	прилеп	
и	 Мобилност	 скопје;	 зголемување	 на	
надоместокот	за	закуп	на	деловен	прос-
тор	 во	 струга	 од	 3.333,00	 денари	 на	
3.667,00	денари;	

потоа	беа	донесени	следните	одлу-
ки:	за	исплата	на	II	дотација	за	редовна	
дејност;	за	набавка	на	кошули	за	члено-
вите	на	куд	„Феникс“;	за	зачленување	
на	 сојузот	 во	 светската	 асоцијација	на	
лица	заболени	од	Мс;	за	прибирање	на	

три	понуди	за	реновирање	на	апартма-
ните	во	асамати	и	ангажирање	на	лице	
за	 спроведување	 на	 тендерска	 постап-
ка	 во	 случај	 да	 има	 потреба	 од	 таква	
постапка;	 за	 исплата	 на	 дотација	 за	
превоз	на	волонтери	и	дотација	за	меди-
цинска	заштита	на	Мобилност	прилеп;	
за	селектирање	на	пријавените	учесни-
ци	за	Музичките	средби,	на	почеток	на	
месец	јули	во	битола	и	ангажирање	на	
кларинетист	 како	 надворешен	 член	 на	
куд	„Феникс“;	за	учество	на	републич-
ки	спортски	игри	во	сараево	-	биХ,	ис-
плата	на	надоместоци	 за	 службени	па-
тувања	во	странство,	превоз	и	трошоци	
за	едно	ноќевање	на	учесниците;	за	из-
бор	на	најповолна	понуда	за	извршител	
на	сметководствени	услуги	да	се	прифа-
ти	 понудата	 на	 Миа-консалтинГ	
дооел	скопје;	во	врска	со	набавката	
на	 ортопедски	 помагала	 од	 наменски	
добиените	 средства	 се	предложи	да	 се	
набават:	скутери,	хендбајк	-	електромо-
тори	за	движење	на	инвалидски	колич-
ки	и	да	се	доделуваат	средства	за	пар-
тиципација	 за	 набавка	 на	 ортопедски	
кондури	 со	 повишување	 од	 над	 6см,	
чија	изработка	не	е	на	позитивна	листа	
на	Фондот.	здруженијата	имаат	обврска	
да	 ги	 информираат	 своите	 членови	 за	
можноста	од	набавка	на	дополнителни	
ортопедски	 помагала	 и	 доколку	 имаат	
предлог	 за	 дополнување	 на	 предложе-
ната	 листа,	 истиот	 да	 го	 достават	 до	
сојузот	најдоцна	до	31	јули	2018	година;	
здруженијата	кои	сметаат	дека	во	нив-
ната	општина	треба	да	има	инклузивно	
игралиште	 да	 ја	 информираат	 локал-
ната	 власт	 за	 проектот	 кој	 подразбира	
атрактивна	локација	во	градот	со	повр-
шина	од	150	до	250	м2,	обврска	општи-
ната	да	 го	подготви	 теренот	 (тампони-
рање	 и	 поставување	 на	 мека	 подлога)	
и	 да	 постави	 урбана	 опрема	 (клупи,	
корпи	за	отпадоци,	осветлување	и	сл.).	
здруженијата	 своите	 предлози	 да	 ги	
достават	до	сојузот	најдоцна	до	1	август	
2018	година;	по	доставениот	предлог	за	
можна	местоположба	на	лифт	во	домот	
„даре	Џамбаз“,	уо	го	донесе	следниот	
заклучок:	со	оглед	дека	постојните	ус-
лови	на	градба	на	домот	не	дозволуваат	

голем	избор	на	местоположба	за	поста-
вување	на	лифт,	се	прифаќа	понуденото	
решение	 во	 кое	 најголемата	широчина	
на	 лифтот	 изнесува	 80см;	 поканта	 за	
учество	на	11.	симпузиум	на	лица	забо-
лени	од	Мс	на	Хрватска,	 не	 е	 упатена	
до	сојузот,	и	истата	не	се	разгледуваше;

во	 однос	 на	 доставените	 барања	
беа	 донесени	 следните	 одлуки	 и	
заклучоци:на	тодорка	трампова	се	ко-
регира	 дотацијата	 за	месечна	 плата	 на	
7.000,00	 денари	 од	 01.06.2018	 година;	
на	 Мобилност	 скопје,	 да	 се	 исплатат	
средства	на	име	дотација	за	плата	за	ме-
сец	IV,V	и	VI	за	нововработеното	лице	
кое	под	договор	за	определено	време	е	
ангажирано	како	замена	на	вработеното	
лице	 во	 здружението	 кое	 ќе	 биде	 дол-
горочно	 отсутно	 поради	 боледување	
(паталошка	 бременост).	 висината	 на	
одобрените	 средства	 да	 се	 одреди	 по	
добиени	декларации	 за	 прием	 од	ујп	
и	решение	за	привремена	спреченост	за	
работа	од	ФзоМ.	по	жалбата	од	зафи-
ровски	Марјан,	присутните	едногласно	
го	 почитуваат	 ставот	 дека	 Мобилност	
скопје	 во	 својата	 административна,	
финансиска	и	друга	работа	е	самостој-
но	 во	 одлучувањето	 се	 додека	 се	 при-
држува	 кон	 обврските	 утврдени	 со	
закон,	 подзаконски	 акти	 и	 актите	 на	
сојузот,	како	и	на	одлуките	на	органи-
те	на	здружението	донесени	во	склад	со	
прописите.	во	случајот	наведен	во	жал-
бата	од	Марјан	зафировски,	постапено	
е	согласно	одлука	на	управниот	одбор	
и	на	собранието	на	Мобилност	скопје;	
по	 барањето	 на	Мобилност	 тетово	 се	
донесе	одлука	со	која	одлуката	за	утвр-
дување	 на	 висина	 на	 надоместоците	
бр.03-98-1	од	23.03.2018г.се	дополнува	
со	уште	еден	член	кој	гласи:	„на	учес-
ниците	кои	го	претставуваат	сојузот	на	
разни	проекти,	 тематски	работилници,	
тркалезни	маси,	 јавни	дебати,	 семина-
ри,	 обуки,	 презентации	и	 слично,	 кога	
не	им	се	покриени	трошоците	за	превоз	
од	страна	на	организаторот	им	следува	
надомест	на	патните	трошоци	во	виси-
на	на	цената	на	автобуска	карта	за	лица-

Одржана XVI седница на УправниОт ОдбОр  
на МОбилнОст МакедОнија 
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та	кои	можат	да	ги	користат	средствата	
за	јавен	превоз,	а	за	лицата	кои	поради	
инвалидноста	не	можат	да	ги	користат	
средствата	за	јавен	превоз	и	поради	тоа	
патуваат	 со	патничко	возило	надомест	
во	висина	на	20%	од	највисока	цена	на	
литар	гориво	за	секој	еден	изминат	ки-
лометар	пат.	за	учесниците	кои	доаѓаат	
од	 градот	каде	 се	одржува	манифеста-
цијата	 доколку	 не	 можат	 да	 користат	
средства	за	јавен	превоз	им	се	признава	
трошок	за	такси	превоз	од	нивниот	дом	
до	местото	на	 одржување	на	настанот.	
за	деновите	на	одржувањето	на	тие	ма-
нифестации	и	настани	им	се	исплатува	
надомест	(џепарлак)	во	висина	од	нето	
износ	од	200,00	денари	по	ден	доколку	
имаат	 обезбедено	 исхрана,	 односно	 по	
500,00	денари	во	нето	износ	доколку	не	
им	е	обезбедена	исхрана.

Б.Јовановски

Ќе се Гради  
инклУЗивнО  
детскО иГралиШте  
вО велес

на	иницијатива	на	Мобилност	велес,	
на	7	август	годинава	градоначалникот	на	
општина	велес,	аце	коцевски,	 оствари	
средба	со	претставници	на	национални-
от	сојуз	на	лица	со	телесен	инвалидитет	
на	Македонија	-	Мобилност	Македонија.

на	средбата	со	бранимир	јовановски,	
претседател	 на	Мобилност	Македонија,	
софка	 прчева,	 генерал	 секретар,	 Горан	
здравков	 претседател	 и	 Миланчо	 ар-
совски,	 секретар	 на	 Мобилност	 велес,	
градоначалникот	 коцевски	 ги	 нагаласи	
континуираните	заложби	и	посветеноста	
на	општината	кон	поддршката	на	лицата	
со	телесен	инвалидитет	и	ги	информира-
ше	 членовите	 на	 делегацијата	 за	 теков-
ните	 и	 планираните	 активности	 во	 овој	
домен.	 беше	 кажано	 дека	 има	 две-три	
локации	 на	 кои	 би	можело	 да	 биде	 по-
ставено	 игралиштето	 и	 беше	 формиран	
тим	од	Мобилност	велес	и	од	 секторот	
за	комунални	работи	на	општина	велес	
кој	во	најскоро	време	треба	да	ја	одбере	
локацијата	од	околу	250	метри	квадратни	
и	да	се	започне	со	нејзино	уредување.

Членовите	 на	 делегацијата	 на	 Мо-
билност	Македонија	го	информираа	гра-
доначалникот	дека	во	рамките	на	своите	
активности	 и	 соработка	 со	 Министер-
ството	за	труд	и	социјална	политика,	ќе	
обезбедат	 донација	на	 опрема	 за	 детско	
инклузивно	 игралиште	 со	 содржини	 за	
децата	 со	 ограничена	 мобилност.	 целта	
е	уште	од	најмала	возраст	децата	и	нив-
ните	 семејства	 да	 се	 учат	 за	 заеднички	
живот,	почитување	и	прифаќање	на	раз-
личностите.	со	овој	пример	на	успешна	
соработка	помеѓу	граѓанскиот	и	 јавниот	
сектор	велес	уште	повеќе	ќе	 ги	 зајакне	
капацитетите	 за	 помош	на	 децата	 и	 ли-
цата	со	инвалидност	кои	имаат	најголема	
потреба	од	поддршка	од	целата	заедница.

Б.Јовановски

Ќе се Гради  
 
иГралиШте  
вО ОХрид

на	12.11.2018	година,	зоран	блаже-
вски,	 советник	 во	 Министерството	 за	
труд	 и	 социјална	 политика,	 бранимир	
јовановски	 и	 софка	 прчева,	 претста-
вници	 на	 Мобилност	 Македонија,	 во	
просториите	на	општина	охрид	одржаа	
работен	 состанок	 со	 благојче	 стојче-
ски,	раководител	на	одделот	за	финан-
сии,	томе	наневски,	од	сектор	за	кому-
нални	дејности	и	кети	росиќ,	советник	
за	 социјална	 заштита,	 а	 во	 врска	 со	
иницијативата	 на	 градоначалникот	 на	
охрид,	д-р	јован	стојаноски,	поднесена	
до	Министерството	за	труд	и	социјална	
политика,	за	изградба	и	отворање	на	ин-
клузивно	детско	игралиште	во	охрид.

на	состанокот	беше	договорено	ло-
кацијата	 на	 инклузивното	 детско	 иг-
ралиште	во	општина	охрид	да	биде	во	
дворот	на	јоудГ,,јасна	ристеска“	со	по-
вршина	од	околу	200	метри	квадратни.	
општина	охрид	се	обврзува	да	го	под-
готви	 теренот	 (да	 изврши	 негово	 там-
понирање	 и	 обложи	 со	 вештачка	 трева	
или	друга	мека	подлога	за	поставување	
на	реквизитите,	како	и	да	ја	обезбеди	со-
одветната	урбана	опрема	(клупи,	корпи	
за	отпадоци	и	осветлување)	на	игралиш-
тето,	додека	Мобилност	Македонија,	од	
наменските	средства	добиени	од	Минис-
терството	за	труд	и	социјална	политика,	
согласно	 програмата	 за	 финансирање	
на	 програмските	 активности	 на	 нацио-
налните	 инвалидски	 организации,	 нив-
ните	 здруженија	 и	 нивната	 асоцијација	
за	2018	година,се	обврзува	да	ги	набави	

инклУЗивнО детскО 
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Федерацијата	на	биХ,	претставници	од	
народниот	правобранител,	како	и	деле-
гации	од	државите	во	регионот:	слове-
нија,	Хрватска,	србија	и	Македонија.	

претставникот	 на	 Мобилност	 Ма-
кедонија,	Горан	здравков,	во	работниот	
протокол	учествуваше	со	презентација	
на	тема	„стандарди	за	инклузиовно	об-
разование	за	ученици	со	телесен	инва-
лидитет“.

С.Прчева

реквизитите,	 да	 обезбеди	 транспорт	 и	
монтажа	на	истите	на	терен	обезбеден	и	
подготвен	 од	 општина	охрид.	по	 завр-
шување	на	состанокот	беше	посетен	ло-
калитетот	на	кој	се	предвидува	изградба	
на	игралиштето.	истиот	се	наоѓа	во	цен-
тралното	градско	подрачје.	

согласно	 договорената	 динамика	
на	активности,	очекуваме	инклузивно-
то	детско	игралиште	во	охрид	да	биде	
изградено	 и	 пуштено	 во	 употреба	 до	
крајот	на	2018	година.

претставниците	 на	 Мобилност	 Ма-
кедонија	 ја	 искористија	 можноста	 да	
иницираат	 уште	 две	 важни	 прашања	 за	
членовите,	 а	 тоа	 е	 асфалтирање	 на	 при-
одот	до	апартманите	во	охрид	кој	во	мо-
ментот	е	во	сериозно	руиниран,	како	и	за	
изградба	на	платформа	(рампа)	за	влез	во	
езерото	со	инвалидска	количка	и	адапти-
ран	тоалет	на	плажата	поред	полициската	
станица	 во	 близина	 на	 кафулето	 „куба	
либре“.	 беше	 договорено	 да	 го	 обнови-
ме	претходниот	допис	и	барањето	да	 го	
испратиме	до	Градоначалникот	на	охрид	
и	надлежните	градски	служби.

Б.Јовановски

УЧествО  
на МеЃУнарОдна 
кОнФеренција  
вО сански МОст биХ

делегација	 на	 националниот	 сојуз	
на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	Ма-
кедонија	 -	 Мобилност	 Македонија	 во	
состав	софка	прчева,	генерален	секре-
тар	 на	сојузот,	 и	 членовите	 на	управ-
ниот	одбор	на	сојузот	дејан	Ѓорѓиевски	
и	 Горан	 здравков	 од	 1	 до	 3	 октомври	
во	сански	Мост,	босна	и	Херцеговина,	
учествуваше	 на	 12.	 Меѓународна	 кон-
ференција	за	статусот	и	правата	на	ли-
цата	со	инвалидитет.	

конференцијата	се	одржува	во	рам-
ките	на	кампањата	„да	делуваме	заед-
но“,	а	во	организација	на	координацио-
ниот	одбор	на	кантоналните	здруженија	
и	сојузот	на	лицата	со	инвалидитет	на	
унско-санскиот	 кантон.	на	 конферен-
цијата	со	презентации	на	тема	учеству-
ваа	 претставници	 од	Федералното	 ми-
нистерство	за	труд	и	социјална	полити-
ка	на	биХ,	претставници	од	Фондот	за	
професионална	 рехабилитација	 и	 вра-
ботување	на	лицата	со	инвалидитет	на	
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инФОрМација  
За ЧленОви кОи 
кОристат  
електрОнска  
картиЧка  
За ОслОбОдУваЊе 
Од патарина

од	јавното	претпријатие	за	државни	
патишта	по	 трет	пат	 годинава	добиваме	
список	на	лица	кои	ја	имаат	злоупотребе-
но	електронската	картичка	за	ослободу-
вање	од	плаќање	на	патарина.	во	извес-
тувањето	подетално	е	опишано	кој	на	ка-
ков	начин	направил	злоупотреба,	а	истата	
се	однесува	на	следните	злоупотреби:

-давање	на	картичката	на	користење	
на	друго	лице,	

-лицето	 ја	 користи	 картичката	 со	
друго	моторно	возило	а	не	со	тоа	кое	го	
регистрирало	во	јавното	претпријатие,

-со	 возилото	 ја	 поминува	 патари-
ната	300	пати	месечно	 (го	користи	ве-
ројатно	за	такси	превоз)	и	слично.

сето	ова	е	регистрирано	на	патари-
ните	со	соодветна	снимка	од	камерите.	
Мобилност	 Македонија	 нема	 начин,	
ниту	пак	сака	или	може	да	ве	заштити	
од	злоупотребата	која	самите	си	ја	пра-
вите.	ве	известуваме	и	ви	укажуваме	да	
не	 вршите	 злоупотреба	 на	 користење	
на	оствареното	право,	 бидејќи	 јавното	
претпријатие	 ги	 блокира	 злоупотре-
бените	 електронски	 картички	 и	 нема	
можност	за	повторно	деблокирање	или	
издавање	на	други	за	истите	корисници.

напоМенуваМе:	 користете	 ја	
електронската	 картичка	 исклучиво	 за	
ваша	 потреба,	 саМо	 вие,	 и	 саМо	
со	 реГистрираното	 возило	 во	
јп,	 а	не	 со	било	кое	друго	возило.	се	
надеваме	 дека	 ова	 информација	 ќе	 ви	
биде	 од	 корист	 и	 дека	 ќе	 се	 придржу-
вате	кон	инструкциите	и	одредбите	од	
законот	за	остварување	на	ова	право.

Б.Јовановски

на	20-21.10.2018	година	во	хотелот	
„цар	 самуил“	 во	 с.банско,	 струмица,	
во	организација	на	националниот	сојуз	
на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	Ма-
кедонија	 -	 Мобилност	 Македонија,	 се	
одржа	дваесет	и	четвртиот	републички	
квиз	натпревар	на	лица	со	телесен	ин-
валидитет	 на	 Македонија.	 на	 квизот	
му	претходеа	тестирања	низ	кои	поми-
наа	повеќе	стотици	членови	на	здруже-
нијата,	членки	на	сојуот,	за	да	на	крајот	
16	екипи	составени	од	по	три	членови	
настапат	на	истиот.

жири	 комисијата	 беше	 во	 состав:	
зоран	 јорданов,	 претседател	 на	 жири-
то	 и	 изготвувач	 на	 прашањата,	 софка	
прчева	и	драган	дојчиноски,	водител,	
бранимир	јовановски,	технички	реали-
затор,	тони	пајдаков.	според	зборови-
те	на	присутните,	ова	издание	на	квизот	

беше	еден	модерен	и	содржаен	квиз	нат-
превар,	 на	 кој	 сите	 учесници	 покажаа	
завидно	 знаење	и	само	нијански	одлу-
чуваа	кои	екипи	ќе	ги	продолжат	ната-
мошните	борби.

по	 одржаните	 4	 четвртфинални	
квиз	натпревари	составени	од	по	6	игри,	
во	полуфиналето	се	пласираа	најдобри-

24-ти репУблиЧки квиЗ натпревар  
на лицата сО телесен инвалидитет  
на МакедОнија
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те	две	екипи	од	секоја	група.	првата	по-
луфинална	група	ја	сочинуваа	екипите	
на	Мобилност:	кочани,	кичево,	стру-
мица	и	кавадарци	и	од	ова	полуфина-
ле	во	финалето	се	пласираа	екипите	на	
Мобилност	 кочани	 и	 Мобилност	 ки-
чево.	втората	полуфинална	група	ја	со-
чинуваа	екипите	на	Мобилност:	велес,	
Штип,	куманово	и	Гевгелија,	а	борби-
те	во	финалето	ги	продолжија	екипите	
на	Мобилност	куманово	и	Мобилност	
Штип.	Големото	финале	започна	во	11	
часот	на	21.10.2018	 година.	на	првиот	
пулт	 беше	 екипата	 на	кичево,	 на	 вто-

риот	Штип,	на	третиот	куманово	и	на	
четвртиот	екипата	на	кочани.	екипата	
на	 Мобилност	 кочани	 претендираше	
на	 хет-трик,	 бидејќи	 претходните	 две	
години	во	истиот	состав	го	освојуваше	
првото	место	во	континуитет.	

Финалниот	 квиз	 содржеше	 седум	
игри,	а	борбата	беше	остра	и	неисвесна	
се	до	крајот,	но	во	фер	и	коректна	атмос-
фера.	публиката	воодушевена	со	иска-
жано	знаење	на	учесниците,	понекогаш	
и	самата	нетрпелива	да	даде	одговор	и	
да	 покаже	 колкаво	 е	 нивното	 знаење,	
што	повремено	предизвикуваше	и	мала	
пречка	 за	 одржување	 на	 натпреварот,	
но	се	беше	во	границите	на	коректното.	
по	завршување	на	седумте	предвидени	
игри,	екипата	на	Мобилност	кочани	го	
исполни	својот	сон	и	стана	прва	екипа	
која	 три	 пати	 по	 ред	 била	 првопласи-
рана	освојувајќи	77	поени.	на	второто	
место	 се	 пласира	 екипата	 на	 Мобил-
ност	куманово	со	58	поени,	а	на	трето-
то	 екипата	 на	Мобилност	Штип	 со	 49	
поени.	средства	 за	одржување	на	оваа	
манифестација	беа	обезбедени	од	игри	
на	среќа	преку	Министерството	за	труд	
и	социјална	политика.

Б.Јовановски

еве	не	нас	по	21.	пат	како	организа-
тори	на	нашата	традиционална	и	слатка	
манифестација	 „тортијада“.	како	 вчера	
да	беше	кога	се	спремавме	за	нашата	ју-
билејна	20.	„тортијада“,	а	дојде	време	и	
за	другата,	21.	„тортијада“.	времето	ми-
нува	како	секундите	што	отчукуваат	на	
часовникот,	 а	 ние	 сме	 секоја	 година	 се	
побројни,	позаинтересирани	и	повешти	
во	 изработката	 на	 тортите,	 а	 за	 консу-
мирање	и	да	не	ви	кажувам,	во	тоа	сме	
најдобри.	Мислам	дека	ќе	се	сложите	со	
мене.	Многумина	 од	 вас	што	 го	 читате	
оваа,	бевте	присутни	и	ја	почувствувавте	
атмосферата,	но	за	оние	што	не	беа	при-
сутни,	еве	со	неколку	зборови	и	слики	да	
им	доловиме	дел	од	атмосферата.

на	 21.	 „тортијада“	 учествуваа	 12	
здруженија	 од	 Мобилност	 Македонија,	
кои	 макотрпно	 работеа	 до	 доцна	 за	 да	
ги	доведат	до	совршенство	своите	изра-
ботки	 и	 што	 посликовито	 да	 пренесат	
одредена	 порака	 преку	 нивните	 торти.	
жири-комисијата	составена	од	николи-
на	Георгиева	и	илинка	тодорова,	го	сле-
деа	целиот	тек	на	изработка	на	тортите	
и	на	крајот	ја	имаа	најтешката	задача,	да	
ги	изберат	трите	најдобри	за	оваа	година,	
па	одлучија	вака:	првото	место	го	доде-
лија	на	Мобилност	тетово,	второ	место	
Мобилност	кочани	 и	 третото	 место	 го	
освои	Мобилност	велес.	дамите	кои	ги	
изработуваа	тортите,	а	ги	освоија	први-
те	три	места	беа	парично	наградени	од	
Мобилност	 струмица.	 но	 тоа	 не	 беше	
сè,	 сите	 учеснички	 добија	 и	 скромни	
подароци	од	нашиот	спонзор	„Маркети	
здравец“,	кој	ја	потпомага	нашата	мани-
фестација	во	последните	неколку	годи-
ни.	Манифестацијата	нема	да	е	тоа	што	е	

ако	не	се	тука	и	нашите	други	спонзори	
кои	 несебично	 нè	 поддржуваат	 во	 реа-
лизацијата	 на	 манифестацијата,	 за	 што	
Мобилност	 струмица	 им	 се	 заблагода-

21. „тОртијада“ вО ОрГаниЗација  
на МОбилнОст стрУМица
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рува	и	им	поддава	рака	за	понатамошна	
соработка.	воедно,	голема	благодарност	
и	 до	Мобилност	Македонија	 и	 до	 гра-
доначалникот	 и	 советот	 на	 општина	
струмица,	 кои	 финансиски	 ја	 подржу-
ваат	оваа	манифестација	уште	од	самиот	
почеток	на	нејзиното	постоење.	

посетеноста	на	оваа	манифестација	
од	година	во	година	е	сè	побројна,	сала-

та	 беше	претесна	 за	 да	 ги	 собере	 сите	
гости,	меѓу	кои	беа	и	нашиот	премиер	
зоран	заев,	во	придружба	на	државни-
от	врв	на	р	Македонија,	претставници	
од	Министерството	за	труд	и	социјална	
политика,	 градоначалникот	на	општи-
на	струмица	г.	коста	јаневски,	претсе-
дателот	на	советот	на	општина	стру-
мица	 г.	 Марјан	 даскаловски,	 поголем	
број	советници	и	државни	службеници	
од	општина	струмица,	и	претставници	
од	ортопедските	куќи	„славеј“	и	„Ме-
дикус-хелп“.	 тука	 беа	 и	 персоналните	
асистенти	 на	 лицата	 со	 инвалидитет	
кои	беа	избрани	оваа	 година	да	 ги	ко-
ристат	 нивните	 услуги.	 се	 надеваме	
дека	в	година	и	тие	ќе	бидат	во	поголем	
број	и	ќе	има	повеќе	весели	и	насмеани	
лица	затоа	што	тие	им	го	олеснуваат	се-
којдневието.	

со	реализацијата	на	оваа	манифес-
тација	 сакаме	 да	 испратиме	порака	 до	
општеството	дека	и	лицата	со	инвали-
дитет	умеат	 заедно	со	останатите	луѓе	

да	се	дружат,	да	се	смеат	и	разговараат,	
па	и	да	имаат	придонес	во	општеството	
преку	какво	било	творење,	и	да	ја	пре-
несат	енергијата	на	сите	оние	кои	се	во	
нивна	 близина,	 а	 со	 тоа	 да	 ја	 покажат	
својата	 индивидуалност,	 храброст,	 ис-
трајност	и	желба	за	поволни	и	подосто-
инствени	услови	за	живот.

на	 крајот	 од	 оваа	 манифестација	
остана	 најпосакуваниот	 и	 најслаткиот	
дел,	 дегустацијата	 на	 тортите,	 оценка-
та	ја	дадовте	вие	драги	пријатели.	како	
знак	на	благодарност	 за	 соработката	и	
укажаното	внимание	од	страна	на	пре-
миерот	на	р.	Македонија	господинот	зо-
ран	заев,	Мобилност	тетово	 ја	подари	
својата	 првонаградена	 торта	 токму	 на	
овој	човек,	кој	15	години	континуирано	
го	 бодри,	 храбри	и	 помага	 работењето	
на	нашето	здружение.

благодарност	до	сите	што	беа	дел	од	
оваа	манифестација,	се	гледаме	в	година.	

Мери Туџарова 

XXIV МУЗиЧки 
средби на лица  
сО телесен  
инвалидитет 

на	 4	 август	 оваа	 година	 се	 одржа	
XXIV	 издание	 на	Музичките	 средби	 на	
лицата	 со	 телесен	 инвалидитет	 во	 орга-
низација	на	Мобилност	Македонија.	Му-
зичките	средби	како	фестивал	по	четврти	
пат	се	одржаа	во	рамките	на	струмичкото	
културно	 лето	 „опен	 Фест	 струмица“.	
на	 манифестацијата	 зедоа	 учество	 12	
учесници	со	изведби	на	македонски	на-
родни	песни.	нив	 ги	придружуваше	ор-
кестарот	на	Мобилност	Македонија	куд	
„Феникс“.	 водител	 на	 настанот	 беше	
Ѓорги	 калајџиев	 кој	 истовремено	 беше	
и	член	на	жири	комисијата	покрај	зоран	
вета	и	костадин	стојанов	–	познати	му-
зички	работници	од	струмица.

првата	 награда	 и	 припадна	 на	 јо-
ванка	атанасова	од	велес	која	ја	испеа	
песната	„Море	сокол	пие“.	

втората	награда	ја	освои	трајче	ла-
заров	од	кавадарци	со	песната	„разболе	
се	ирина	мома“.

третото	место	му	припадна	 на	пе-
тре	јованов	од	село	подареш	–	радовиш	
кој	ја	испеа	песната	„жени	ме	мамо“.

оваа	 манифестација	 се	 одржа	 на	
плоштадот	 во	 струмица	 пред	 платото	
на	домот	на	културата	„антон	панов“.

Б.Јовановски
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Формирањето	 на	 национално	 коор-
динативно	 тело	 за	 имплементација	 на	
конвенцијата	на	оон	за	правата	на	ли-
цата	со	попреченост	во	република	Маке-
донија	при	владата	на	република	Маке-
донија,	претставува	обврска	на	државата	
согласно	ратификацијата	на	конвенција-
та	на	оон	за	правата	на	лицата	со	попре-
ченост	од	страна	на	собранието	на	репу-
блика	Македонија	во	2011	година,	и	член	
33	од	истата,	како	основен	механизам	за	
имплементација	на	истата.

националното	 координативно	 тело	
за	 имплементација	 на	 конвенцијата	 на	
оон	за	правата	на	лицата	со	попреченост	
во	република	Македонија	при	владата	на	
република	 Македонија	 е	 формирано	 со	
одлука	на	владата	на	република	Маке-
донија	на	17	април	2018	година,	а	на	05	
јуни	 2018	 година	владата	 на	република	
Македонија	донесе	решение	за	назначу-
вање	национален	координатор	-	претсед-
авач	и	членови	на	телото.

националното	 координативно	 тело	 е	
составено	од	вкупно	15	членови	со	инклу-
зивен	состав.	во	него	членуваат	2	претста-
вници	од	канцеларијата	на	претседателот	
на	владата	на	република	Македонија,	11	
претставници	 од	 клучните	 министерства	
(Министерство	 за	 образование	 и	 наука,	
Министерство	 за	 труд	и	социјална	поли-
тика,	 Министерство	 за	 здравство,	 Ми-
нистерство	 за	 финансии,	 Министерство	
за	 транспорт	 и	 врски,	 Министерство	 за	
правда,Министерство	 за	 земјоделство,	
шумарство	и	водостопанство,	Министер-
ство	за	култура,	Министерство	за	инфор-
матичко	 општество	 и	 администрација,	
Министерство	 за	 животна	 средина	 и	
просторно	планирање	и	министерство	 за	
локална	 самоуправа),	 1	 претставник	 од	
националниот	совет	на	инвалидски	орга-
низации	на	Македонија	 и	 1	 претставник	
од	организациите	на	родители	на	деца	со	
опреченост(ресурсен	 центар	 за	 родители	
на	деца	со	посебни	потреби).

основната	 улога	 и	 задачи	 на	 ова	
национално	 координативно	 тело	 е	 да	

претставува	 извршен	 механизам	 за	
иницирање,	координирање,	решавање	и	
упатување	на	претседателот	на	влада-
та	 на	 република	 Македонија,	 владата	
на	 република	 Македонија,	 основните	
единици	 на	 извршната	 власт-минис-
терствата	 и	 институциите	 под	 нивна	
надлежност,	за	активностите	и	принци-
пите	кои	треба	да	ги	превземат	со	цел	за	
исполнување	на	начелата	и	принципите	
од	конвенцијата	на	оон	за	правата	на	
лицата	со	попреченост.

воедно	 ова	 национално	 координа-
тивно	 тело	 работи	 во	 тесна	 координа-
ција	 и	 соработка	 со	 сите	 лица	 со	 по-
преченост	 во	 република	 Македонија,	
индивидуално	и/или	преку	различните	
облици	на	нивно	организирање,	со	цел	
создавање	 спрега	 помеѓу	 потребите	 и	
правата	на	лицата	со	попреченост	и	ин-
ституциите	во	надлежност	за	нивна	ре-

нациОналнО кООрдинативнО телО  
За иМплеМентација на кОнвенцијата 
на ООн За правата на лицата  
сО пОпреЧенОст  
вО репУблика МакедОнија

ализација,	 а	 во	 рамките	 и	 принципите	
на	конвенцијата	на	оон	за	правата	на	
лицата	со	попреченост.

претседателот	на	националното	ко-
ординативно	тело	за	имплементација	на	
конвенцијата	на	оон	за	правата	на	ли-
цата	со	попреченост	во	владата	на	ре-
публика	Македонија,	 спасе	 додевски,	
на	 19.10.2018	 година,	 информираше	
дека	 ова	 тело	подготви	 акционен	план	
за	2019-та	година	со	точно	дефинирани	
мерки	и	активности,	кои	ќе	ја	забрзаат	
имплементацијата	 на	 конвенцијата	 на	
оон.

„владата	на	република	Македонија	
одлучно	 и	 посветено	 останува	 и	 про-
должува	 на	 определбите	 за	 унапреду-
вање	 на	животот	 и	 развојот	 на	 лицата	
со	попреченост,	како	и	создавање	усло-
ви	 за	 достоинствено	 нивно	 социјално	
и	 општествено	 вклучување	 на	 прин-

ципите	 на	 еднаквоста	 и	 недискрими-
нацијата“,	 притоа	 додевски	 истакна	
дека	 акциониот	 план	 е	 подготвен	 во	
соработка	со	организациите	на	лица	со	
попреченост	и	дека	двајца	од	членовите	
на	 националното	 координативно	 тело	
се	токму	претставници	на	 граѓанските	
здруженија.	

Б.Јовановски
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иЗвестУваЊе  
За наЧин  
на паркираЊе  
на прОстОрОт  
дО дОМОт  
„даре ЏаМбаЗ“

со	 паркинг	 просторот	 до	домот	 на	
хуманитарните	организации	„даре	Џам-
баз“	 стопанисува	 јавното	 претпријатие	
за	 јавни	паркиралишта	паркинзи	на	
општина	центар	–	јп	поц.	начинот	на	

паркирање	е	зонско	односно	со	наплата.	
на	 овој	 паркинг,	 за	 лицата	 со	 ин-

валидност	 се	 обележани	 три	 паркинг	
места.	 при	 паркирање	 на	 овие	 места	
возилата	 мораат	 да	 бидат видно обе-
лежани со знак за лице во количка 
или со членската карта на сојузот, во	
спротивно	 возилата	 преку	 пајак-служ-
бата	се	отстрануваат	и	следува	казна	од	
6.000,00	денари.

јавното	претпријатие	за	јавни	парки-
ралишта	паркинзи	на	општина	цен-
тар	 има	 предвидено	 повластена нале-
пница	за	инвалидни	лица.	со	налепница-
та	инвалидното	лице	може	да	ги	користат	
сите	паркиралишта	на	 јп	поц,	неогра-
ничено	но	секогаш	треба	да	се	паркираат	
на	места	обележани	за	нив.

потребна	 документација	 за	 доби-
вање	 на	 повластената	 налепница	 (која	
важи	за	инвалидни	лица	од	сите	градо-
ви	и	општини	во	државата):

-	 Фотокопија	 и	 оригинал	 на	 увид	
од:	 лична	 карта,	 сообраќајна	 дозвола,	
членска	 карта	 и	медицински	 документ	
со	дијагноза	(дијагнозата	согласно	член	
65	од	законот	за	јавни	патишта).

лицето	 со	 инвалидност	 може	 да	
аплицира	 и	 да	 добие	 повластена	 нале-
пница	само	за	едно	возило.

С.Прчева

од	28	до	30.	9.	2018	година	се	одр-
жа	11.	Хрватски	симпозиум	за	мултипла	
склероза	 на	 тема	 „преку	 информација	
до	 здравје“.	настанот	беше	во	органи-
зација	на	сојузот	на	здруженија	за	мул-
типла	 склероза	 во	Хрватска,	 а	местото	
каде	што	се	одвиваа	предавањата	и	пре-
зентациите	 беше	 специјалната	 болни-
ца	 за	 рехабилитација	 „вараждинската	
бања“,	хотел	„Минерва“.

на	 лична	 покана	 од	 страна	 на	 ор-
ганизаторот,	 сојузот	 на	 здруженија	 за	
мултипла	 склероза	 во	 Хрватска,	 при-
суствуваа	членови	на	Мобилност	Маке-
донија,	 ана	 карајанова-димитрушева	
(во	својство	на	предавач)	и	зоран	Мар-
ковски	(придружба).	

симпозиумот	 содржеше	 богата	
агенда,	па	на	тој	начин	имавме	можност	
да	 проследиме	 прекрасни	 предавања	
од	 доктори	 специјалисти,	 медицински	
персонал,	 професори,	мотивациски	 го-
ворници,	да	споделиме	знаења	и	да	раз-
мениме	искуства.

симпозиумот,	 се	 разбира,	 започна	
со	 свечено	 отворање	 по	 кое	 следуваа	
поздравни	обраќања	до	присутните	од:

-	г.	Милан	бандиќ,	градоначалник	на	
загреб;

-	д-р	денис	ковачиќ,	директор	на	ва-
раждинска	бања	и	спа,	град	вараждин;

-	 г.	ивица	Чичак,	 заменик-градона-
чалник	на	вараждинска	бања;

-	 г.	дарио	јуришиќ,	 заменик	на	на-
родниот	правобранител	за	лицата	со	по-
себни	потреби	и

-	г-ѓа	Љубица	лукачиќ,	член	на	пар-
ламентот.

по	 ова	 топло	 добре	 дојде	 започна	
работниот	 дел	 од	 симпозиумот.	 имав-

ме	 можност	 да	 го	 проследиме	 кратко-
метражниот	 филм	 Hidden,	 каде	 што	
се	 прикажани	 скриените	 симптоми	 на	
мултиплата	 склероза,	 поточно	 скриени	
за	јавноста,	но	за	пациентот	со	Мс	воз-
немирувачки	и	фрапантни.

по	 проекцијата	 на	 Hidden	 почнаа	
предавањата	на	тема	„лекување	на	мул-
типла	 склероза	 во	 Хрватска“.	 на	 оваа	
тема	проследивме	предавања	од	врвни	

предавачи,	и	тоа:
-	доц.	д-р	Марио	Хабек,	кој	говоре-

ше	за	„новите	насоки	во	третман	на	Мс	
на	Хрватското	невролошко	здружение“;

-	 д-р	 тереза	 Габелиќ	 се	 претстави	
на	тема	„примарно	прогресивна	Мс	–	
лекување	и	зошто	е	важно	да	се	лекува“	
и

-	проф.	ивица	белина,	претседател	на	
коалицијата	на	здруженија	во	здравство-
то,	тема	„правата	на	пациентите	со	мул-
типла	склероза	во	република	Хрватска“.

по	паузата	за	ручек	следуваа:
-	 ана	 карајанова-димитрушева,	

член	на	националниот	сојуз	на	лица	со	
телесен	 инвалидитет	 на	 Македонија	 -	
Мобилност	 Македонија,	 презентација	
на	 тема	 „Мултипла	 склероза	 во	 репу-
блика	Македонија“;

-	Марко	казериќ,	мотивациско	пре-
давање	„Мс	над	облаците“;

-	 Љерка	 павковиќ,	 дипл.	 меди-
цинска	 сестра,	 главна	 сестра	 во	 спе-
цијалната	 болница	 “липик“,	 говореше	
на	 тема	 „важноста	 на	 поддршката	 од	
страна	 на	 медицинскиот	 персонал	 во	
лечењето	 и	 рехабилитацијата	 на	 мул-
типла	склероза“	и

-	 прим.	 д-р	 спец.	 сенка	 рендулиќ	
силвар,	 специјална	 болница	 липик,	

11. Хрватски сиМпОЗиУМ  
За МУлтипла склерОЗа
преку информација до здравје



МОБИЛНОСТ

Број 92, Ноември 2018

11

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

предаваше	 „рехабилитација	 на	 лицата	
со	мултипла	склероза“.

следниот	ден	можевме	да	слушнеме	
предавања	кои	побудија	огромен	интерес:

-	д-р	Горан	арбанас	на	тема	„сексу-
ални	дисфункции	кај	мултипла	склероза“	
и

професор	по	психологија	борис	бла-
жиниќ,	„психопрофил	–	карта	на	зако-
паното	богатство	на	личноста“;

заклучоци	 и	 свеченото	 затворање	
на	симпозиумот,	како	и	групно	фотог-
рафирање.

на	 единаесеттиот	Хрватски	 симпо-
зиум	за	мултипла	склероза	присутни	беа	
околу	 250	 членови	 на	 здруженијата	 за	
мултипла	склероза	од	цела	Хрватска,	а	
беше	под	покровителство	на	Министер-
ството	за	демографија,	семејство,	мла-
ди	 и	 социјална	 политика,	 финансиски	
поддржано	од	националната	фондација	
за	 развој	 на	 цивилно	 општество,	 како	
и	 останати	 спонзори	 и	 донатори	 кои	
дадоа	 несебична	 поддршка,	 меѓу	 кои	
Град	света	недела,	Град	загреб,	Хрват-
ски	шуми,	рош	(Roche),	Мерк	(Merck),	
Sanofi	Genzyme	и	Ottobock.

единаесеттиот	 Хрватски	 симпозиум	
за	мултипла	склероза	беше	одлична	мож-
ност	 присутните	 да	 се	 здобијат	 со	 нови	
знаења	и	да	стекнат	нови	познанства.	во	
иднина	се	надеваме	дека	и	во	република	
Македонија	 ќе	 се	 одвиваат	 и	 организи-
раат	 настани	 од	 ваков	 вид,	 токму	 пора-
ди	 потребата	 од	 информација,	 знаење,	
интеракција	и	запознавање	со	најновите	
случувања	 и	 откритија	 кои	 ги	 нуди	 со-
времената	 медицина,	 бидејќи	 пациентот	
секогаш	мора	да	биде	во	преден	план	и	да	
биде	запознаен	и	вклучен	во	сè	што	се	од-
несува	на	неговата	здравствена	состојба.

упатувам	 огромна	 благодарност	 до	
сојузот	на	здруженија	за	мултипла	скле-
роза	во	Хрватска,	за	поканата	да	бидеме	
дел	од	ова	прекрасно	случување,	и	секоја	
чест	за	укажаното	гостопримство.	бевме	
сведоци	на	еден	одличен	настан	со	бога-
та	агенда,	врвни	предавачи	и	опкружени	
со	прекрасни	луѓе.	верувам	дека	нашата	
соработка	 ќе	продолжи	и	 во	иднина	ќе	
резултира	 со	 заеднички	проекти	на	по-
лето	на	мултиплата	склероза.

во	 продолжение	 е	 краток	 извадок	
(апстракт)	 од	 моето	 обраќање	 и	 пре-
зентација	 на	 11.	 Хрватски	 симпозиум	

за	мултиплекс	склероза	“преку	инфор-
мација	до	здравје“,	на	тема	„состојбата	
со	мултипла	склерозата	во	Македонија	
-	што	постигнавме	и	што	 треба	да	на-
правиме	во	иднина“.

состојба	со	мултиплекс	склероза	во	
Македонија

во	 Македонија	 има	 национален	
сојуз	 на	 лица	 со	 телесен	 инвалидитет	
каде	 што	 членуваат	 лицата	 со	 седум	
различни	 дијагнози	 (детска	 парализа,	
церебрална	 парализа,	 параплегија,	 ди-

строфија,	 ампутација,	 мултипла	 скле-
роза	 и	 преостанати	 невромускулни	 за-
болувања).	алијансата	има	околу	8.200	
членови,	од	кои	околу	800	се	Мс.

постои	еден	центар	 за	мултиплекс	
склероза	-	универзитетскиот	клинички	
центар	за	неврологија	во	скопје.	распо-
лага	со	25	доктори-невролози,	од	кои	7	
доктори	 невролози	 и	 6	 сестри	 се	 гри-
жат	за	пациентите	со	Мс,	но	тие	не	се	
целосно	посветени	само	на	пациентите	
со	мултипла	склероза.

во	рМ	се	достапни	следните	терапии	
за	Мс:	 интерферон	 бета	 1-а	 и	 интерфе-

рон-б-1	 бета,	 glatiramer	 acetate,	 dimethyl	
fumarate,	 ocrelizumab	 и	 natalizumab.	 во	
Македонија	во	моментов	има	околу	1.200	
до	1.300	регистрирани	пациенти,	од	кои	
околу	440	земаат	една	од	наведените	те-
рапии.	секоја	година	бројот	на	пациенти	
се	зголемува	за	60	до	80	новодијагности-
цирани	пациенти.

по	 интензивирана	 соработка	 со	
универзитетската	 клиника	 за	невроло-
гија	и	Фондот	 за	 здравствено	осигуру-
вање	беа	одобрени	средства	за	третман	
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иЗлОжба на слики 
Од деветтата 
МеЃУнарОдна 
ликОвна кОлОнија

на	 09.11.2018	 година,	 во	 „порта	
Македонија“	беше	организирана	излож-
ба	на	уметнички	дела	создадени	на	де-
веттата	Меѓународна	ликовна	колонија	
која	годинава	се	одржа	во	месец	април	
во	охрид.

на	изложбата	присуствуваше	претсе-
дателот	 на	 владата	 на	 рМ,	 зоран	 заев,	
кој	во	својот	поздравен	говор	ги	афирми-
раше	мерките	на	владата	за	подобрување	
на	 правата	 на	 лицата	 со	 инвалидност,	
но	и	поддршката	за	актиностите	на	Мо-
билност	 Македонија	 кој	 преку	 своите	
активности	 делува	 кон	 подобрување	 на	
правата	и	положбата	на	лицата	со	телесен	
инвалидитет	во	рМ.

претседателот	на	Мобилност	Маке-
донија	во	својот	поздравен	говор	истакна:		
„Мобилност	 Македонија,	 како	 асо-
цијација	 на	 преку	 8.000	 доброволно	
зачленети	лица	со	телесен	инвалидитет	
кои	живеат	 на	 територијата	 на	 рМ,	 во	
своето	 делување	 го	 поттикнува	 творе-
чкиот	 потенцијал	 на	 своите	 членови.	

исклучиво	 за	 пациентите	 со	 Мс.	 од	
вкупниот	буџет,	кој	се	троши	на	лекови	
на	укн,	дополнителни	15%	во	февру-
ари	2018	година	беа	доделени	на	укн	
за	 третман	 на	 пациентите	 со	Мс.	ова	
го	 отвори	 патот	 за	 влегување	 на	 нови	
второлиниски	терапии	 (DMT	-	disease-
modifying	therapies).

од	вкупниот	буџет	за	лекови	во	не-
вролошката	 клиника	 сметки	 за	 околу	
60-70%	 се	 користат	 за	 пациентите	 со	
мултипла	склероза.

проект:	во	рамки	на	проектот	еду-
кативни	 материјали	 за	 пациентите	 со	
Мс	и	нивните	семејства,	направени	се	
четири	брошури	на	тема:	живот	со	мул-
типла	склероза,	Мојата	мајка	има	Мс,	
вежби	за	мултиплекс	склероза	и	болка	
во	мултиплата	склероза.

во	 2018	 година,	 по	 третпат	 одбе-
лежан	 светскиот	 ден	 на	 Мс	 со	 Фејс-
бук-кампања,	 учество/гостување	 во	 7	
(седум)	 телевизиски	 емисии,	 честву-
вање	на	World	MS	day	во	два	града	во	
Македонија:	Штип	и	скопје.	присутни	
околу	 130	 лица,	 дистрибуирани	 1.000	
летоци	(флаери).	на	официјалниот	дел	
се	обрати	Министерот	за	здравство,	се	
одржаа	 предавања	 од	 директорот	 на	
универзитетската	клиника	за	невроло-
гија,	нутриционист	психолог	и	беа	про-
мовирани	првите	две	брошури.

во	периодот	од	2017	до	2018	година	
беа	 спроведени	 следните	 работилници	
за	обука	на	пациенти:

-	предизвици	и	надежи	за	мултипла	
склероза

-	клинички	податоци	за	ocrelizumab	
во	MS

-	пријавување	на	несакани	последи-
ци	од	лекови

-	правата	на	пациентите	според	ма-
кедонското	законодавство.

почнувајќи	од	октомври	2016	годи-
на	каде	што	348	пациенти	се	ставени	на	
терапија,	 за	 тој	 број	 да	 се	 зголеми	 на	
381	во	мај	2017	година,	за	веќе	во	истата	
2017	година	во	октомври	дека	бројот	на	
пациенти	третирани	со	терапија	да	пад-
не	на	362.	по	нашите	напори	и	ангаж-
ман,	со	добивањето	на	дополнителните	
средства	за	пациентите	со	Mс,	интензи-
вирањето	на	средбите	и	соработката	со	
директорот	на	неврологијата	и	Фондот	
за	 здравствено	 осигурување,	 заклучно	
со	31	август	2018	година,	има	околу	440	
за	пациенти	со	Мс	кои	се	ставени	на	ре-
довна	терапија.	

планирани	активности	за	2018-2019	
година:

-	 соработка	 со	 здравствените	 вла-
сти	(Фонд	за	здравство	на	рМ,	Минис-
терство	 за	 здравство),	 универзитетска	
клиника	за	неврологија,	други	органи-
зации	и	компании

-	изработка	на	регистар	на	пациенти
-	лобирање	за	зголемување	на	буџе-

тот	за	Мс
-	апликација	за	Членство	во	европ-

ската	Мс	платформа
-	континуирано	објавување	на	еду-

кативен	материјал
-	организација	на	MS	Week	(Мс	не-

дела)	во	Македонија
-	креирање	 на	 поддршка	 и	 објаву-

вање	на	упатства	 за	 третман	 (упатства	
за	лекување/третмански	водичи)

-	веб-страницата	на	Мс	е	посвете-
на	на	пациентите,	нивните	 семејства	и	
јавноста.

Ана Карајанова- Димитрушева
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лажни	пријатели	и	вистински	неприја-
тели,	сепак	биди	успешен;

-искреноста	 и	 отвореноста	 те	 пра-
ват	повредлив,	сепак	биди	искрен	и	от-
ворен;

-она	што	си	го	изградил	со	години	
може	да	биде	уништено	преку	ноќ,	се-
пак	гради;

-секој	 од	 нас	 чувствува	 дека	 она	
што	го	прави	е	само	една	капка	во	океа-
нот.	но	ако	не	правиме	ништо,	океанот	
ќе	биде	посиромашен	за	таа	една	капка;

и	ние	полека,	ден	за	ден,	поткршну-
ваме	по	некој	бариера,	премостуваме	по	
некоја	навидум	непремостлива	пречка,	со	
нашето	делување	се	обидуваме	да	им	ка-
жеме	на	останатите,	еј	и	ние	сме	тука,	ед-
накви	и	рамноправни	со	вас,	почитувани	
од	институциите,	кои	знаат	да	го	почув-
ствуваат	 нашиот	 партнерски	 однос,	 би-
дејќи	нашето	делување	претставува	про-
должена	рака	на	институциите.	дека	е	тоа	
така,	 сведочи	 денешното	 присуство	 на	
претседателот	на	владата	на	рМ,	зоран	
заев,	за	што	искрено	сме	му	благодарни.“

премиерот	 зоран	 заев	 ги	 предаде	

плакетите	 на	 најдобрите	 литерати	 на	
Мобилност	Македонија	за	2018	година:

1.севда	 Ѓурчиноска	 од	 скопје	 со	
творбата	„само	погледни“

2.Мимоза	 делипетрова	 томова	 од	
радовиш	 со	 творбата	 „стреи	 на	 веч-
носта“

3.олга	ристовска	од	скопје	со	твор-
бата	„кога	ќе	се	биде	вчера“.

тоа	 го	 прави	 преку	 организација	 на	
разни	креативни	работилници,	музички	
фестивал,	 уметнички	 колонии	 и	 лите-
ратурни	 читања.	 денес	 сме	 исправени	
пред	 делата	 создадени	 на	 деветтата	
Меѓународна	ликовна	колонија	„охрид	
2018“	 на	 која	 учествуваа	 16	 уметници	
од	Хрватска,	србија,	Чешка	и	Македо-
нија,	 како	 и	 пред	 лауреатите	 на	 24-те	
литературни	читања,	чии	имиња	ќе	ги	
дознаеме	подоцна.

Мобилност	 Македонија,	 како	 орга-
низација	 создадена	 од	 самите	 лица	 со	
телесен	инвалидитет,	во	своето	делување	
за	подобрување	на	правата	и	положбата,	
како	и	застапување	на	лицата	со	телесен	
инвалидитет	пред	институциите	во	репу-
блика	Македонија,	растеше	и	се	уште	рас-
те	како	сериозна	национална	инвалидска	
организација,	постојано	ширејќи	ја	лепе-
зата	на	преземени	активности.	некогаш	
тоа	се	трибини,	некогаш	тематски	рабо-
тилници,	некогаш	организирани	настани	
на	спортско	или	културно	поле,	постојана	
комуникација	 со	 ресорните	 министер-
ства,	но	 секогаш	целта	 е	 овозможување	
на	право	на	еднаквост,	социјална	сигур-
ност,	 пристапност,	 самостојно	 движење,	
независен	 и	 содржајно	 исполнет	 живот,	
подобро	и	посветло	утре.	потполно	 сме	
свесни	 дека	 универзален	 клуч	 за	 успех	

нема,	 но	 добро	 синхронизиран	 тим	 на	
мотивирани	 млади	 луѓе	 треба	 да	 биде	
патот	што	ќе	не	води	кон	успехот.	но	тој	
пат,	несекогаш	е	поплочен	со	рози	и	ор-
хидеи,	 честопати	 е	 трнлив	и	непрооден,	
непрооден	од	бариерите	кои	ги	постави-
ло	општеството	во	однос	на	архитектон-
ските	 бариери,	 бариерите	 за	 пристап	 до	
информации	и	комуникации,	бариери	во	
образованието,	 ниската	 конкурентноста	
на	пазарот	на	трудот,	со	еден	збор	кажано,	
бариери	во	сите	пори	на	општеството.

Мајка	тереза	има	кажано:
-ако	 си	 успешен	 ќе	 се	 стекнеш	 со	
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саМО пОГледни
наплив	од	многу	зборови	неискажани,
Љубов	во	срцето
воздишки	кон	небеата	и	раширени	раце,
небаре	ќе	ја	дадеш	и	примиш
целата	љубов	од	и	кон	универзумот.
а	знаеш	ли,	каде	е	сето	тоа	скриено?
а	знаеш	ли,	каде	сето	тоа	да	го	бараш?
а	знаеш	ли,	каде	сето	тоа	се	разлева	–
како	трета	димензија.
само	погледни,
само	погледни,	длабоко	во	срцето	твое.
и	се“	ќе	видиш...
колку	има	место	за	сите
и	се“	ќе	видиш...
колку	се	убави	дните
и	се“	ќе	видиш...
колку	љубов	има	во	срцето	твое
само	погледни...
Севда Ѓурчиноска
I	награда

стреи на веЧнОста
исправи	ги	боже	патеките	мои
да	можам	сам	облеката	да	ја	менувам
додека	лошите	навики	ми	го	кинат	срцето
Чувај	ме	да	не	ме	сосече	гревот
на	моите	обувки	крстот	го	соши
над	моите	рани	небото	да	се	осветли
за	низ	болката	да	пеам
и	низ	очите	да	солзам
до	храмовите	како	стреи	на	вечноста.
Мимоза Делипетрова Томова
II	награда

кОГа се Ќе биде вЧера
заспана	далеку
на	едно	време
за	едни	бакнежи
кои	никогаш	нема	да	се	вратат...
длабоко	боли
никој	незнае	дека	постои
ама	многу	боли
ја	препознавам	по	лицето	на	
несоницата
тоа	е	тенката	жица	на	гитарата
и	во	неговиот	пламен	плач
кој	секогаш	живее	во	мене
тоа	е	нашата	најголема	рана
нашата	постојана	несоница
нашата	ѕвезда	која	свети
и	боли,	многу	боли
дека	после	љубовта
се	друго	попусто
освен	љубовта	се	друго	во	животот
е	празнина	и	темнина.
Олга Ристовска
III	награда

во	рамки	на	проектот	„едукативни	
материјали	 за	 пациентите	 со	мултипла	
склероза	 и	 нивните	 семејства“	 во	 из-
минатиот	 период	 беа	 издадени	 четири	
едукативни	материјали	кои	имаат	за	цел	
подетално	 да	 ги	 запознаат	 лицата	 кои	
боледуваат	 од	 болеста	 со	 илјада	 лица,	
да	им	дадат	одговор	на	многу	прашања	
поврзани	со	нивната	состојба	и	да	им	го	
олеснат	справувањето	со	болеста.

проектот	беше	инициран	од	членови	
(ентузијасти)	на	националниот	сојуз	на	
лица	со	телесен	инвалидитет	на	Маке-
донија	-	Мобилност	Македонија,	кои	ја	
согледаа	потребата	од	едукација	на	ли-
цата	со	мултипла	склероза,	кои	покрај	
хроничната	дијагноза	со	која	секојднев-
но	се	справуваат,	макотрпно	работеа	и	
сè	 уште	 работат	 во	 насока	 на	 целосна	
реализација	 на	 проектот	 „едукативни	
материјали	 за	 пациентите	 со	мултипла	
склероза	и	нивните	семејства“.

првите	 две	 издадени	 брошури	 со	
наслов	„живот	со	мултипла	склероза“	и	
„Мојата	мајка	има	Мс“	беа	промовира-
ни	на	светскиот	ден	на	мултипла	скле-
роза,	 мај	 2018	 година.	 додека	 „вежби	
за	мултипла	склероза“	и	„болка	во	мул-
типлата	склероза“	својата	промоција	ја	
доживеаја	 на	 светскиот	 ден	 на	 физи-
отерапевти,	септември	2018	г.

во	брошурата	„живот	со	мултипла	
склероза“	 посветено	 е	 внимание	 на	
психолошката	 состојба	 на	 лицето,	 од	
соопштување	 на	 дијагнозата,	 соочу-
вање,	па	сè	до	нејзино	прифаќање	како	
секојдневие,	 односно	 адаптирање	 на	
животот	на	пациентот	во	согласност	со	
новонастанатата	состојба.

„Мојата	 мајка	 има	 Мс“	 обработува	
приказна	 раскажана	 од	 десетгодишно	
дете	чија	мајка	е	болна	од	Мс,	каде	што	
е	 опфатен	 процесот	 од	 неговото	 оса-
мостојување,	прифаќање	на	мајчината	бо-
лест	од	страна	на	целото	семејство,	нивно	
приспособување	на	живот	со	болеста	сè	
до	љубов	и	грижа	за	својата	мајка.

самиот	наслов	на	третата	брошура	
„вежби	 за	мултипла	 склероза“,	 говори	
дека	 се	 работи	 за	 физичка	 активност,	
односно	 вежби	 кои	 се	 адаптирани	 за	
изведување	од	страна	на	пациентите	со	

Мс	во	 зависност	 од	 нивната	 состојба,	
со	цел	да	ги	задржат	своите	моторички	
функции,	осетот,	и	да	ја	задржат	рамно-
тежата	 со	цел	да	бидат	 активни	во	 се-
којдневниот	живот.

во	последната	отпечатена	брошура	
„болка	 во	 мултиплата	 склероза“	 поде-
тално	е	опишана	болката	која	е	резул-
тат	 на	 Мс,	 каде	 што	 спаѓа	 невропат-
ската	болка,	болка	во	‘рбетниот	столб,	
главоболка	 и	 болката	 како	 последица	
на	спасцититет.

досега	 отпечатените	 едукативни	
материјали	 се	 достапни	 со	 помош	 на	
нашите	 поддржувачи	 и	 соработници:	
рош	(Roche),	Мерк	варус	(Merck	Varus)	
и	плива	Tева	(Pliva	Teva).	секако,	несе-
бична	поддршка	даде	и	националниот	
сојуз	на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	
Македонија	 –	Мобилност	Македонија.	
сите	 споменати	 заслужуваат	 огромна	
пофалба	и	искрена	благодарност.	

упатуваме	 благодарност	 до	 здру-
жението	 за	мултипла	 склероза	 на	црна	
Гора	 и	 проф.	 д-р	 јелена	 друловиќ	 за	
отстапените	 авторски	 права	 и	 секако	
посебна	 благодарност	 до	 менаџментот	
и	 медицинскиот	 персонал	 (доктори	 не-
вролози	и	медицински	сестри)	при	уни-
верзитетската	 клиника	 за	 неврологија	
–	скопје,	кои	секојдневно	се	во	контакт	
со	 пациентите	 кои	 боледуваат	 од	 мул-
типла	склероза,	а	кои	ќе	се	погрижат	да	

едУкативни Материјали  
За пациентите сО МУлтипла склерОЗа
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и	овој	пат	како	и	многупати	до	сега	
„рош“	покажаа	и	докажаа	дека	се	апсо-
лутно	и	несебично	посветени	на	орга-
низациите	на	пациенти	и	градењето	на	
нивните	капацитети	во	борбата	за	обез-
бедување	и	постигнување	на	подобар	и	
поквалитетен	живот	на	пациентите.

Ана Карајанова-Димитрушева

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

се	дистрибуираат	овие	едукативни	мате-
ријали	(брошури)	на	вистинската	адреса.

во	 тек	 е	 стручна	 и	 техничка	 обра-
ботка	 на	 следните	 две	 брошури,	 кои	
верувам	ќе	бидат	од	огромна	корист	на	
пациентите	 кои	 се	 соочуваат	 со	 оваа	
тешка	 болест.	 реализацијата	 на	 овој	
проектот	 „едукативни	 материјали	 за	
пациентите	со	мултипла	склероза“	зна-
чи	 почеток	 на	 поголеми	 активности	 и	
проекти	кои	ќе	 се	преземат	во	иднина	
со	цел	олеснување	на	животот	на	паци-
ентите	со	Мс,	кое	за	оваа	категорија	на	
луѓе	 би	 овозможило	 водење	 на	 поква-
литетен	и	достоинствен	живот.

Ана Карајанова-Димитрушева

-	на	темата:	како	се	менува	здрав-
ствената	околина:	можности	и	предиз-
вици	 за	 организациите	 на	 пациенти,	
говореа	синиша	варга,	поранешен	ми-
нистер	за	здравство	на	Хрватска	и	ратна	
деви,	член	на	Меѓународната	алијанса	
на	организации	на	пациенти	(иапо);

-	на	тема	како	пациентските	групи/
организации	можат	да	влијаат	во	обли-
кувањето	на	здравствената	политика,	со	
свои	презентации	се	претставија	дејан	
петровиќ,	србија	и	ана	карајанова	ди-
митрушева,	Македонија;

-	панел	дискусија	(модератор	-	Џин	
Мосман):	обликување	на	здравствената	
средина	и	политика,	сарбани	Чакрабор-
ти,	ана	Говедарица	и	стефано	Мацоне;

-	на	тема:	податоци	за	ефикасно	заста-
пување,	Mирко	јокиќ	и	ивица	белина;

-	за	улогата	на	организациите	на	па-
циенти	во	регистарот	на	податоците,	јан	
вајнрејх	ева	Шумахер-вулф,	Германија	
и	ирина	Мјасникова,	русија;

-	 Марио	 Харапин	 (Модератор	 на	
панел	дискусијата:	дали	регистарот	на	
податоците	претставува	 закана	 за	при-
ватноста	на	пациентите?)	виталиј	Ма-
хинчук,	украина,	Маја	јужнич	сотлар,	
словенија	и	нагехан	узунер,	турција;

за	 Гласот	 на	 пациентот	 во	 првите	
редови	на	донесувањето	одлуки	говоре-
ше	д-р	вахид	али	алкаруси.

настанот	 изобилуваше	 со	 диску-
сии	 и	 работа	 во	 групи,	 интерактивно	
вклучување	на	сите	присутни,	размена	
на	знаења	и	искуства,	а	сето	ова	кулми-
нираше	со	донесување	на	квалитетни	и	
конкретни	заклучоци.	

Четврта 
реГиОнална 
раЗМена  
на искУства  
на ОрГаниЗации 
на пациенти (EEPO 
2018), ОрГаниЗации 
на пациенти: 
ОбликУваЊе на 
идната Здравствена 
пОлитика/средина

есенските	 денови	 од	 12	 до	 14	 но-
ември	 2018	 година	 беа	 посветени	 на	
Четвртата	 регионална	 размена	 на	 ис-
куства	 на	 организации	 на	 пациенти	
(EEPO	2018).	настанот	во	организација	
на	„рош“	(Roche)	се	одржа	во	белград,	
србија,	 а	 учествуваа	 претставници	 на	
Мобилност	Македонија	 од	 кои	 едниот	
имаше	улога	на	презентер.

темата	на	која	беше	посветен	наста-
нот	беше:	обликување	на	идната	здрав-
ствена	 политика/средина,	 но	 гледано	
низ	призмата	на	пациентски	организа-
ции.	Модератор	на	настанот	беше	Џин	
Мосман	 (член	 на	 управниот	 одбор),	
која	има	огромни	заслуги	за	успешнос-
та	 на	 ваквите	 случувања.	 состанокот	
беше	исполнет	со	одлични	презентации	
и	говорници:
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проектот	беше	финансиран	од	стра-
на	на	европската	комисија	во	републи-
ка	Македонија.	за	таа	цел	беа	потпиша-
ни	меморандуми	за	соработка	со	дирек-
торите	 на	 сите	 основни	 училишта	 на	
територија	на	општина	велес,	Градско	
и	Чашка.	беа	реализирани	тематски	ра-
ботилници	со	специјални	соработници,	
наставници	и	ученици	од	шесто	до	де-
ветто	 одделение	 во	 овие	 основни	 учи-
лишта,	како	и	тимовите	на	дефектолози	
од	 специјалното	 училиште	 за	 ученици	
со	попреченост	„Мара	овчарова“.	

на	крајот	од	проектот	беше	одржана	
и	завршна	конференција,	на	која	покрај	
сите	учесници	во	проектот	учествуваа	и	
членовите	на	Мобилност	велес,	како	
и	делегација	од	општината	велес.	на	за-
вршната	конференција	беа	презентирани	
резултатите	од	проектот.	исто	така	беше	
промовирана	брошура	од	сите	активнос-
ти	одржани	во	текот	на	проектот	заедно	
со	фотографии	од	настаните.	

Горан Здравков

инклУЗивнО 
детскО 
ОдМОралиШте  
вО велес

проектот	за	инклузивни	детски	иг-
ралишта	 што	 Мобилност	 Македонија	
го	 спроведува	 во	 партнерски	 однос	 со	
Министерство	 за	 труд	и	 социјална	по-
литика,	оваа	година	ќе	се	реализира	во	
велес.	 Градоначалникот	 на	 општина	
велес	 одобри	 локација	 на	 атрактивно	

место	 во	 градот	 со	 површина	 доволна	
за	 поставување	 на	 најмалку	 5	 инклу-
зивни	реквизити.	исто	така	општината	
се	обврза	да	го	подготви	теренот	на	иг-
ралиштето,	 односно	 да	 изврши	 негово	
тампонирање	 и	 да	 обезбеди	 соодветна	
урбана	опрема	(клупи,	кошници	за	от-
падоци,	осветлување	и	сл.).

Горан Здравков
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прОект 
„инклУЗивнО 
ОбраЗОвание  
За деца сО телесен 
инвалидитет“

здружението	на	лица	со	телесен	ин-
валидитет	Мобилност	 велес	 во	 период	
од	1.6.2018	година	до	31.10.2018	година	
го	спроведе	проектот	,,инклузивно	обра-
зование	за	деца	со	телесен	инвалидитет	
во	основните	училишта	на	територија	на	
општините	велес,	Градско	и	Чашка.	

висОкО приЗнание  
За МОбилнОст 
велес

	 Градоначалникот	 на	 општина	 ве-
лес	 на	Меѓуопштинското	 здружението	
на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	ве-
лес,	Градско	и	Чашка	-	Мобилност	ве-
лес	 ја	 додели	 9-ноемвриската	 награда	
за	долгогодишна	хуманитарна	работа	со	
граѓаните	со	инвалидитет	во	општината	
велес.	

во	 соработка	 со	 градоначалникот	
на	 општината	 велес	 господин	 аце	
коцевски	 на	 годинешниот	 конкурс	 за	
доделување	на	простории	за	нво	орга-
низациите	на	територија	на	општината	
на	здружението	на	лица	со	телесен	ин-
валидите	Мобилност	велес	ќе	му	биде	
доделена	 просторија	 за	 работа,	 соби-
рање	 и	 дружење	 на	 лицата	 со	 телесен	
инвалидите,	 во	 кое	 здружението	 ќе	 си	
ги	извршува	своите	задачи,	цели	како	и	
продолжување	 на	 својата	 хуманитарна	
работа	за	лицата	со	телесен	инвалидите	
независно	 од	 својата	 возраст,	 образо-
вание	 како	 и	 социјалната	 положба	 во	
општината	велес

Горан Здравков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

светски ден  
на ФиЗиОтерапевти

„Македонските	 физиотерапевти	 се	
единствени	 во	 светот,	 кои	 освен	 про-
фесионалниот	 празник,	 на	 ист	 ден	 го	
прославуваат	и	денот	на	независноста	
на	 републиката.	 но	 исто	 така	 се	 меѓу	
малкуте	физиотерапевти	во	светот	кои	
сè	уште	немаат	право	на	своја	сопстве-
на	реализација	преку	самостојна	физи-
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отерапевтска	практика“.	
	на	овој	начин	блаже	арсов,	претсе-

дател	на	Македонското	физиотерапевт-
ско	здружение,	го	отвори	светскиот	ден	
на	физиотерапевтите,	8	септември,	кој	
се	 одбележа	 во	 еу	 инфо	 центарот	 на	
7.9.2018	година.

Македонското	 физиотерапевтско	
здружение	ги	повика	сите	членови	и	фи-
зиотерапевти	во	Македонија	да	земат	ак-
тивно	учество	во	кампањата	„Физиотера-
пија	за	сите“,	со	цел	подигнување	на	свес-
та	за	потребата	од	неа	и	лесен	пристап	на	
физиотерапијата	до	сите	пациенти.

на	 чествувањето	 на	 светскиот	 ден	
на	физиотерапевтите	се	истакнаа	и	нај-
горливите	проблеми	со	кои	се	соочува-
ат	стручните	лица	со	оваа	професија	во	
република	Македонија,	каде	што	токму	
поради	 немањето	 закон	 за	 физиотера-
певтска	 дејност,	 физиотерапевтите	 во	
земјава	се	ограничени	во	извршувањето	
на	 нивната	 работа.	 „Македонското	фи-
зиотерапевтско	здружение	со	голем	елан	
ќе	продолжи	со	активностите“,	истакна	
претседателот	арсов,	и	додаде:	„ние	не	
сакаме	 да	 војуваме,	 но	 предупредувам	
дека	ќе	се	бориме	за	нашите	права“.

на	 настанот	 покрај	 потпретседа-
телот	 с-ци.	 Фт	 никодин	 велјаноски,	
претседателот	дипл.	Фт	блаже	арсов	и	
претставник	 од	 еу	 делегацијата,	 свое	

обраќање	имаа	и	пациентите	со	цистич-
на	 фиброза	 и	 мултипла	 склероза,	 кои	
ја	истакнаа	важната	улога	на	физиоте-
рапијата	како	една	од	битните	алки	во	
процесот	 на	 справувањето	 со	 нивните	
дијагнози	 и	 потребата	 од	 застапеност	
на	 стручни	 лица,	 физиотерапевти	 кои	
ќе	помогнат	во	справувањето	со	симп-
томите	 на	 овие	 тешки	 заболувања,	 а	
воедно	ќе	придонесат	за	подобар	и	пок-
валитетен	живот.

во	своето	обраќање,	претставникот	
на	националниот	сојуз	на	лица	со	теле-

сен	инвалидитет	 на	Македонија	 –	Мо-
билност	 Македонија,	 ана	 карајанова-
димитрушева,	лице	со	Мс,	наведе:

„верувам	дека	голем	дел	од	присут-
ните	знаат	за	оваа	болест,	но	накратко,	
мултипла	 склерозата	 е	 дегенеративна,	
хронична	 болест	 на	 централниот	 нер-
вен	 систем	 и	 е	 една	 од	 најчестите	 не-
вролошки	 нарушувања	 и	 причина	 за	
инвалидитет	 кај	младите	 луѓе.	обично	
се	дијагностицира	на	возраст	помеѓу	20	
до	 40	 години,	 значи	 заболува	 младата	
работоспособна	популација.	

причината	за	појава	на	Мс	сè	уште	
не	е	позната,	па	затоа	нема	лек.	но,	има	
достапни	 терапии	 и	 третмани	 кои	 мо-
жат	многу	да	помогнат	во	справувањето	
со	симптомите,	прогресијата	на	болеста	
и	инвалидноста.	

за	постигнување	на	најдобри	резул-
тати	 во	 лекувањето	 мултиплата	 скле-
роза	 потребан	 е	 мултидисциплинарен	
пристап,	каде	што	главно	место	зазема	
конвенционалната/официјална	медици-
на,	здравите	навики,	режимот	на	исхра-
на	 и	 се	 разбира	 физиотерапијата	 која	
има	 најголемо	 влијание	 за	 одржување	
на	моторичките	функции,	рамнотежата	
и	сензорните	функции.	

тоа	 значи	 дека	 редовната	 медика-
ментозната	 терапија	 во	 корелација	 со	
редовна	 физиотерапија,	 освен	 што	 би	

придонела	 во	 одржување	на	постојната	
здравствена	состојба,	би	имала	влијание	
и	на	подобрување	на	квалитетот	на	жи-
вотот	на	лицата	со	мултипла	склероза.	

на	 овој	 начин,	 ние,	 лицата	 со	 Мс	
би	придонесувале	како	активни,	функ-
ционални	и	работоспособни	граѓани	од	
кои	државата	би	имала	бенефит	и	не	би	
биле	единствено	и	само	товар	на	здрав-
ствениот,	инвалидскиот,	 социјалниот	и	
пензискиот	фонд.

јас	велам	сè	во	животот	се	случува	
со	 причина,	 па	 така	 познанството	 со	

блаже	арсов	се	случи	многу	ненадејно	
и	спонтано,	но	со	причина,	и	тоа	токму	
кога	беа	во	финална	фаза	на	издавање	
двете	брошури	со	наслов	болка	во	мул-
типла	 склероза	 и	 вежби	 за	 мултипла	
склероза,	 кои	 се	 дел	 од	 едицијата	 на	
едукативни	 материјали	 за	 потребите	
на	пациентите	 со	мултипла	 склероза	и	
нивните	семејства.

блаже	и	неговите	колеги	имаа	мож-
ност	 да	 го	 погледнат	 материјалот	 и	
дадоа	 позитивна	 оцена	 и	 поддршка	 на	
истиот,	 така	 што	 овој	 светски	 ден	 на	
физиотерапевти	 ќе	 го	 „злоупотребам“	
за	 официјално/накратко	 промовирање	
на	 овие	 две	 брошури:	 Болка во мул-
типла склероза	 и	Вежби во мултипла 
склероза.

се	надеваме	дека	ова	е	одличен	по-
четок	на	една	плодна	соработка	помеѓу	
Мобилност	Македонија	и	Македонско-
то	физиотерапевтско	здружение,	со	кое	
во	 иднина	 ќе	 ја	 продолжиме	 и	 прод-
лабочиме	 во	 насока	 на	 реализација	 на	
многу	 успешни	 проекти	 каде	 што	 со	
работата	 и	 посветеноста	 од	 страна	 на	
стручни	физиотерапевти,	пациентите	со	
мултипла	склероза	ќе	добијат	соодветен	
третман,	 кој	 заедно	 со	 медикаментите	
ќе	овозможат	подобрување	на	квалите-
тот	на	животот	на	оваа	категорија	лица	
и	 секако	 полесно	 справување	 со	 оваа	
болест	со	1.000	лица,	како	што	впрочем	
и	се	нарекува	мултипла	склероза.

Ана Карајанова-Димитрушева
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активнОсти 
на МОбилнОст 
тетОвО и ГОстивар

на	 18.9.2018	 година	 на	 универзи-
тетот	 во	 тетово,	 велибор	 јаќимовски,	
претседателот	 на	Мобилност	тетово	 и	
Гостивар	и	авни	Хисмани,	член	во	уо	
на	Мобилност	тетово	и	Гостивар,	при-

суствуваа	 на	 тркалезна	 маса	 на	 тема	
„зајакнување	 на	 соработката	 помеѓу	
високообразовните	институции	и	нев-
ладините	организации	во	зголемување-
то	 на	 бројот	 на	 мобилностите	 на	 сту-
дентите	со	посебни	потреби	и	помалку	
можности“,	која	беше	организирана	од	
националната	 агенција	 за	 европски	
образовни	 програми	 и	 мобилност.	 на	
тркалезната	маса	панелисти	беа	алек-
сандар	богојевски,	 раководител	 на	 од-
делението	за	високо	образование	и	об-
разование	на	возрасни	во	националната	
агенција	за	европски	образовни	програ-
ми	 и	 мобилност,	 кој	 ги	 презентираше	
досегашните	 постигнувања	 и	 идните	
предизвици;	нермине	Муради,	 студент	
во	еразМус+	Мобилност	 во	ави	ев-
ран,	универзитет	 во	кирсехир	во	тур-
ција,	 која	 ги	 раскажа	 нејзините	 лични	
искуства	 од	 програмата	 и	 размената;	
проф.	др.	буниамин	Мемеди,	претстав-
ник	од	државниот	универзитет	во	тето-
во	и	бујар	синани	од	универзитетот	на	
југоисточна	европа,	кои	презентираа	за	
улогата	на	високо	образовните	инсти-
туции	 во	 зголемувањето	 на	 бројот	 на	
мобилностите	на	студентите	со	посебни	
потреби	и	помалку	можности	и	Мерита	
Мустафи	и	авни	Хисмани,	кои	презен-
тираа	 за	улогата	на	невладините	орга-

низации	во	зголемувањето	на	бројот	на	
мобилностите	на	 студентите	 со	посеб-
ни	потреби	и	помалку	можности.	

инаку,	 програмата	 на	 европската	
унија,	„ерасмус	плус“,	се	имплементи-
ра	од	јануари	2014	година,	а	во	неа	како	
програмска	 земја	 полноправно	 учест-
вува	 и	 република	 Македонија,	 преку	
националната	агенција	за	европски	об-
разовни	програми	и	мобилност.

„ерасмус	плус“	е	водечка	програма	
на	 европската	 комисија,	 фокусирана	

на	 образованието,	 обуката,	 младите	 и	
спортот.	националната	 агенција	 ја	 им-
плементира	на	национално	ниво	и	сите	
акции	 се	 достапни	 за	 македонските	
студенти,	професори,	наставници,	 уче-
ници,	младински	работници	и	други	за-
интересирани	лица.	

програмата	 „еразмус	 плус“	 цели	
кон	 зголемување	 на	 знаењето	 и	 про-
фесионалните	 способности,	 а	 воедно	
ја	 поддржува	модернизацијата	 во	 овие	
области.

Фани Јаќимовска

МОбилнОст 
скОпје вклУЧен 
вО прОектОт 
на Град скОпје 
За персОнален 
асистент

во	почетокот	на	август	месец	здру-
жението	на	лица	со	телесен	инвалиди-
тет	на	скопје	Мобилност	скопје	доби	
покана	од	град	скопје	да	се	вклучи	во	
проектот	за	персонален	асистент,во	кој	

што	 и	 се	 вклучи	 нашето	 здружение.
од	 нашето	 здружение	 беа	 побарани	
10	 членови	 на	 кои	што	 им	 е	 потребен	
асистент.во	 проектот	 директно	 беше	
вклучен	 председателот	 на	 Мобилност	
скопје	 како	 и	 комисијата	 за	 социјала	
при	 Мобилност	 скопје	 представува-
на	 од	 јоле	 Ѓурчиновски	 и	 веднаш	 се	
пристапи	 кон	 известување	 на	 наши	
членов	кои	што	веќе	имаа	апликации	за	
вакви	и	слични	проекти.беа	исконтак-
тирани	околу	50	членови	за	овој	проект	
и	од	сите	тие	понудата	ја	прифатија	10	
корисници,останатите	 од	 разно	 раз-
ни	 причини	 не	 прифатија.поточно	 не	
прифатија	да	бидат	дел	од	овој	проект	
поради	тоа	што	мислат	дека	асистентот	
нема	 да	 им	 биде	 од	 помош,дека	 асис-
тентите	 не	 се	 доволно	 обучени,мислат	
дека	проектот	ќе	пропадне,и	едностав-
но	луѓето	сеуште	се	плашат	некој	друг	
непознат	да	им	влезе	во	нивниот	дом.

но	и	дел	од	нашите	членови	кои	во	
прв	момент	прифатија	во	меѓувреме	се	
откажаа	така	да	проектот	се	пренамени	
за	персонален	асистент	на	деца	на	учи-
лишна	 возраст.официјално	 проектот	
започна	 во	 средината	 на	 септември	 и	
персонален	 асистент	 им	 беше	 доделен	
на	следниве	наши	членови:	дени	жер-
новска,	 јован	Чушкар,	еми	симитчие-
ва,	ваид	Фазлији	и	весна	динева

после	еден	месец	од	одпочнувањето	
на	проектот	прдеседателот	на	комисијата	
за	 социјала	 и	 секретарот	 на	Мобилност	
скопје	 лично	 ги	 исконтактираните	 ко-
рисници	на	 персоален	 асистет.од	 разго-
ворите	со	родителите	и	лично	со	члено-
вите,	 генерално	 беа	 пријатно	 иненадени	
од	нашето	јавување	и	покажан	интерес	за	
нивните	деца.а	од	проектот	се	задоволни	

и	го	поддржуваат	со	надеж	дека	во	идни-
на	ќе	им	бидат	на	располагање	и	по	8	часа	
а	не	само	4	часа	како	сега.
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IN	MEMORIAM	

замина	тивко	без	да	го	најави	свое-
то	 заминување,	 замина	 еден	 голем	 чо-
век,	човек	со	огромно	срце	во	кое	има-
ше	место	за	секого,	замина	една	благо-
родна	душа	со	чувство	на	длабока	утеха	
за	секого	и	секако	со	безусловна	помош	
секому	кој	имаше	потреба.

Штерјо	николов	уште	во	далечната	
1987	година	го	формираше	здружение-
то	на	лицата	со	телесен	инвалидитет	во	
Штип	-	Мобилност	Штип	и	цели	30	го-

дини	успешно	раководеше	и	го	водеше.	
сите	 негови	 ангажмани	 и	 активности	
беа	насочени	кон	остварување	на	права-
та	на	лицата	со	инвалидност.	освен	што	
беше	претседател	на	Мобилност	Штип	
беше	член	на	собранието	и	управниот	
одбор	на	Мобилност	Македонија,	член	
на	многу	комисии	на	Мобилност	Маке-
донија,	претседател	на	сојузот	за	спорт	
и	 рекреација	 на	 инвалиди	 од	 Штип,	
претседател	 на	 надзорниот	 одбор	 на	
заедницата	на	инвалидски	организации	
Штип	и	во	многу	други	органи	и	коми-
сии	на	локално	ниво.

Штерјо	николов	е	секако	највлија-
телната	 личност	 којашто	 остави	 траен	
белег	 на	 полето	 на	 остварувањето	 на	
правата	на	лицата	со	инвалидност.	

Му	 благодариме	што	 постоеше,	 му	
благодариме	што	беше	дел	од	нас	и	с	è	
што	направи	за	нас,

нека	почива	во	мир.	слава	му.	
Елица Трпковска

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

во	разговор	со	таткото	на	ваид	Фаз-
лији	ни	беше	кажано	дека	се	задоволни	
од	асистентката,дека	добро	ја	прифатил	
и	 во	моментот	ваид	 со	 асистентката	 е	
на	 физикална	 терапија	 во	 заводот	 за	
физикална	медицина	во	козле.

исто	 така	 беше	 остварена	 средба	
со	родителот	на	јован	Чушкар	при	што	
беше	 изразено	 големо	 задоволство	 од	
асистентот	и	беше	речено	дека	буквално	
во	секој	поглед	им	помага	во	секојднев-
ните	 активности	 на	 јован,почнувајќи	
од	 земање	 од	 училиште,помош	 во	 пи-
шување	 на	 домашни	 задачи,прошетки	
во	парк,игри,забави	и	слично.

за	разлика	од	родителот	на	јован	Чуш-
кар	мајката	на	еми	симитчиева	не	беше	
во	целост	задоволна	од	асистентот	од	при-
чина	што	еми	е	со	потешка	физичка	по-
преченост	а	асистентката	ја	нема	помината	
обуката	за	неговател.но	и	покрај	сето	тоа	
проектот	го	поздравува	и	треба	да	се	на-
доградува	со	добро	обучени	асистенти	кои	
што	би	се	вклучиле	без	проблем	во	обаву-
вање	на	работните	задачи.од	нејзина	стра-
на	има	забелешки	што	сеуште	нема	днев-
ни	центри	каде	што	ќе	може	да	се	дружат	
лицата	со	потежок	инвалидитет.

од	разговорите	со	родителите	и	ко-
рисниците	на	персонален	асистент	беше	
истакнато	 дека	 во	 иднина	 проктот	 ќе	
биде	подобрен	и	ќе	има	можност	и	чле-
новите	на	потесното	семејство	на	лицето	
со	инвалидност	да	можат	да	бидат	пер-
сонални	 асистенти	 на	 истите,	 бидејќи	
тие	најдобро	ги	знаат	нивните	потреби.

ова	 е	 само	 почеток	 на	 посетите	 на	
нашите	 членови,во	 скоро	 време	 плани-
раме	 да	 ги	 посетиме	 сите	 членови	 и	 да	
ги	 слушнеме	 нивните	 потребите	 и	 сите	

коментари,	забелешки	и	пофалби	за	про-
ектот	а	секако	со	цел	да	се	подобриквали-
тетот	и	да	се	зголеми	бројот	на	асистенти.

Јоле Ѓурчиновски

инОвативен 
МетОд вО третМан 
на Уринарната 
инкОнтиненција

новиот	ефективен	метод	за	третман	
на	 инконтиненција	 користи	 функцио-
нална	 магнетна	 стимулација.	Може	 да	
се	користи	кај	жените	и	кај	мажите,	за	
сите	видови	уринарна	и	фекална	инкон-
тиненција,	за	побрза	рехабилитација	по	
оперативен	 зафат,	 или	 по	 породување,	
па	 дури	 и	 при	 сексуални	 дисфункции	
или	хронични	болки	во	карлицата	или	
во	долниот	дел	на	’рбетот.

уредот	 магнето	 стим	 е	 развиен	 за	
третман	 на	 карличното	 дно	 и	 на	 ури-
нарната	 инконтиненција	 со	 користење	
на	 специјалната	 технологија	 –	 функ-
ционална	магнетна	стимулација.

импулсното	магнетно	 поле	 генери-
рано	од	уредот	предизвикува	мускулите	
на	карличното	дно	да	се	контравираат,	
при	 што	 нема	 потреба	 од	 било	 каква	
електрода.

Функционалната	магнетна	стимула-
ција	 е	 алтернатива	 на	 веќе	 постојните	
методи	на	електростимулација	бидејќи	
има	 многу	 предности	 во	 рехабилита-
цијата.	Магнетните	полиња	не	предиз-
викуваат	болка,	овозможуваат	длабока	
пенетрација	 во	 ткивата	 без	 контакт	 со	
кожата.

Функционалната	магнетна	стимула-
ција	не	ги	стимулира	нервите	на	повр-
шината	на	кожата	и	затоа	е	попријатна	
од	класичната	електростимулација.

Магнетните	 полиња	 лесно	 се	 про-
биваат	низ	облеката,	ткивото	и	коската	
и	 достигнуваат	 до	 недостапните	 ткива.	
ФМс	ги	користи	индуктивните	својства	
на	магнетното	поле	за	стимулација	дла-
боко	во	ткивата	и	на	тој	начин	ги	сти-
мулира	мускулите	што	не	можат	да	се	
стимулираат	 со	 помош	 на	 класичната	
електростимулација.

третманот	 со	 ФМс	 ги	 зголемува	
силата	и	издржливоста	на	мускулите	на	
карличното	дно.

дополнително	 на	 овој	 третман	 па-
циентот	се	учи	како	правилно	да	ги	из-
ведува	вежбите	што	служат	за	зајакну-
вање	на	оваа	мускулатура.	ова	обезбе-
дува	ефикасно	и	долгорочно	ослободу-
вање	од	неконтролираното	истекување	
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на	урината	и	за	зајакнување	на	муску-
лите	во	долниот	дел	на	карличното	дно.

со	помош	на	два	апликатора	можат	
да	се	третираат	проблемите	со	инконти-
ненција	и	проблемите	со	мускулите	во	
карличното	дно.	успешно	помага	при:

-	стрес-инконтиненција,
-	Мешана	уринарна	инконтиненција,
-	Фекална	инконтиненција,
-	постпартална	рехабилитација,
-	 рехабилитација	 на	 мускулите	 во	

долниот	делна	карлицата	по	оператив-
ни	зафати,

-	Хроничен	простатитис,
-	еректилна	дисфункција,
-	проблеми	поради	лоша	циркулација.

наЧин	на	изведуваЊе	на	те-
рапијата:

третманот	 е	 едноставен	 и	 не	 е	 по-
требна	 посебна	 подготовка	 на	 пациен-
тот.	 во	 текот	 на	 терапијата	 пациентот	

останува	облечен	и	удобно	е	сместен	на	
специјалниот	 стол	 за	 инконтиненција.	
за	време	на	стимулацијата	пациентот	се	
фокусира	на	мускулните	контракции	со	
што	се	олеснува	и	тренингот	на	самата	
мускулатура.	 третманот	 е	 безболен	 и	
без	 несакани	 ефекти.	 подобрувањето	
на	 симптомите	 може	 да	 се	 забележи	
уште	при	првите	неколку	третмани.

постпарталното зајакнување на 
мускулите на карличното дно - гла-
вен услов за спречување на инкон-
тинтиненција.

зголемената	 тежина	 на	 матката	 и	
промените	 во	 хормоните	 за	 време	 на	
бременоста	предизвикуваат	голем	при-
тисок	 врз	 мускулите	 на	 карличното	
дно,	 при	 што	 ја	 намалуваат	 нивната	
способност.

породувањето	 може	 дополнително	
да	 предизвика	 истегнување	 или	 опто-
варување	на	нервите	или	на	мускулите.	

на	крајот	ова	доведува	до	неконтроли-
рано	 истекување	 на	 урината	 туку	 ис-
пуштање	 на	 фекалии	 по	 породување-
то.	единствен	начин	да	се	спречи	оваа	
инконтиненција	 е	 примената	 на	 вежби	
за	 зајакнување	 на	 мускулите	 на	 кар-
личното	 дно.	такви	 вежби	 треба	 да	 се	
изведуваат	во	текот	на	бременоста	и	да	
се	продолжи	со	нив	и	по	породувањето.	
третманот	 со	 функционална	 магнетна	
стимулација	 им	овозможува	на	муску-
лите	 на	 карличното	 дно	 побрзо	 да	 ги	
вратат	својот	тонус,	силата	и	издржли-
воста	по	породувањето.

Елена Ѓурчиноска
(преземено	од	семејно	здравје)

прва средба  
на специјалисти 
и сеМејства 
на пациенти 
сО спинална 
МУскУлна атрОФија  
вО репУблика 
МакедОнија

на	 23.8.2018	 година	 во	 простории-
те	 на	 хотел	 „порта“,	 семејства,	 сојузи	
и	организации	на	пациенти,	соработни-
ци,	претставници	на	здравствените	вла-
сти,	 доктори	и	медицински	сестри	беа	
дел	 од	првата	 средба	 на	 специјалисти	
и	 семејства	 на	 пациенти	 со	 спинална	
мускулна	атрофија	во	република	Маке-
донија,	организирана	од	страна	на	здру-
жението	стоп	сМа.

настанот	на	тема	„стандарди	за	нега	
на	сМа	–	потреба	од	мултидисциплина-
рен	пристап“	со	поздравен	збор	го	отвори	
претседателот	 на	 здружението	 на	 лица	
со	спинална	мускулна	атрофија,	деница	
велкова,	по	кое	следуваше	обраќање	од	
страна	на	Министерот	за	здравство,	доц.	
д-р	венко	Филипче,	 кое	на	настанот	му	
даде	свечена	нота	и	тежина.	

присутните,	 меѓу	 кои	 беше	 и	 прет-
ставник	на	Мобилност	Македонија,	беа	
сведоци	 на	 настан	 кој	 понуди	 богата	
агенда,	каде	што	можеа	да	се	проследат	
предавања	и	излагањата	на	доктори-спе-

цијалисти	стручњаци	во	својата	област:
-	д-р	наталија	ангелкова	(специјалист	

педијатар,	 невролог)	 говореше	 на	 тема	 –	
сМа	дијагностика,	пристап	и	терапии;

-	д-р	весна	Мицевска	(специјалист	
педијатар,	пулмолог)	се	осврна	на	стан-

дардите	за	респираторна	нега	на	сМа;
-	 д-р	 силвана	 димовска	 (специја-

лист	педијатар),	на	тема	акутна	нега	и	
протоколи	за	нега;

-д-р	 наташа	 Чучкова-никчевска	
(специјалист	педијатар)	своето	време	и	
обраќање	го	посвети	на	тема:	специфи-
ки	во	исхрана	кај	сМа	пациенти;

-ортопедија	–	Хируршки	интер-
венции,	ортотика	и	протетика;

-	д-р	јулијана	Мудинова	(специјалист	
по	 физикална	 медицина	 и	 рехабилита-
ција)	говореше	за	улогата	на	физикална	
медицина	и	рехабилитација	кај	сМа	и

-	на	самиот	крај	имавме	и	интерак-
тивен	дел,	показни	вежби	од	страна	на	
физиотерапевт	валентина	даниловска-
смилковска.

настанот	 финализираше	 со	 пред-
видената	посета	на	изложбениот	дел	на	
производи.

настаните	 од	 ваков	 вид	 се	 за	 поз-
драв	и	секако	позитивна	оцена,	бидејќи	
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Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

Оваа година организиравме програмска активност по 30. пат. За која 
активност предвидена во програмата за работа на Мобилност Македо-
нија се работи?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

Републички спортски игри

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

Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа повеќе од 40 ко-
верти. 

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

Најмногу среќа и точен одговор имаше:

АНЃЕЛ АПОСТОЛОВ

член на „Мобилност Велес“

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

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

Која година Собранието на Националниот сојуз на телесно инвалиди-
зираните лица на Македонија ја донесе статутарната одлука со која име-
то на Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македо-
нија се промени во „Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија - Мобилност Македонија“.?

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

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адреса 
„Мобилност Македонија“ на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака ЗА НА-
ГРАДНАТА ИГРА, најдоцна до 25 јануари 2019 година.

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

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

 С.Прчева

НАГРАДНА ИГРА

ги	обединуваат	лицата	кои	се	борат	со	
некое	заболување	и	дијагноза	и	им	дава-
ат	можност	да	се	едуцираат	и	подетално	
да	се	запознаат	со	можностите	кои	им	
ги	 дава	 конвенционалната	 медицина,	
да	стапат	во	контакт	со	стручната	 јав-
ност	и	со	други	пациенти	кои	се	борат	
со	истото	заболување	заради	размена	на	
знаења	и	искуства	кои	би	придонеле	во	
иднина	полесно	справување	со	пробле-
мите	 со	 кои	 секојдневно	 се	 соочуваме	
како	пациенти.

збор-два	за	самата	болест.	
спинална	мускулна	атрофија	(сМа)	

е	дел	од	генетски	и	клинички	хетерогена	
група	 на	 ретки	 исцрпувачки	 нарушу-
вања	кои	се	карактеризираат	со	дегене-
рација	 на	 пониските	 моторни	 неврони	
(невронски	клетки	лоцирани	во	предни-
от	рог	на	‘рбетниот	мозок)	и	последова-
телна	атрофија	 (губење)	на	разни	мус-

кулни	групи	во	телото.	спинална	мус-
кулна	атрофија	е	последица	на	мутација	
или	делеција	на	 генот	 за	преживување	
на	моторниот	неврон	1	(анг.	survival	of	
motor	 neuron	 1	 =	 SMN1).	 намалените	
нивоа	 на	 SMN	 протеините	 доведуваат	
до	прогресивна	невромускулна	дегене-
рација.

се	јавува	кај	1	од	10.000	новороден-
чиња	 и	 претставува	 водечка	 генетска	
причина	 за	 смрт	 кај	 доенчиња	 и	 мали	
деца.	 поврзана	 е	 со	 висока	 стапка	 на	
смртност,	особено	кај	најтешките	фор-
ми	на	болеста,	додека	другите	полесни	
форми	на	болеста	овозможуваат	лицата	
да	водат	нормален	живот	само	со	лесна	
мускулна	слабост.

Ана Карајанова-Димитрушева
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ОдбележУваЊе
покрај	25	март,	денот	е	за	поддрш-

ка	на	лицата	со	церебрална	парализа,	во	
светот	 се	 одбележува	 и	светскиот	 ден	
на	церебрална	парализа.	светскиот	ден	
на	церебрална	парализа	се	одбележува	
првата	среда	во	октомври.	оваа	година	
тоа	се	совпадна	со	одбележувањето	на	
цка	пХв-неделата.	имено,	волонтери-
те	од	клуб	на	млади	при	црвен	крст	на	
град	скопје,	на	малата	сцена	во	Мнт	ја	
одбележаа	 пХв-неделата.	 преку	 мала	
претстава	подготвена	од	актер	и	режи-
сер	снежана	конеска-руси,	волонтери-
те	од	клуб	на	млади	пред	присутните	ја	
претставија	 пХв-програмата,	 начинот	
како	младите	ги	изработуваат	проекти-
те	 и	 собираат	 финансиски	 средства	 за	
помош	на	целните	групи,	но	 ја	промо-
вираа	и	културата,	мирот,	толеранцијата	
и	соживот	во	нашата	држава	што	е	и	цел	
на	пХв	неделата.	програмата	ја	збогати	
и	 балетското	 студио	 „еурека“,	 во	 чија	
точка	беа	вклучени	и	лица	со	церебрал-
на	 парализа:	 Марија	 савевска,	 јована	
јовановска	 и	 дени	жерновски,	 кои	 се	
членови	на	Мобилност	скопје	 со	кого	
црвен	 крст	 на	 град	скопје	 има	 долго-
годишна	 соработка.	 исто	 така	 своите	

позитивни,	 мотивирачки	 приказни	 ги	
раскажаа	и	академик	д-р	жан	Митрев	и	
д-р	саит	саити,	генерален	секретар	на	
црвен	 крст	 на	 република	 Македонија	
кои	освен	тоа	што	се	добри	во	својата	
работа	,	работат	и	во	името	на	хуманос-
та	 и	 општествената	 одговорност.	Мла-
динците	 кои	 оваа	 година	 изработија	
мали,	но	големи	цка	пХв-проекти	им	
беа	 доделени	 благодарници	 за	 својата	
хуманост,	посветеност	и	желба	да	про-
менат	нешто	во	својот,	но	и	во	животот	
на	оние	на	кои	поддршката	им	е	најпо-
требна

Елена Ѓурчиноска

МОбилнОст 
скОпје вО рабОтна 
пОсета  
на ЗдрУжениетО  
За Мс Од пГЗ-риека

во	 рамките	 на	 неколку	 годишната	
соработка	 помеѓу	 Мобилност	 скопје	
и	 здружението	 за	мултиплекс	склероза	
при	 приморско-Горањската	 жупанија	
(пГж)од	риека,	нашето	здружение	воз-
врати	на	поканата	и	заедно	со	здруже-
нието	 за	 Мс	 при	 севернобанатскиот	
округ	 -	 нови	 књежевац	 беше	 дел	 од	
работните	активности	организирани	од	
страна	на	 здружението-домаќин	на	на-
станот.

Главните	цели	на	настанот	беа	раз-
вој	 на	 интелектуалниот	 дијалог	 меѓу	
здруженијата,	 размена	 на	 искуства	 во	
работењето,	начин	на	лечење	на	Мс	и	
активности	преку	кои	 ќе	 се	 зголемува	
квалитетот	на	животот	со	Мс.

за	да	се	исполнат	и	доловат	целите	
до	 нас,	 риечкото	 здружение	 постави	
агенда	за	посета	и	средба	со	компетент-
ни	институции	и	личности	како	би	мо-
желе	поконкретно	и	експлицитно	да	ги	
доловиме	фактите.

една	од	агендите	се	состоеше	со	по-
сета	 на	 општината	 на	 пГж	 каде	 што	
бевме	пречекани	и	уважени	од	раково-
дителот	 на	 општината	 господин	 Горан	
петрц	и	раководителката	на	општина-
та	за	здравство,	проф.	д-р	спец.	Џулија	
Малатестиниќ	 и	 од	 чија	 страна	 бевме	
поздравени,	сослушани	и	испочитувани	
со	 одговори	 и	 консултации.	претседа-
телите	 на	 здруженијата	 имаа	 можност	
да	се	обратат	до	раководителите	и	при-
сутните	 во	 салата	 со	 истакнување	 на	

придобивките	од	своето	работење	како	
и	 од	 придобивките	 од	 соработката	 со	
здруженијата;	претседателот	на	риека,	
господин	 владо	 компариќ,	 го	 искажа	
задоволството	од	работата	и	 залагање-
то	на	нивното	здружение	во	областа	на	
борбата	за	подигнување	на	свеста	на	па-
циентите	со	Мс	преку	нивно	интерак-
тивно	дружење	и	релациите	со	јавните	
здравствени	установи	и	искажа	огромна	
благодарност	 до	 општината	 за	 помо-
шта	кон	здружението,	која	редовно	им	

ја	нуди,	а	служи	во	борбата	на	нивните	
членови	 со	 дијагнозата.	 претседател-
ката	 на	 здружението	 за	 Мс	 од	 нови	
књежевац,	 г-ѓа	 славица	 зориќ,	 исто	
така	 ја	 искажа	 огромната	 придобивка	
од	активните	дружења	на	членовите	во	
нивниот	 делокруг	 како	 и	можноста	 за	
соработка	 со	 збратимените	 здруженија	
во	 вид	 на	 работилници	 за	 творење	 на	
креативните	дела	кои	помагаат	во	изна-
оѓање	начин	за	поквалитетен	живот	на	
заболените	 со	Мс,	 додека	 пак	 претсе-
дателот	 на	 Мобилност	 скопје,	 г-дин	
дејан	Ѓорѓиевски	несебично	ја	искажа	
придобивката	 од	 ваквите	 меѓусебни	
здружувања	 кои	 помагаат	 обострано	
за	 изнаоѓање	 начин	 во	 подобрување	
на	животот	на	личноста	со	Мс,	како	и	
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неговото	 обраќање	 до	 општеството	 со	
корисен	план	и	проект,	по	што	го	посо-
чи	примерот	за	личен	асистент,	кој	како	
пандан	 на	 риечкото	 здружение	 (виде-
но	и	 собрано	искуство	 од	претходната	
средба)	го	донесовме,	а	подоцна	го	им-
плементиравме	 во	 законите	 на	 нашата	
држава.	раководителите	на	општината	
и	овој	пат	се	уверија	во	силната	моќ	на	
ваквите	меѓусебни	контакти-релации	и	
останаа	на	фактот	дека	нивната	помош	
и	поддршка	ќе	се	продолжи	и	интензи-
вира	во	иднина.

во	продолжение	за	остварување	на	
работната	 агенда,	 во	 просториите	 на	
риечкото	 здружение,	 нашите	 членови	
имаа	 можност	 да	 се	 запознаат	 со	 д-р	

спец.	 давид	 бонифачиќ,	 невролог	 при	
клиниката	за	неврологија	кбц	риека	и	
можност	да	присуствуваат	на	неговото	
предавање.	 доктор	 давид	 покрај	 сета	
позната	 пракса	 во	 информирање	 на	
присутните	 за	 дијагнозата-Мс,	 не	 во-
веде	во	многу	нови	анализи	и	истражу-
вања	поврзани	со	Мс,	за	кои	неговиот	
тим	 неуморно	 работи	 и	 трага	 особено	
во	 областа	 на	 нивната	 жупанија,	 кои	
пак	истражувања	би	можеле	нам	да	ни	
послужат	 да	 ги	 спроведеме	 кај	 нас	 за	
приближно	 одгатнување	 на	можности-

те	 за	 потеклото	 на	 болеста	 во	 одреде-
ни	региони	 (пр.	 зошто	 токму	 во	некој	
град	или	област	по	глава	на	жител	има	
повеќе	 или	 помалку	 заболени	 со	 Мс	
за	разлика	од	друга	област	и	ги	посочи	
како	причинители	географијата,	место-
положбата,	начинот	на	живот,	 генезата	
на	 предците	 кои	 живееле	 на	 тоа	 под-
рачје...).	д-р	давид	 говореше	 за	широ-
ката	палета	на	докажани	лекови	за	Мс	
кои	редовно	се	користат	на	позитивната	
листа	 во	Хрватска,	 нивната	 примена	 и	
дејство,	 а	 посебно	 внимание	 потенци-
ра	 на	 иновативниот	 лек	 окревус	 (кој	
неодамна	 започна	 да	 се	 аплицира	 кај	
пациентите	со	Мс	во	Мк)	и	за	кој	лек	
од	страна	на	присутните	беа	поставени	
многу	прашања	на	 кои	 докторот	 одго-
вори	со	претпазливост	дека	треба	сле-
дење	и	време	за	одговор,	бидејќи,	како	
што	постојат	сто	лица	на	болеста	така	
и	 лечењето	 е	 субјективно	 за	 секој	 па-
циент,	но	сепак	тоа	е	лек	кој	е	поминат	
преку	 студиска	 анализа	 и	 докажан	 во	
светскиот	регистар	на	лекови.

во	 вториот	 дел	 од	 предавањата	 се	
запознавме	 со	 проф.	 психотерапевт	 за	
трансакциски	 анализи,	 олга	 Мило-
шевиќ,	 која	 нè	 водеше	 во	 аспектот	 на	
психичкиот	дел	од	животот	на	 заболе-

ниот	со	Мс	и	како	влијае	психата	врз	
физикусот.	 доктор	 олга	 начна	 многу	
новитети	за	кои	веруваме	дека	повеќе-
то	од	нас	 се	прашуваа	дали	 е	 возмож-
но	и	поради	таа	мисла	следуваа	многу	
поставени	 прашања	 кои	 досега	 за	 нив	
беа	 неодговорени.	таа	 наведе	 дека	 по-
следните	 неколку	 годишни	 анализи	
докажуваат	дека	силниот	емоционален	
стрес	во	раната	возраст	дури	од	1-3	го-
дишна	 возраст	 или	 траума	 доживеана	
во	детството	се	причинители	за	разви-
вање	на	автоимуните	болести	меѓу	кои	

и	 Мс-от.	 втиснувањето	 на	 емоциите	
и	 нивното	 неизразување	 на	 површина	
исто	така	влијаат	врз	прогресија	на	бо-
леста	за	што	наведе	10	правила	за	кои	
не	 смееме	 да	 велиме	 не	 (на	 пр.	 кога	
некој	ќе	се	обиде	да	ни	понуди	помош,	
а	 знаеме	 дека	 ни	 е	 потребна	 не	 треба	

да	велиме	не,	не	ми	треба),	како	да	не	
гледаме	единствено	во	нашата	„коцка“	
туку	надвор	од	рамките,	односно	пано-
рамски,	 бидејќи	 честопати	 одговорот	
е	 пошироко	 од	нашите	 гледишта	и	 сл.	
овие	и	уште	многу	други	слични	теми	
иницираа	 грст	прашања	на	 кои	 следеа	
одговори	за	што	заедно	констатиравме	
и	се	убедивме	во	потребата	за	неодлож-
ното	и	моралното	третирање	на	заболе-
ниот	со	Мс	кај	психотерапевт.

сиве	овие	помалку	познати	или	не-
познати	искуства	ни	помогнаа	да	одгат-
неме	многу	неостварени	лавиринти,	но	
не	наведоа	и	да	отвориме	нови	полиња	
за	истражување	на	кои	никогаш	не	сме	
зачекориле.	 овие	 нови	 искуства	 ини-
цираа	 потребата	 од	 редовни	 дружења	
и	разменувањата	на	искуства	кои	ни	се	
неопходен	адут	во	борбата	со	оваа	иск-
лучително	сериозна	дијагноза,	а	нивно-
то	одржување	е	неминовно.

во	 надеж	 дека	 здружението	 за	Мс	
од	 риека	 ќе	 го	 продолжи	 пријател-
ството	 и	 повеќе	 годишното	 дружење	
со	 нас,	 Мобилност	 скопје	 и	 неговите	
претставници	 јавно	 им	 се	 заблагодари	
за	 топлиот	 пречек,	 подадената	 рака	 за	
заеднички	 отворени	 проекти	 и	 секако	
можноста	за	посетата	на	нивниот	преу-
бав	приморски	град,	а	вети	дека	ќе	воз-
враќа	 во	 рамките	 на	 своите	 можности	
за	поуспешни	средби	и	се	со	една	цел;

изнаоЃаЊе	 наЧин	 за	 по-
коМФорен	 живот	 на	 пациен-
тите	со	Мс

	Христина П.
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прОект За ОбУка 
на ОбУЧУваЧи 
вО МакедОнија 
За сОветУваЊе 
(кОУЧинГ) и УслУГи  
За прОФесиОнална 
асистенција  
За интеГрираЊе 
на Млади  
сО пОпреЧенОст 
на ОтвОрениОт 
паЗар на трУдОт

претставници	 на	 националниот	
сојуз	на	лица	со	телесен	инвалидитет	на	
Македонија	 -	 Мобилност	 Македонија	
(Горан	 спасов	 и	 ана	 карајанова-ди-

митрушева),	деновите	од	2	до	4.10.2018	
година,	во	просториите	на	ундп,	имаа	
можност	да	присуствуваат	на	почетна-
та	работилница/обука	-	проект	за	обу-
чувачи	 во	 Македонија	 за	 советување	

(коучинг)	 и	 услуги	 за	 професионална	
асистенција	 за	 интегрирање	 на	 млади	
со	 попреченост	 на	 отворениот	 пазар	
на	 трудот.	работилницата	 е	 поддржана	
од	 страна	 на	 австриското	 сојузно	 ми-
нистерство	 за	 труд,	 здравје,	 социјални	
работи	и	 заштита	 на	 потрошувачите	 и	
од	 програмата	 за	 развој	 на	 обедине-
тите	нации	(ундп).	планирана	е	како	
циклус	од	четири	работилници	во	тра-
ење	од	по	три	дена.

првиот	 ден	 по	 регистрацијата	 на	
учесниците,	воведни	обраќања	имаа:

-г-ѓа	 ренате	 коблер,	 амбасадор	 на	
австрија	во	Македонија;

-г-ѓа	 луиза	 винтот,	 постојан	 коор-
динатор	на	он	и	постојан	претставник	
на	ундп;

-г.	Харалд	Хугер,	сојузно	министер-
ство	за	труд,	здравје,	социјални	работи	
и	 заштита	на	потрошувачите,	 аташе	 за	
Македонија;

-г.	 кристов	 Штајнер,	 раководител	
на	проектот	обука	за	обучувачи

следуваше	вовед	од	лидерите	на	ра-
ботилницата	и	од	присутните,	претставу-
вање	 на	 проектот	 тиМ,	 претставување	
на	 општата	 стратегија	 и	 главните	 цели	
на	„австрискиот	начин“	за	интегрирање	
на	 младите	 со	 попреченост	 на	 пазарот	
на	трудот	(неба),	понатаму	преглед	на	
задачите	 на	 младинските	 советници	 и	
на	 работните/професионалните	 асис-
тенти	 во	 австрија,	 класичен	 медицин-
ски	пристап/ограничувања	на	лицата	со	
дијагноза;	позитивна	дискриминација	со	
цел	да	се	помогне	на	ранлива	група.	за	
различни	видови	попреченост	потребни	
се	различни	услуги	 (политички,	правен	
и	организациски	контекст).

преку	 претставување	 на	 општа-
та	 стратегија	 и	 главните	 цели	 на	 „ав-
стрискиот	 начин“	 за	 интегрирање	 на	
младите	 со	 попреченост	 на	 пазарот	 на	
трудот	 (неба),	 едукација	по	 однос	на	
претставување	на	младинското	совету-
вање	како	пример	и	дел	од	„австриски-
от	начин“	за	интегрирање	на	младите	со	
попреченост	 во	 системот	 за	 (стручно)	
образование	и	секако	претставување	на	
работната	 асистенција,	 како	пример	 за	
најдобра	практика	и	дел	од	„австриски-
от	начин“	за	интегрирање	на	младите	со	
попреченост	на	пазарот	на	трудот	ќе	се	

здобиеме	со	едукација	која	ќе	послужи	
за	 приспособување	 на	 содржината	 на	
планираните	идни	работилници	во	рам-
ките	на	проектот	тиМ	согласно	потре-
бите	на	македонската	страна.

последниот,	 трет	 ден	 од	 почетна-
та	обука	 за	 обучувачи	 во	Македонија,	
беше	резервиран	за	дефинирање	на	цел-
ните	 групи	 за	 советување	 и	 за	 профе-

сионална	 асистенција	 за	 интегрирање	
на	 младите	 со	 попреченост	 на	 отворе-
ниот	пазар	на	трудот	во	Македонија	со	
работа	во	групи,	интеракција	и	секако	
претставување	 на	 резултатите	 од	 ра-
ботата.	 понатаму,	 дискусија	 во	 групи	
со	 цел	 дефинирање	 на	 клучните	 ква-
лификации	на	учесниците	на	работил-
ницата	 и	 разјаснување	 на	 процесот	 на	
селекција.	секако,	 приспособување	на	
содржината	на	планираните	идни	рабо-
тилници	во	рамките	на	проектот	тиМ	
согласно	македонските	услови	и	потре-
би.	и	за	крај	разјаснување	на	потребата	
од	соработка	со	релевантни	институции	
и	организации	во	Македонија	и	усогла-

сување	 на	 распоредот	 за	 проектните	
активности	 воопшто,	 а	 подетално	 за	
активностите	до	крајот	на	2018	година.

имавме	чест	своето	знаење	да	ни	го	
пренесат	врвни	предавачи,	со	импресив-
но	портфолио	и	богато	искуство	зад	себе:
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-	 дипл.	 соц.	 раб.	 м-р валтрауд 
Шобер	 (студии	 по	 социјална	 еконо-
мија	 и	 социјална	 работа,	 академија	
за	 социјална	 работа).	 раководител	 на	
проекти	 за	 младинско	 советување	 во	
WienWork,	младински	советник	за	мла-
ди	 HEET	 раководител	 на	 процеси	 за	
професионална	 рехабилитација,	 пси-
хосоцијално	советување	на	 зависници,	
обучувач	 и	 советник	 за	 невработени,	
социјален	советник	за	бездомници,	не-
вработени	и	лица	со	зависности,	пона-
таму	социјален	работник	во	кпу/впу	
советник	за	лица	со	попреченост	и

-	дипл.	соц.	раб.	м-р кристоф Штај-
нер	 (студии	 по	 социјална	 економија	 и	
социјална	работа,	академија	за	социјал-
на	работа,	студии	по	историја).	раково-
дител	на	младинска	работна	асистенција	
во	WienWork,	во	раководител	на	младин-
ско	советување	во	WienWork,	раководи-

тел	за	социјална	педагогија	во	центар	за	
советување	деца	и	младинци,	раководи-
тел	на	советувалиштето	WUK	Domino	за	
невработени	 младинци	 со	 попреченост,	
социјален	 работник	 и	 професионален	
советник	за	младенци	и	соц.	работник	во	
преноќувалиште	за	бездомни	младенци.

целта	 на	 почетната	 работилница	
од	 вкупно	 планираните	 четири	 беше	
претставување	 на	 целата	 програма	 за	
обуката	и	примери	за	најдобри	практики	
во	австрија,	запознавање	на	учесниците	
и	на	нивните	работни	услови,	собирање	
на	досегашните	познавања	и	искуства	од	
оваа	област,	како	и	разјаснување	на	ав-
стриските	 концепти	 младинско	 совету-
вање,	работна	асистенција	и	советување	
на	работното	место	и	на	можностите	за	
нивна	примена	во	Македонија.

Ана Карајанова-Димитрушева

центар За 
интравенски 
третМан  
на МУлтипла 
склерОЗа

на	 универзитетската	 клиника	 за	
неврологија,	 во	 периодот	 јануари-фев-
руари	 2018	 година	 беше	 спроведена	
анализа	 за	 задоволството	 на	 пациен-
тите	со	мултипла	склероза	кои	момен-
тално	примаат	интравенска	терапија	во	
р.	 Македонија	 и	 проценка	 на	 нивната	
свесност	 за	 безбедност	 на	 лековите,	
каде	 анкетирани	 беа	 13	 пациенти	 со	
мултипла	склероза	со	чија	помош	беше	

утврдено	 високо	 ниво	 на	 задоволство	
од	моменталните	состојби	во	кои	се	ад-
министрира	ив	инфузија,	но	дадени	и	
неколку	 стратегии	 за	 управување	 кои	
би	можеле	да	ги	подобрат	условите	во	
тек	на	третманот.

на	тој	начин,	покрај	утврдената	јас-
на	потреба	за	постоење	на	центар	за	ин-
травенски	 третман	 за	 ова	 невролошко	
заболување,	 се	дадоа	и	 следните	пред-
лози	 -	 подобри	 кревети/чаршави	 или	
посебни	ив	фотелји	(35%),	клима-уред	
(18%),	тв,	Wifi	интернет,	списанија	итн.

причина	 за	 ваквите	 резултати	 од	
спроведената	 анкета	 е	 фактот	 што	 го-
лем	дел	од	пациентите	кои	примаат	лек	
во	форма	на	инфузија,	по	примањето	на	
медикаментот	не	се	задржуваат	на	кли-
никата	 за	неврологија	туку	си	 замину-
ваат	во	своите	домови,	а	во	исто	време	

непотребно	 ги	 вознемируваат	 пациен-
тите	кои	континуирано	престојуваат	на	
клиниката.

за	 да	 се	 избегне	 оваа	 непријатна	
атмосфера,	 како	и	 согласно	желбите	и	
сугестиите	на	пациентите	 детектирани	
со	 спроведената	 анализа,	 во	 јули	 2018	
година	 официјално	 беше	 пуштен	 во	
употреба	таканаречен	центар	за	интра-
венски	третман	на	мултипла	склероза.

опремувањето	 на	 споменатата	
просторија	е	целосно	донација	на	фар-
мацевтската	 компанија	 „рош	 Македо-
нија	 дооел“	 -	 скопје.	 оваа	 инвести-
ција	 овозможи	 постоење	 на	 интимно	
катче	 за	 потребите	 на	 пациентите	 со	
Мс	кои	примаат	 второлиниска	ив	те-
рапија	за	високоактивна	форма	на	мул-
типла	склероза.

просторот	 располага	 со	 следните	
реквизити:	 интравенска	 столица,	 ста-
лак	за	инфузија,	инфузомат	(инфузиска	
пумпа),	мебел	и	сетови	за	инфузија	со	
вградени	филтри.	

центарот	 за	 интравенски	 третман	
на	 мултипла	 склероза	 на	 пациентите	
им	 нуди	 комфор	 и	 примање	 на	 интра-
венска	терапија	во	интимна	и	пријатна	
атмосфера.	се	надеваме	дека	во	идни-
на	 ќе	 бидеме	 сведоци	 на	 многу	 вакви	
позитивни	работи	кои	ќе	одговорат	на	
потребите	на	пациентите	со	Мс	и	ќе	го	
олеснат	нивниот	живот.

во	центарот	за	интравенски	третман	
на	мултипла	склероза,	на	крајот	на	јули	
2018	 година	 првиот	 пациент	 ја	 прими	
својата	прва	терапија	„окревус“.	

Ана Карајанова-Димитрушева
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20 сОвети Од еден 
Од најдОбрите 
псиХОлОЗи  
вО светОт

д-р	Михаил	литвак	е	еден	од	најго-
лемите	 руски	 психолози	 и	 психотера-
певт.	автор	е	на	повеќе	од	30	книги	за	
практична	 и	 популарната	 психологија,	
кои	 беа	 преведени	 на	 неколку	 јазици.	
едно	од	неговите	големи	достигнувања	
е	концепт	за	решавање	на	конфликтите	
во	 човечките	 односи,	 кој	 се	 нарекува	
“психолошки	аикидо“.

според	 д-р	Михаил	литвак,	 важно	
е	да	ја	научите	и	разберете	вашата	око-
лина	и	себе.	следнава	листа	на	совети	
од	Михаил	литвак	може	да	ви	помогне	
да	 решите	многу	 реални	 ситуации.	 би	
било	убаво	оваа	листа	да	ви	биде	при-
качена	некаде	на	видливо	место	 за	се-
којдневно	потсетување:

1.	доколку	човекот	не	може	да	каже	
ништо	 добро	 за	 себе,	 а	 сака	 нешто	 да	
каже,	 тој	 започнува	 да	 говори	 лошо	 за	
другите.

2.	загризи	ја	науката,	а	не	ближните	
и	саканите,	ако	навистина	сакаш	нешто	
да	постигнеш.

3.	депресивната	состојба	му	е	даде-
на	на	човекот	за	да	размислува	за	себе.

4.	никој	никого	не	отфрла,	само	не-
кој	оди	напред.	оној	кој	застанал	смета	
дека	е	отфрлен.

5.	ако	мислиш	дека	си	добар	човек,	
зошто	е	потребно	уште	некој	добро	да	
мисли	за	вас.

6.	работи	што	сакаш	и	не	прашувај	
за	дозвола.	никогаш	нема	да	ја	добиеш.

7.	способноста	 да	 се	 сака	 и	 добро	
да	се	поднесува	самотијата	е	показател	
за	духовната	зрелост.	најдобри	резулта-
ти	постигнуваме	кога	сме	осамени.

8.	незрела	личност	често	знае,	но	не	
умее.	зрелата	не	само	што	знае	туку	и	

умее.	 затоа,	 незрелата	 личност	 крити-
кува,	а	зрелата	дејствува.

9.	 јас	 не	 го	 знам	патот	 до	 успехот.	
но,	го	знам	до	неуспехот	–	тоа	е	желба-
та	да	им	се	допаднеме	на	сите.

10.	нема	машка	или	женска	логика,	
постои	 способност	 или	 неспособност	
мудро	да	се	мисли.

11.	сакаш	да	го	дознаеш	својот	гла-
вен	непријател?	погледни	во	огледало-
то.	избори	се	со	него	и	останатите	ќе	се	
разбегаат.

12.	постигни	успех	–	и	навредите	ќе	
поминат.

13.	со	пријателите	е	пријатно	да	се	
разговара,	со	непријателите	е	корисно.

14.	постои	само	една	валидна	при-
чина	за	прекин	на	врската	и	престанок	
на	работниот	однос	–	неможност	за	ли-
чен	раст	во	дадените	околности.

15.	 треба	 да	 споделувате	 само	 ра-
дост	 и	 со	 пријателите	 и	 со	 непријате-
лите.	 пријателите	 ќе	 се	 израдуваат,	 а	
непријателите	ќе	се	вознемират.

16.	не	ја	бркај	среќата,	и	ќе	го	нај-
деш	местото	 каде	што	 таа	 престојува.	
среќата	сама	ќе	те	најде.	Можам	да	ти	
кажам	едно	место	каде	што	престојува	
твојата	среќа	–	во	тебе.	а	патот	до	неа	
е	максимален	развој	на	своите	способ-
ности.

17.	среќата	е	нус-производ	на	пра-
вилно	организирано	дејствување.

18.	 доколку	 некому	 сакаш	 нешто	
да	 докажеш,	 значи	 дека	 живееш	 само	
поради	 тоа.	 ако	 живееш	 поради	 себе,	
тогаш	 нема	 потреба	 никому	 ништо	 да	
му	докажуваш.

19.	Фантазијата	–	 тоа	 е	 глас	на	на-
шите	 способности.	па	 затоа	 јас	не	 со-
нувам	 да	 пеам	 во	 опера.	 немам	 ниту	
глас,	ниту	слух.	ако	сонувам	за	тоа	би	
ги	 активирал	 моите	 способности.	 по-
тоа,	ќе	направам	нешто	за	да	станам	дел	
од	операта.	само	треба	да	размислувате	
како	 тој	 сон	да	 се	оствари	и	 стане	ре-
алност.	не	брзајте,	тогаш	соништата	се	
остваруваат	 релативно	 брзо.	 добро	 е	
кога	човек	вели:	само	се	обидувам	да	ги	
остварам	своите	соништа.

20.	 подобро	 е	 да	 комуницирате	 со	
добра	книга	отколку	со	празен	човек.

извор:
 https://www.linkedin.com/pulse/

list-great-20-tips-from-dr-mikhail-liptak-
igor-maher/

превод,	обработка	и	адаптација:
Ана Карајанова-Димитрушева

МОетО 
третМанскО 
патУваЊе
искуство на пациент  
со мултипла склероза

Мултипла	склероза	(Мс)	е	хронич-
на,	 прогресивна,	 воспалителна	 и	 деге-
неративна	болест.	денес,	Мс	е	една	од	
најчестите	 невролошки	 нарушувања	
и	 причина	 за	 инвалидитет	 кај	 млади	
лица.	во	светот	има	повеќе	од	2,5	мили-
они	лица	кои	боледуваат	од	оваа	болест,	
додека	 во	 република	 Македонија	 овој	
број	 изнесува	 околу	 1.200-1.300.	 ова	
заболување	 претставува	 оптоварување	
и	 сериозен	 проблем	 не	 само	 за	 паци-

ентите	туку	и	за	нивните	семејства,	 за	
околината	и	за	државата.

повеќето	 лица	 со	 Мс	 се	 дијагно-
стицираат	на	возраст	меѓу	20-тата	и	40-
тата	 година.	 кај	 женската	 популација	
зачестеноста	 е	 тројно	 поголема	 откол-
ку	 кај	 мажите.	 кај	 мултипла	 склероза	
единствена	 предвидлива	 работа	 е	 не-
предвидливоста.	текот	на	болеста	како	
и	нејзините	симптоми	можат	многу	да	
варираат,	 почнувајќи	 од	 замаглен	 вид,	
слабост	 во	 екстремитетите,	 хроничен	
замор,	 непријатни	 сензации,	 нестабил-
ност	и	слично,	па	затоа	често	се	наре-
кува	и	болест	со	илјада	лица.

причините	за	појавана	Мс	сè	уште	
не	се	познати,	но	достапни	се	неколку	
третмански	опции	кои	имаат	за	цел	да	
ја	 стопираат	 прогресијата	 на	 болеста,	
да	го	забават	инвалидитетот	и	да	го	по-
добрат	 квалитетот	на	живот	на	 лицата	
со	мултипла	склероза.
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бев	 советувана	 од	 страна	 на	 мојот	 ле-
кар	 (невролог)	 да	 го	 продолжам	 моето	
третманско	патување	со	друг	лек.

за	 среќа	 на	 пациентите	 со	Мс,	 во	
Македонија	во	2018	година	се	регистри-
ра	 нов	 иновативен	 и	 високо	 ефикасен	
лек,	 „окрелизумаб“.	овој	лек	 е	 ефика-
сен	и	безбеден	во	лекување	на	лицата	со	
активни	 форми	 на	 релапсна	 мултипла	
склероза	и	рана	фаза	на	примарно	про-
гресивна	мултипла	склероза.	во	момен-
тов,	 низ	 светот	 со	 овој	 медикамент	 се	
лекуваат	повеќе	од	70.000	лица	со	Мс.

по	 неколку	 консултации	 и	 договор	
со	 мојот	 невролог	 одлучивме	 дека	 нај-
безбедна	 можност	 да	 продолжам	 да	 се	
справувам	со	мојата	мултипла	склероза	
е	да	започнам	да	примам	„окрелизумаб“.

првата	 интравенска	 инфузија	 ја	 при-
мив	 кон	 крајот	 на	 јули	 2018	 година	 на	
универзитетската	клиника	за	неврологија	
во	скопје.	во	 текот	 и	 по	инфузијата	 до-
бро	 се	 чувствував,	 прво	од	причина	што	
примам	високо	ефикасен	лек,	а	второ	што	
веќе	кај	мене	е	намален	ризикот	за	појава	
на	мозочна	инфекција.	“окрелизумаб“	се	
прима	како	две	инфузии	во	растојание	од	
две	недели,	така	што	јас	втората	ја	примив	
по	15-ина	дена.	овој	начин	на	аплицирање	
се	 применува	 само	 при	 првата	 админи-
страција,	така	што	секоја	следна	инфузија	
е	на	шест	месеци.	Ќе	треба	да	ја	променам	
мојата	 рутина,	 бидејќи	 сега	нема	да	има	
потреба	да	 го	инјектирам	својот	медика-
мент	на	секои	два	дена,	ниту	да	одам	се-
кој	месец	на	клиниката	за	неврологија	да	
примам	лек	за	Мс.

слободно	 можам	 да	 кажам	 дека	
овој	лек	е	ефикасен,	комфорен	и	овоз-
можува	првпат	пациентите	со	Мс	да	не	
мораат	да	се	оптоваруваат	секојдневно	
или	 секоја	 недела	 со	 својата	 терапија.	
според	 информации	 од	 клиниката	 за	
неврологија,	планирано	е	да	се	вклучат	
13-ина	пациенти	со	двете	форми	на	Мс	
на	третман	со	„окрелизумаб“	во	тек	на	
оваа	година.

Ме	радува	што	по	толку	години	бор-
ба	 со	 мултипла	 склероза,	 во	 Македо-
нија	веќе	се	достапни	високо	ефикасни	
лекови	кои	ни	влеваат	надеж	за	достоен	
живот	кој	не	е	одреден	од	болеста	туку	
од	можностите.

Ана Карајанова-Димитрушева

АКТУЕЛНОСТИ

се	викам	ана,	боледувам	од	мултипла	
склероза	од	1999	година,	значи	со	болеста	
се	борам	од	мојата	20-годишна	возраст.

по	 краткото	 дијагностицирање	 на	
мојата	 болест	 почнав	 третман	 со	 ин-
терферонска	терапија,	која	во	тоа	време	
беше	единствената	достапна	терапија	во	
Македонија.	за	жал,	со	текот	на	години-
те	мојата	Мс	полека	 прогресираше,	 но	
за	среќа,	во	нашата	држава	стана	достап-
на	нова	поефикасна	терапија	(натализу-
маб)	 за	 пациентите	 со	 високо	 активна	
Мс.	оваа	терапија	ја	примав	27	месеци,	

во	кој	период	мојата	состојба	беше	ста-
билна,	 без	 влошувања,	 без	 прогресија,	
воедно	 и	 одлично	 ја	 поднесував.	 но,	
за	 жал,	 поради	 значително	 покачените	
вредности	на	JC	вирус,	кој	претставува	
ризик	за	појава	на	потенцијално	фатал-
но	воспаление	на	мозокот	(прогресивна	
мултифокална	 леукоенцефалопатија),	

11. нациОнална 
кОнФеренција  
За рак на дОјка
(keep the fight,  
 keep the faith)

по	 повод	 одбележувањето	 на	 ме-
сец	октомври	–	светски	месец	за	борба	
против	 рак	 на	 дојка,	 на	 31.10.2018	 го-
дина	во	хотелот	“александар	палас“	во	
организација	на	тимот	на	здружението	
„борка	–	за	секој	нов	ден“	се	одржа	11.	
национална	 конференција	 за	 рак	 на	
дојка	„продолжи	 ја	борбата,	 задржи	 ја	
вербата“	 (keep	 the	 fight,	 keep	 the	 faith)	
посветена	 на	 лекувањето	 и	 третманот	
на	ракот	на	дојката	во	Македонија.	

во	знак	на	поддршка	на	овој	настан	
присуствуваше	 и	 претставник	 на	 на-
ционалниот	 сојуз	 на	 лица	 со	 телесен	
инвалидитет	 на	 Македонија	 -	 Мобил-
ност	Македонија.

настанот	 пројави	 огромен	 интерес	
кое	 беше	 воочливо	 од	 огромниот	 број	
присутни	во	салата,	а	причината	за	тоа	
беше	богатата	агенда	и	предавањата	од	
врвни	доктори	специјалисти	во	областа	
на	онкологијата.

на	самиот	почеток	поздравен	говор	
одржаа:

-Г-ѓа	 биба	 додева,	 претседател	 на	
здружението	за	борба	против	рак	„бор-
ка	–	за	секој	нов	ден“;

-	доцент	др.	венко	Филипче,	минис-
тер	за	здравство,	влада	на	р.	Македонија;

-	Г.	даниел	ден	дончев,	директор	на	
Фонд	за	здравствено	осигурување	на	р.	
Македонија.

следуваа	предавања:
-	 д-р	 златко	 стојковски	 специја-

лист	радиолог,	Градска	општа	болница	
8	септември,	„раната	дијагноза	-	најби-
тен	фактор	во	успешно	лекување	на	рак	
на	дојка“;

-	д-р	Горан	кондов,	универзитетска	
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клиника	за	торакална	и	васкуларна	хи-
рургија	скопје,	„современи	аспекти	на	
хируршкиот	 третман	на	раниот	малиг-
ном	на	дојката“

-	асс.	д-р	софија	пејкова,	универ-
зитетска	 клиника	 за	 пластична	 рекон-
струкција	„реконструкција	на	дојки	по	
масектомија“;

-	д-р	нино	васев,	 специјалист	 он-
колог,	универзитетска	клиника	за	ради-
отерапија	и	онкологија	–	укро	скопје,	
„тераписки	опции	за	рак	на	дојка	и	нив-
ната	достапност“;

-	 нана	 Гладуиш,	 претседател	 на	
здружението	 „една	 от	 8“	 бугарија,	
„Мојата	борба	со	ракот	на	дојка“.

конференцијата	успешно	заврши	со	
панел-дискусија	 каде	 што	 присутните	
поставија	огромен	број	прашања	и	да-
доа	конструктивни	предлози.

повеќе	 од	 десет	 години	 постоење,	
повеќе	од	десет	години	борба	за	паци-
ентите	 со	 карцином,	 повеќе	 од	 десет	
години	 верба	 и	 постигнат	 успех.	 да,	
тоа	е	здружението	за	борба	против	рак	
„борка	 –	 за	 секој	 нов	 ден“.	 одржаа	
прекрасна	 конференција,	 секоја	 чест,	
продолжете	 ја	борбата.	ви	посакуваме	
уште	многу	вакви	кампањи,	остварени	
активности	и	реализирани	проекти.	

Ана Карајанова-Димитрушева

МеЃУнарОдна 
креативна 
рабОтилница  
вО ОХрид

кога	настаните	се	повторуваат,	велат	
дека	вредат,	но	кога	настаните	стануваат	
традиционални	 тогаш	 тие	 добиваат	 ди-
мензија	на	нешто	кое	дава	 обележје	на	
една	група,	на	едно	значење	на	таа	група	
и	уникатност	на	нивните	дела.

токму	 таква	 е	 нашата	 повеќего-
дишна	 и	 традиционална	 меѓународна	
работилница	 во	 охрид,	 организирана	
од	страна	на	креативната	работилница	
при	Мобилност	скопје	и	која	е	виновна	
да	 ги	 собира	 секоја	 од	 годините	 нана-
зад,	па	и	оваа,	на	едно	место	и	во	исто	
време,	 огромен	 број	 наши	 членови	 и	
членови-креативци	 од	 соседните	 збра-
тимени	здруженија	низ	балканот.

оваа	година	осумдневната	работил-
ница	во	охрид	(од	6	до	14	октомври)	ор-
ганизирана	од	страна	на	креативците	од	
нашето	здружение	со	целосна	поддрш-
ка	од	Мобилност	скопје	(невенка,	Ма-
рина,	 драгица,	 кристина,	 далиборка,	
зоран,	 Горан,	 дејан,	Христина,	 јелена,	
Гоце,	имер,	дејан	Ѓ.),	ја	посетија	повеќе	
од	15	членови	од	три	збратимени	здру-
женија	и	тоа:	здружението	на	заболени	
од	Мс	на	севернобанатскиот	округ-но-
ви	 књежевац	 (славица,	 зага,	 Гизела,	
Милена,	 нада),	 здружението	 за	 Мс	
пчињски	округ	–	врање	(Гордана,	сне-
жана,	 Милка,	 дубравка),	 здружението	
за	Мс	од	јабланичкиот	округ-лесковац	
(слаѓана,	Мила,	јована)	како	и	неколку	
волонтери	и	пријатели	на	ова	прекрасно	
интерактивно	дружење	кое	протече	по-

успешно	и	од	апсолутно	дефинираните	
замисли	околу	тоа.

Главната	 тематика	 на	 работилница-
та	 секако	 се	примената	на	креативните	
техники	 и	 создавањето	 на	 финалните	
дела	од	нив,	во	кои	секој	од	учесниците	
ќе	партиципира	со	својот	креативен	ум,	
афинитети	и	можности.	за	таа	цел	учес-
ниците	се	поделија	во	две	групи.	едната	
група	 изработуваше	 дела	 во	 техниката	
декупаж,	 а	 другата	 група	креираше	на-
кит	 од	мониста.	искуствата	и	предзна-
ењата	во	техниките,	собрани	од	годините	
наназад,	 придонесоа	 оваа	 работилница	
да	 биде	 едно	полнолетство	 за	 нас	 како	
креативци,	како	и	знак	за	сериозност	на	
нашата	креативна	работилница	која	до-
кажа	дека	е	апсолутно	спремна	да	поне-
се	епитет	на	сериозно	творечка	креатив-
на	работилница	која	создава	впечатливо	
примамливи	дела	за	сечие	око	и	восхит	
за	секој	што	сака	да	доживее	убаво	тво-
рештво	создадено	од	нечија	рака.	во	ре-
лаксираниот	амбиент	на	работилницата	
помогна	симбиозата	помеѓу	секој	нејзин	
член	 присутен	 на	 неа	 кој	 покрај	 прак-
тичниот	придонес,	придонесе	и	со	свои-
те	пријателски	насмевки,	дружељубиви	
разговори	 и	 восхит	 дека	 е	 дел	 од	 едно	
вакво	дружење.

комодитетот	на	работилницата	ни	го	
овозможија	 неколкуте	 верни	 пријатели	
на	 креативната	 работилница	 кои	 секој	
спрема	 своите	 можности,	 ни	 помогна,	
ни	подаде	рака	и	ни	даде	доволно	воздух	
во	крилјата,	на	што	ние	сме	им	секогаш	
неизмерно	 благодарни	 и	 секогаш	 ќе	 ги	
чувствуваме	за	наши	најверни	пријатели.

особената	 чест	 која	 ни	 беше	доде-
лена	на	овогодишната	работилница,	ќе	
им	 ја	препишеме	на	нашите	пријатели	
од	лајонс	клубот	охрид	десарети,	кој	
не	покани	да	бидеме	гости	на	нивниот	
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11.	 роденден	 и	 каде	што	 имавме	 мож-
ност	да	ги	покажеме	нашите	дела	пред	
очите	 на	 тие	 прекрасни	 личности	што	
всушност	и	беше	медалот	на	целокуп-
ниот	ангажман	создаван	повеќе	од	еден	
месец-наречен	-	Меѓународна	работил-
ница	во	охрид.

креативна	 работилница	 при	 Мо-
билност	скопје,	секој	нејзин	член	како	
и	 сите	 членови	 од	 збратимените	 здру-

женија-гости	 на	 настанот,	 едногласно	
кажаа	 дека	 ќе	 живеат	 со	 импресиите	
понесени	од	 оваа	извонредна	 работил-
ница,	 а	 желбата	 за	 продолжување	 на	
ваквите	заеднички	дружења	нема	нико-
гаш	да	згасне	сè	додека	има	можност	за	
организирање	 на	 вакви	 интерактивни,	
креативни,	едукативни	и	инспиративни	
сплотувања.	за	таа	цел	главната	поента	
на	работилницата	се	оствари,	а	ќе	биде	
подимензионирана	 доколку	 биде	 пот-
тик	 за	 примамување	 на	 уште	 поголем	
број	наши	членови	од	Мобилност	ско-
пје,	кои	би	го	пронашле	својот	дух	под	
ова	 креативно	 парче	 живот	 наречено	
работилница.	

Христина П.

креативна 
рабОтилница  
вО враЊе

во	 деновите	 од	 12	 до	 15	 септем-
ври,	 збратименото	 здружение	 за	 Мс-
пчињскиот	 округ	 од	врање,	 организи-
ра	 работилница	 во	 живописното	 пла-
нинско	 место	 бесна	 кобила	 каде	што	
покрај	 домаќините	 и	 креативците	 од	
здружението	за	Мс	од	јабланичкиот	ок-
руг-лесковац,	 дел	 од	 таа	 работилница	
беа	и	нашите	креативци	од	креативна-
та	работилница	при	Мобилност	скопје.

Миризбата	на	есента	и	чистиот	пла-
нински	 воздух	 на	 членовите	 им	 овоз-
можи	 дополнителна	 инспирација	 за	
креирање	нови	интересни	дела	во	веќе	
познатата	 техника	 декупаж,	 која	 секо-
гаш	за	нив	има	бесконечни	идеи.	трите	
дена	 од	 работилницата	 изобилуваа	 со	
многу	интерактивни	дружења,	размена	
на	искуства	во	изработките	на	предме-
тите	 во	 техниката	 како	 и	 несебичните	
заемни	помагања	за	посовршено	фина-
лизирање	на	делото.

посебна	 нота	 на	 работилницата	
и	 даде	посетата	 од	 страна	на	 градона-
чалникот	 на	 град	 врање	 -	 господин	
слободан	 Миленковиќ	 и	 пратеникот	
во	 собранието	 за	 социјални	 прашања,	
господин	дејан	ивановиќ,	кои	го	дадоа	
најсилниот	 аплауз	 за	 нивниот	 труд	 во	
изработката	 на	 креативните	 дела	 како	
и	 за	 синергијата	 помеѓу	 збратимените	
здруженија.	креативците	беа	почестени	
со	харизмата	на	високите	гости,	а	крај-
но	 вчудовидени	 од	 хуманиот	 однос	 со	
високата	почит	кон	секој	од	нив.

нашата	креативна	работилница	при	
Мобилност	скопје	на	домаќините	им	се	
заблагодари	 за	 прекрасно	 поминатите	
денови	во	нивниот	град,	ги	понесе	дома	
импресиите	 од	 прекрасно	 поминатото	
време	и	потврди	дека	ваквите	меѓусеб-
ни	работилници	нема	да	застанат	овде,	
туку,	напротив,	ќе	бидат	поттик	за	идни	
нови	активни	дружења	кои	впрочем	се	
едно	од	најнежните,	а	сепак	најсилните	
помагатели	во	социјалниот	живот	на	те-
лесниот	инвалид.

Христина П.
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целта	 на	 фестивалот	 е	 размена	 на	
искуства	со	идеа	да	се	применат	пози-
тивните	 примери	 од	 друга	 средина	 во	
својата.	 исто	 така	 фестивалот	 овоз-
можува	лицата	 со	посебни	потреби	да	
покажат	дека	во	нив	има	потенцијал	и	
своите	можности	и	способности	прето-
чени	во	уметнички	дела	да	ги	покажат	
пред	публика.

на	 последната	 фестивалска	 вечер	
настапија	 учесниците	 од	 скопје.	 ин-
клузивната	 група	 на	 балетското	 студио	
„еурека“,	 ја	 изведе	 претпремиерата	 на	
„пепелашка“,	во	која	учествуваат	покрај	
балерините	на	еурека“	и	Марија	савес-
ка,	 јована	 јовановска,	дени	жерновска	
и	 Мики	 стојановски,	 членови	 на	 Мо-
билност	 –	 скопје.	 претставата	 на	 која	
работеше	 инклузивната	 група	 напорно	
неколку	месеци	предизвика	воодушеву-
вање	 кај	 целата	 публика.	 емоциите	 не	
можеа	да	се	сокријат.	солзи	радосници	
од	успехот	имаше	и	кај	танчарите.	

Младите	 учесници	 на	 заечарскиот	
фестивал	 ги	 срушија	 вештачките	 гра-
ници	и	покажаа	како	треба	да	изгледаат	
моралните	вредности	на	луѓето	и	опш-
теството.	 бидејќи	 ретки	 се	 оние	 луѓе	
кои	си	дозволуваат	да	подадат	рака	на	
вистинско	 пријателство	 на	 послабиот	
без	 да	 помислат	 на	 добивка	 и	 корист.	
ретки	се	несебичните	кои	ја	делат	љу-
бовта	 со	невидливите	во	општеството.	
а	уште	поретки	оние	кои	своето	време	
го	користат	да	помогнат	некому	да	биде	
среќен	 и	 својата	 среќа	 ја	 градат	 пра-
вејќи	ги	среќни	оние	околу	себе,	вложу-
вајќи	 се	 целосно	 без	штедење.	спрем-
ни	да	мотивираат,	 борбени,	 енергични,	
полни	 со	 најчисти	 емоции,	 спремни	
да	истраат,	учесниците	се	разделија	со	
ветување	 дека	 повторно	 ќе	 се	 дружат	
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трет МеЃУнарОден 
инклУЗивен 
Фестивал  
„арт ЗОна За све  
– ЗајеЧар“

трета	година	по	ред	на	10	септември	
2018,	со	свечено	дефиле	на	учесниците	
од	центарот	на	градот	до	детскиот	цен-
тар,	 каде	 што	 се	 одржува	 фестивалот	
се	отвори	третиот	Меѓународен	инклу-
зивен	фестивал	на	детско	и	младинско	
творештво	„арт	зона	за	све“.	Фестива-
лот	траеше	од	10	до	14	септември	и	во	
петте	 дена	 заечар	 ги	 пречека	 гостите	
од	 Македонија	 (скопје	 и	 струмица),	
бугарија	 (софија),	босна	и	Херцегови-
на	(тузла)	како	и	од	повеќе	градови	од	
србија	како	од	домаќинот	заечар	потоа	
белград,	панчево,	нови	сад	и	други.	

следната	година.	
домаќините	ги	отворија	своите	срца	

и	 на	 секој	 чекор	 се	 чувствуваше	 нив-
ното	огромно	гостопримство.	заечар	за	
време	на	фестивалот	на	сите	 гости	им	
беше	вистински	дом	и	пример	како	се	
работи	со	душа	и	срце.

Елена Ѓурчиноска
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последните	 топли	 зраци	
на	летото	и	почетокот	на	жи-
вописната	 есен,	 Мобилност	
скопје	одлучи	да	ги	доживее	
во	нашиот	топол	и	прекрасен	
дојран.	за	таа	цел,	токму	во	
овој	 град,	 на	 23	 септември,	
Мобилност	скопје	за	своите	
членови	го	организира	ового-
дишниот	 излет	 во	 природа,	
каде	што	самата	дестинација,	
гостољубивоста	 на	 домаќи-
ните	 во	 ресторан	 „боеми“	 и	
звуците	на	македонскиот	ме-
лос	беа	доволна	инспирација	
поголемиот	 дел	 од	 нашите	
членови	во	друштво	на	свои-
те	пријатели	од	здружението	
да	уживаат	во	тие	убавини.

на	 настанот	 беше	 пока-
нет	 да	 присуствува	 градона-
чалникот	на	општина	дојран,	
господин	анго	ангов,	со	кој	
во	времетраењето	на	излетот	
дел	 од	 нашите	 членови	 се	
сретнаа	 со	 него	 и	 во	 спон-
таниот	 разговор	 тој	 ја	 иска-
жа	 поддршката	 кон	 нашето	
здружение	 и	 отвореноста	 за	
соработка	 на	 општината	 со	
нас	 во	 иднина	 (преку	 прет-
ходно	 изработени	 план-про-
екти	за	потребите	на	Мобил-
ност	скопје	кон	нив).

од	 задоволните	 распо-
ложени	 лица	 на	 присутните,	
добрата	 организација	 на	 од-
говорните,	 гостољубивоста	
на	домаќините	,	од	хуманата	
страна	 на	 поддржувачите	 на	
излетот	 (на	 кои	 Мобилност	
скопје	 им	 изразува	 особена	
благодарност)	 и	 средбата	 со	
градоначалникот,	 истиот	 по-
мина	 во	 извонредна	 атмос-
фера	 и	 претставува	 огромна	
причина	присутните	да	поса-
каат	 ваквиот	 настанот	 да	 се	
повтори.

Христина П.

иЗлет  
на МОбилнОст 
скОпје вО дОјран

Финале  
на прОектОт  
За иЗГрадба  
на пристапни 
раМпи и тОалети  
За деца сО телесен 
инвалидитет  
вО ОOУ „кОЧО 
рацин“ кУМанОвО

во	 присуство	 на	 претставници	 од	
фондацијата	 отворено	 општество	Ма-
кедонија,	 Мобилност	 куманово,	
совет	на	општина	куманово,	сектор	за	
образование,	бизнис	заедницата	и	меди-
уми,	на	08.10.2018	година,	во	основното	
училиште	 „кочо	 рацин“	 во	 куманово	
официјално	 беа	 отворени	 пристапните	
рампи	и	тоалети	за	лица	со	телесен	ин-
валидитет.	 проектот	 беше	 реализиран	
од	 Мобилност	 куманово,	 а	 фина-
сиски	беше	поддржан	од	ФооМ.	

свечената	лента	ја	пресекоа	претсе-
дателот	на	советот	на	 општина	кума-
ново,	атина	Мургашанска	и	 претседа-
телот	на	Мобилност	куманово,	небој-
ша	ташиќ.

„пристапните	 рампи	 во	 објектите	
каде	 се	 изведува	 настава	 од	 основно,	
средно	и	високо	образование	се	од	осо-
бена	важност	за	децата	со	инвалидност	
бидејќи	оттука	започнува	се	во	животот.	
понатаму,	во	зависност	од	тоа	со	каква	
едукација	ќе	се	стекнете	во	животот,	ќе	
зависи	и	колку	ќе	станете	конкурентни	
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пристапнО 
кУМанОвО

претставници	 на	 Мобилност	 ку-
маново	 на	 15.08.2018	 година	 одржаа	
работна	 средба	 со	 градоначалникот	 на	
општина	куманово,	Максим	димитри-
евски,	на	која	беше	дискутирано	за	за-
почнување	на	заеднички	активности	за	
овозможвање	на	целосна	пристапност	и	
непречено	движење	на	лицата	со	инва-
лидност	на	 јавните	површини	на	тери-
торија	на	општина	куманово.	

на	 средбата	 градоначалникот	 ис-
кажа	 потполно	 разбирање	 и	 поддршка	
на	нашето	барање,	како	и	на	идејата	за	
одржување	 на	 тематска	 работилница	
на	 која	 претставниците	 на	Мобилност	
куманово	и	претставниците	од	секто-
рот	 за	 урбанизам,	 комунални	дејности	
и	заштита	на	животната	средина	и	при-
родата	на	општина	куманово	ќе	ги	раз-
гледаат	 правните	 основи	 и	 регулативи	
за	 изградба	 и	 адаптација	 на	 спуште-
ни	 рабници	 на	 премини	 преку	 улица,	
пристап	 во	 парковите	 и	 плоштадите,	
потоа	обезбедување	и	прописно	обеле-
жување	 на	 паркинг	 простори	 за	 лица	
со	инвалидност	(со	спуштен	рабник	за	
непречена	транзиција	на	лицата	од	пар-
кингот	кон	тротоар),	потоа	адаптирани	
тоалети	во	јавните	објекти	и	сл.	од	ра-
ботилницата	 се	 очекува	 да	 произлезат	
адекватни	 заклучоци,	 да	 се	 постават	
приоритети	и	да	се	определи	временска	
рамка	за	реализација	на	истите.	реали-
зацијата	се	очекува	да	биде	постепена,	
етапна,	 односно	 задолжително	 да	 се	
планира	 и	 овозможи	 пристапност	 на	
сите	 улици	 кои	 ќе	 се	 градат,	 при	 ре-
новирањето	 на	 улиците	 и	 тротоарите,	
а	на	некои	 јавни	простори	ќе	 се	делу-
ва	 целно,	 односно	 иако	 реновирани,	
ќе	 се	пристапи	кон	нивно	 адаптирање.	
Мобилност	 куманово	 изразува	 голема	
благодарност	 до	 градоначалникот	 за	
пружената	 рака	 на	 соработка	 и	 иска-
жаната	 подготвеност	 преку	 стручните	
лица	од	 секторот	да	 се	погрижт	да	им	
овозможат	непречен	пристап,	движење	
и	 престој	 низ	 јавните	 површини	 и	
објекти	во	општина	куманово	на	граѓа-
ните	кои	се	соочуваат	со	пречки	во	дви-
жење	заради	својот	инвалидитет.

на	09.10.2018	година,	во	простори-
ите	на	општина	куманово,	се	одржа	ра-

ботна	средба	помеѓу	претставниците	на	
Мобилност	куманово,	небојша	ташиќ	
и	 бранимир	 јовановски,	 со	 претстав-
ниците	 од	 со	 куманово,	 ивица	 ди-
мовски,	 бојан	 петковски,	 Момчило	
јовановски	 и	 донка	 петровска.	 беше	
истакнато	дека	Меѓуопштинското	здру-
жение	на	лица	со	телесен	инвалидитет	
на	куманово,	кратово	и	крива	паланка	
-	Мобилност	куманово	го	започна	про-
ектот	„пристапно	куманово“	со	интен-
ција	да	се	одржат	повеќе	работни	сред-
би	и	тематски	работилници	со	надлеж-
ни	лица	од	општина	куманово,	на	кои	
ќе	се	дискутира	и	анализира	состојбата	
најнапред	на	пешачките	премини,	пар-
кинг	местата	и	рампите	пред	институ-
циите	и	подрачните	единици	на	фондо-
вите,	а	потоа	истиот	да	се	пренесе	и	во	
општините	кратово	 и	крива	паланка.	

идејата	е	да	ја	промовираме	потребата	
од	пристапност	и	 самостојно	движење	
и	 непречено	 престојување	 на	 лицата	
со	 потежок	 степен	 на	 инвалидитет	 во	
стамбено-деловните	 простории,	 и	 на	
јавните	површии.	потреба,	но	и	закон-
ска	обврска	на	државата	и	на	локалните	
самоуправи	 од	 јавните	 средствата	 на	
граѓаните	да	се	инвестира	во	подобру-
вање	на	условите	за	живот	и	работа	на	
граѓаните	кои	се	соочуваат	со	тешкоти-
ите	кои	ги	предизвикува	нивната	инва-
лидност	и	бариерите	на	опкружувањето	
кои	ги	створило	општеството.

имаме	 потполно	 разбирање	 од	 ло-
калната	 самоуправа,	 поддршка	 од	 гра-
доначалникот	 Максим	 димитриевски,	
останува	посветено	да	работиме	на	ре-
ализација	на	планираното	и	да	се	наде-
ваме	дека	чекор	по	чекор,	 еден	ден	ќе	
зачекориме	во	потполно	пристапно	
куМаново.

Б.Јовановски

на	 пазарот	 на	 трудот	 и	 како	 понатаму	
ќе	се	осамостите	во	својот	живот.	ние	
се	надеваме,	благодарение	на	тимот	кој	
го	спроведе	овој	проект	(наставниците	
анита	 димовска,	 ивана	 Ѓорѓиевска,	
росица	трајковска	и	далибор	јованов-
ски,	со	несебична	поддршка	од	дирек-
торката	 лидија	 пешевска)	 дека	 овие	
рампи	кои	денеска	се	пуштаат	во	упо-
треба	 и	 тоалетите	 кои	 се	 од	 особена	
важност	 за	 дечињата	 кои	повеќе	 часо-

ви	 престојуваат	 во	 учи-
лиштето	дека	ќе	им	по-
могнат	 на	 оние	 дечиња	
кои	 ќе	 бидат	 запишани	
овде	 во	 иднина	 и	 дека	
многу	полесно	и	поуба-
во	ќе	се	чувствуваат	при	
посетувањето	 на	 наста-
вата	 во	 ова	 училиште“,	
изјави	 бранимир	 јова-
новски,	 претседател	 на	

Мобилност	Македонија.
со	помош	на	 донациите	 од	 бизнис	

заедницата	 беше	 направен	 уште	 еден	
тоалет	 и	 беше	 преадаптирана	 прист-
апната	 рампа	 во	 училиштето.	 Голема	
благодарност	на	сите	донатори	кои	по-
кажаа	голема	свест	за	лицата	со	телесен	
инвалидитет.

Б.Јовановски
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КОЛУМНА

(на кривата страна  
Од трОтОарОт)  
текстОт е пОсветен 
на лицата 
сО пОсебни 
веШтини... 
вО нарОдОт пОЗнати 
какО лица  
сО инвалиднОст

како	 никогаш	 досега	 наполно	 сум	
свесен	 дека	 не	 сум	 успеал	 да	 се	 оттр-
гнам	од	прегратките	на	 самотијата	ко-
ешто	нашето	општество	ми	го	наметна	
како	 единствен	 пријател.	 како	 таков	
смеам	 ли	 да	 си	 допуштам	 ирационал-
ност	и	да	потпрашам:	каде	се	корените	
на	таквата	судбина,	или	да	констатирам	
дека	судбината	е	измислица	на	човеко-
вата	 глупост	 како	 изговор	 за	 неговата	
неспособност?	 имам	 желба	 да	 дадам	
еден	краток	осврт	околу	лицата	со	по-
себни	вештини,	во	фелата	и	народот	по-
знати	како	инвалиди,	зашто	нашето	жи-
вотно	искуство	е	на	еден	начин	ем	етич-
ка,	ем	морална	револуција	во	која	ако	
победуваМе	не	нè	очекува	сигурно	
кревет	од	рози	туку	понатамошна	Ма-
кијавелистичка	борба	помеѓу	минатото,	
сегашноста	 и	 иднината!	 никој	 здрав	
нема	 да	 се	 снајде	 со	 тапите	 погледи	
на	минувачите	и	нивните	очи	кои	така	
подло	се	лепат	за	нашите,	наречи	недос-
татоци!	 нашата	 медицинска	 дијагноза	
не	 би	 требало	 да	 носи	апстрактен	
карактер,	 туку	 лиЧносен,	 зашто	
една	 иста	 дијагноза	 не	 владее	 исто	
со	 две	 или	 повеЌе	 лиЧности	
(во	овој	случај	лекарите	секогаш	ја	пра-
ват	истата	кобна	грешка)	и	тоа	треба	да	
служи	како	фундамент	во	нашиот	пона-
тамошен	живот!	како	личност	човекот	
со	посебни	вештини,	односно	со	теле-
сен	инвалидитет,	како	и	секоја	нормал-
на	личност	поседува	слободна	волја,	а	
пак	 таа	негова	 волја	не	 се	изразува	на	
создавањето	нешто	ново	од	ништо	што	
воопшто	не	било,	туку	тој	самиот	тре-
ба	 да	 предизвика	 кај	 себе	 волја	на	
твореШтво,	 која	 би	 избила	 од	 него	
самиот	и	би	се	совпаднала,	или	самата	
во	 исто	 време	 би	 се	 коригирала	 преку	
моќта	 и	 волјата	 на	 самиот	 космос,	
којшто	е	да	потсетиме	од	збор	и	љубов	
створен	да	суштествува,	па	кој	и	да	бил	
створителот	тоа	е	секако	сеедно	за	на-

шите	 мртви	 нозе,	 ампутирани	 дланки,	
или	за	почитуваниот	господин	со	лати-
но-грчко	 потекло	 реуматоидниот	 ар-
тритис	јувенилис!	драги	мои	Христоси	
со	несоница,	Мухамеданци	во	инвалид-
ски	колички,	драги	мои	папи	без	круна	
и	епископи	без	епископија,	драги	бого-
мили	што	никогаш	не	добивте	милост.	
во	времево	денешно,	не	би	ми	требало	
многу	за	да	успеам	да	ви	докажам	дека	
и	 најзначајните	 личности	 од	 најстара-
та	до	старата	и	поновата	историја,	ние,	
лицата	со	телесен	инвалидитет	сме	им	
служеле	како	еден	вид	параван,	со	нас	
имало	и	многу	чудесии	но	и	многу	по-
веќе	измами	и	лаги!	од	смирението	на	
буда	 и	 праведноста	 на	 Мојсеј,	 преку	
чудата	 на	 Господ	 исус	 Христос	 и	 нај-
новото	појавување	на	божјиот	пратеник	
Мухамед,	сите	тие	не	избраа	нас,	како	
најлесно	би	го	претставиле	и	докажале	
своето	месијанство,	 светлина,	нивниот	
мрак	 и	 љубов.	 но	 пред	 се	 заради	 тоа	
што	телото	не	е	бескрајно,	иако	разумот	
и	срцето	ни	нудат	уживање	во	бесмрт-
ност,	тие	не	сведоа	само	на	ограничени-
те	тела!	драги	мои,	нивното	сострадал-
ништво	со	нас	во	онаа	време	било	рам-
но	на	подвиг	(за	секој	од	нив	различно	
и	посебно)	зашто	обичниот	неук	народ	
сметал	 дека	 ние	 сме	 вакви	 зашто	 не-
којси	бог	не	казнил	заради	некое	наше	
лошо	 дело	 (или	 дело	 на	 нашите	 роди-
тели	 па	 заради	 нив	 бог	 се-одмаздува	
на	нас)	и	мислеле	дека	никој	не	треба	
да	му	помогне	на	ваков	човек.	но	ток-
му	нивното	учење,	посебно	учењето	на	
буда	и	Христос	тоа	го	релативизира	(за	
наша	жал,	во	некои	земји	како	индија,	
таквото	 размислување	 е	 уште	 во	 сила	
кај	 обичниот	 народ).	 затоа	 со	 радост	
признавам	моите	деноноќија	на	очај	се	
претопија	во	светлина	и	молитва,	оваа	
ноќ	 да	 го	 повикаме	 заедништвото	 и	
хармонија	т.е.	срцето	умот	и	душата	да	
ни	бидат	како	едно	цело.	во	една	моја	
песна	 напишав:	на	 падините	 од	 мојот	
град,	 барајќи	 траги	 од	 милион	 литри	
крв,	солзи	и	гној,	јас	наоѓам	само	чудни	
прекрасни	 плодови.	 да	 бидеме	 горди,	
да	бидеме	свои,	да	ги	отвориме	книгите	
на	животот	и	заеднички	да	се	сложиме,	
а	 тоа	всушност	дека	преку	маката	мо-
жеме	да	се	обожиме...

п.с.	нашата	животна	енергија	доага	
од	тренираното	тело,	тренирано	на	издр-
жливост	од	болка	и	просветлениот	осаме-
нички	дух	којшто	заради	инает	успешно	
се	носи	со	животните	закани	и	предизви-
ци.	возиме	со	мала	брзина	низ	животот	и	
секогаш	стигнуваме	навреме	на	целта,	за-
тоа	секогаш	е	потребно	да	брзаме	полека.	

Љубе Лазаровски

ЧелиЧнО срце

драги	читатели,	продолжуваме	со	ру-
бриката	интервју	со	наши	членови	кои	на	
било	каков	начин	успеале	да	го	привлечат	
нашето	внимание	во	изминатиов	период.	
овој	 пат	 повод	 за	 ова	 интервју	 е	 несе-
којдневниот	подвиг	што	го	постигна	еден	
наш	досега	така	да	се	каже	анонимен	член	
на	Мобилност	 битола.	 се	 надевам	 дека	
напишаново	 ќе	 ве	 заинтересира,	 а	 уште	
повеќе	 би	 се	 радувал	 доколку	 неговиот	
пример	 поттикне	 и	 други	 наши	 членови	
низ	спорт	и	физички	вежби	и	активности	
да	ги	совладаат	ограничувањата	од	нивна-
та	телесна	инвалидност.	примерот	за	кого	
во	ова	интервју	ќе	зборува	овој	наш	скро-
мен,	но	упорен	член,	ќе	потврди	дека	во	
секој	од	нас	се	крие	некој	талент	или	мож-
ност	за	големи	достигнувања	само	треба	
да	бидеме	истрајни	и	волјата	и	надежта	да	
не	нè	напуштаат.

интервјуто	 го	 направив	 во	 еден	 од	
последните	 прекрасни	 летни	 денови	 на	
излет	 со	 нашите	 членови	 од	Мобилност	
битола	во	манастирот	„св.	наум“	во	село-
то	болно	–	ресен.	еве	го	интервјуто	што	
го	направив:

најпрво да им се претставите на 
нашите читатели.

се	викам	васил јанкула.	роден	сум	
во	1991	година	во	селото	туминец-	Мала	
преспа	во	република	албанија,	во	маке-
донско	 семејство	 со	 уште	 двајца	 браќа.	
поради	компликации	при	раѓањето	имам	
трајни	 последици	 од	 церебралната	 па-
рализа	што	се	одразуваат	на	мојот	говор	
и	на	одењето.	пред	15	години	моето	се-
мејство	се	пресели	да	живее	во	ресен	и	ни	
беше	доделен	социјален	стан	каде	што	се	
сместивме.	тука	го	завршив	средното	об-
разование,	а	потоа	се	запишав	на	Факул-
тетот	за	информатика	при	универзитетот	
во	битола,	но	сè	уште	не	сум	дипломирал.	
од	 времето	 поминато	 во	 албанија	 во	
родното	село	ми	остана	како	придобивка	
познавањето	на	албанскиот	јазик	што	во	
секојдневниот	живот	и	при	честите	пату-
вања	во	албанија	многу	ми	користи.

заради	зајакнување	на	мојата	мускула-
тура	и	подобрување	на	физичката	конди-
ција	редовно	одам	во	теретана	и	со	упорни	
вежби	успеав	да	зацврстам	и	целосно	да	ја	
подигнам	мојата	физичка	подготовка.	тоа	
ме	поттикна	и	понатаму	да	се	занимавам	
со	други	физички	активности.
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уредување	во	државата.
ајде сега да ни кажеш со која друга 

физичка активност и спорт се занима-
ваш како започна и колку време?

откако	 зајакнав	 физички	 тренирајќи	
во	теретаната	започнав	пред	седум	годи-
ни	да	возам	велосипед.	со	оглед	на	мојата	
телесна	инвалидност	заради	одржувањето	
на	рамнотежата	морав	да	возам	велосипед	
на	4	тркала.	за	тоа	да	го	постигнам	морав	
велосипедот	да	го	изработам	самиот	и	за	
таа	цел	го	замолив	соседот	кој	е	мајстор	
да	ми	помогни	да	 го	 составиме.	така	 со	
заварување	и	прилагодување	направивме	
велосипед	на	четири	тркала.	така	започ-
нав	да	се	движам	низ	градот	и	одев	секаде	
каде	имав	потреба	и	по	цели	денови	бев	
во	движење	управувајќи	го	велосипедот.	
секојдневното	 возење	 на	 велосипедот	
ми	ја	подобри	физичката	кондиција,	а	ми	
ги	зајакна	и	мускулите	пред	сè	на	нозете	
така	што	веќе	се	 јави	кај	мене	желба	да	
продолжам	со	велосипедизмот	како	спорт	
и	на	многу	подолги	патеки.

овој	предизвик	ме	натера	да	набавам	
друг	велосипед	и	започнав	да	разгледувам	
на	интернет	дали	има	некој	посоодветен	
велосипед	од	овој	адаптираниот	за	да	мо-
жам	да	спортувам	со	него,	а	не	само	да	се	
движам	низ	 градот	и	околината.	за	моја	
среќа	 по	 извесно	 време	 преку	 интернет	
купив	друг	велосипед,	сега	на	три	трка-
ла,	едно	напред	и	две	тркала	назад.	овој	
велосипед	е	полесен	од	претходниот,	ама	
има	голем	запчаник	назад	и	мал	запчаник	
напред.	според	зборовите	на	мојот	тренер	
ваков	велосипед	со	вака	поставени	запча-
ници	е	речиси	невозможно	да	се	вози	без	
да	 настапат	 тешки	 повреди	 на	 тетивите	
дури	и	кај	здрави	лица.	Меѓутоа,	јас	сум	
неверојатно	 силен	 човек	 и	 покрај	 инва-
лидноста	 и	 имам	 развиени	 мускули	 па	
велосипедот	го	управувам	на	долги	пате-
ки	и	покрај	неговата	тежина	и	техничката	
несовршеност.

сега да ни кажеш нешто за тоа како 
дојде на идејата да учествуваш на Ох-
ридскиот маратон и колку време и како 
се подготвуваше.

уште	пред	некое	време	кога	разбрав	
дека	во	охрид	се	организира	маратон	од	
свети	наум	до	охрид,	па	посакав	да	учес-
твувам	на	тој	маратон	покрај	сите	атлети-
чари	и	јас	со	мојот	велосипед.	со	оглед	на	
тоа	дека	се	работи	за	голема	патека	и	спе-
цифичен	терен	со	угорнини	морав	сериоз-
но	да	тренирам	за	да	можам	да	ги	издржам	
напорите.	за	да	го	постигнам	тоа	ми	беше	

потребна	и	стручна	помош	од	тренер	кој	
правилно	 ќе	 ги	 насочи	 подготовките	 и	
кондиционите	 подготовки.	 како	 тренер	
се	нафати	да	ми	биди	тони	ангеловски-
Маслото	познат	спортски	работник	и	тре-
нер	од	ресен.

под	надзор	на	тренерот	го	управував	
велосипедот	 на	 подолги	 релации	 и	 така	
одев	од	ресен	до	Маркова	нога	и	назад,	
а	тоа	е	со	должина	од	вкупно	некаде	око-
лу	60	км.	Често	велосипедот	го	управував	
и	 од	ресен	 до	 родното	 село	туминец	 во	
Мала	преспа	во	република	албанија	и	се	
враќав	назад	со	возење.	

кога	оценивме	дека	е	доволно	со	под-
готовките	 и	 дека	 можеме	 да	 настапиме	
на	 „охридскиот	маратон“,	 па	мојот	 тре-
нер	 отиде	 кај	 организаторите	 во	 охрид	
и	договори	јас	да	настапам	како	учесник	
на	 маратонот	 надвор	 од	 конкуренција	 и	
покрај	сите	атлетичари	да	земам	учество	
и	јас	со	мојот	велосипед.	организаторите	
на	 маратонот	 прифатија	 да	 учествувам.	
со	оглед	на	напорите	кои	треба	да	се	из-
држат	 и	 конфигурацијата	 на	 теренот	 кој	
изобилува	со	угорнини,	бидејќи	се	работи	
за	ридови	каде	што	се	простира	патеката,	
организаторот	 се	 огради	 од	 евентуални	
здравствени	ризици	и	проблеми	по	здра-
вјето	и	нè	предупредија	дека	тоа	го	прави-
ме	на	наша	одговорност.

дали првпат се соочуваше со таква 
патека и такви услови?

јас	на	подготовките	го	управував	ве-
лосипедот	 и	 на	 подолги	 патеки	 од	 оваа	
ако	се	земе	само	должината	на	патеката.	
Меѓутоа,	 оваа	 патека	 од	свети	наум	 до	
охрид	е	специфична	со	оглед	на	тоа	дека	
е	 целата	 со	 угорнини	 заради	 ридовите	
покрај	 езерото,	 а	 и	 времето	 не	ми	 беше	
сојузник	 бидејќи	 беше	многу	 сончево	 и	
тој	ден	имаше	високи	температури.

стартував	заедно	со	сите	тркачи-атле-
тичари,	тие	со	трчање,	јас	со	овој	мој	те-
жок	велосипед.	на	целта	стигнав	за	2	часа	
и	20	минути,	а	да	не	е	толку	тежок	теренот	
со	угорнините,	јас	би	ја	совладал	таа	пате-
ка	за	отприлика	1	час	и	30	минути.

на	почетокот	осетив	тешкотии	и	мо-
рав	 максимално	 да	 се	 напрегнам	 да	 ја	
совладувам	патеката	и	незгодниот	терен.	
цело	 време	 во	 мислите	 си	 повторував	
дека	нема	никогаш	да	се	откажам	освен	
ако	се	расипи	велосипедот.	јас	сум	и	по	
карактер	многу	упорен	и	решителен	човек	
и	штом	нешто	наумам,	нема	никогаш	да	
се	 откажам.	така	 ги	 совладав	 почетните	

ИНТЕРВЈУ

покрај со физичките вежби со што 
друго се занимаваш. дали има и некои 
општествени активности?

јас	 сум	 редовен	 член	 на	Мобилност	
битола	–	канцеларијата	во	ресен	и	учес-
твувам	 во	 сите	 активности	 кои	 се	 одви-
ваат	во	здружението.	нашето	здружение	
а	 посебно	 нашите	 членови	 од	 ресен	 се	
доста	активни	и	работат	на	повеќе	проек-
ти	некои	самостојно,	а	некои	во	органи-
зација	на	матичното	здружение	од	битола	
и	општина	ресен.	благодарение	на	дона-
циите	од	наши	видни	иселеници	во	прос-

ториите	 со	 кои	 располагаме	 донесовме	
многу	справи	за	вежбање	и	таму	можам	
да	тренирам	и	да	вежбам	кога	сакам	и	кол-
ку	сакам,	иако	одам	и	до	други	теретани	
низ	градот.

преку	 едно	 невладино	 здружение	
инка	од	битола	отидов	во	2017	година	
во	Холандија,	 каде	работев	на	 еден	про-
ект	 за	 волонтирање.	во	Холандија	 прес-
тојував	 во	 градот	омен	 два	 месеца.	 во-
лонтирав	на	една	фарма	каде	што	имаше	
и	штала	со	тркачки	коњи	и	се	грижев	за	
нивното	одржување	што	подразбира	хра-
на	и	секојдневна	нега.

од	Македонија	имаше	двајца	учесни-
ци	на	тој	проект,	а	вкупно	учесници	има-
ше	20	од	цела	европа	но	претежно	од	бал-
канот.	бев	единственото	лице	со	телесна	
инвалидност.	 тука	 стекнав	 пријателства	
кои	и	денес	 се	 одржуваат	 а	 впечатоците	
од	престојот	таму	се	извонредни.	вооду-
шевен	 сум	 од	 приемот	 на	 домаќините,	
начинот	на	кој	се	организирани	и	како	се	
однесуваат	 кон	 лицата	 со	 инвалидност.	
воодушевен	 бев	 и	 од	 организираноста	
на	целата	држава,	среденоста	и	односите.	
ама	баш	се	е	различно	од	ова	што	овде	
ми	беше	познато	како	начин	на	живот	и	
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напори	и	потоа	веќе	беше	полесно	и	не	ни	
размислував	на	нешто	друго	туку	само	на	
тоа	 дека	 наскоро	 ќе	 ја	 достигнам	целта.	
Мојот	тренер	цело	време	одеше	по	мене,	
ме	бодреше	и	ми	даваше	совети	како	да	
ги	совладам	сите	препреки	за	што	сум	му	
многу	благодарен.	

кога	пристигнав	на	целта	присутните	
граѓани	и	организаторите	беа	воодушеве-
ни	од	мојот	подвиг	и	за	постигнатиот	ус-
пех	ме	наградија	со	медал.	навистина	мо-
жам	да	речам	дека	тој	ден	бев	пресреќен,	
а	во	сите	спортски	вести	и	репортажи	бев	
претставен	како	спортска	сензација.

дали некој ти помогна во подготов-
ките и за самото учество на маратонот?

некоја	 голема	 помош	 од	 општината	
и	спонзори	немав.	општина	ресен	ми	по-
могна	 со	 тоа	што	 велосипедот	 со	 комбе	
го	однесоа	до	свети	наум	каде	што	беше	
стартот	на	трката	и	тука	заврши	нивната	
обврска.	Материјална	помош	во	произво-
ди	ми	даде	и	фирмата	свислион	-	агро-

плод	од	ресен.	други	спонзори	немав	и	за-
тоа	можам	да	речам	дека	имав	минимална	
помош.

дали освен овој маратон си учест-
вувал и на други натпревари и трки?

учествував	 и	 на	 манифестацијата	
„тур де Галичица“ и	сам	со	велосипедот	
се	искачив	на	највисоката	 точка	од	оваа	
патека,	доаѓајќи	на	половина	пат	од	ресен	
кон	охрид.

Што планираш за во иднина?
покрај	велосипедизмот,	јас	имам	една	

засега	 неостварена	желба	 да	 летам	 и	 со	
параглајдер.	 се	 надевам	 дека	 оваа	 моја	
желба	наскоро	ќе	ми	се	оствари	и	дека	ќе	
ги	осетам	и	убавините	на	слободното	ле-
тање	и	невидените	убавини	од	висините.

покрај	ова	јас	сериозно	размислувам	
и	 за	 една	 тура	 од	 ресен	 преку	 битола,	

прилеп,	велес,	скопје,	тетово,	Гостивар,	
струга	и	преку	охрид	да	 си	 дојдам	пак	
во	 ресен.	 со	 овој	 мој	 потфат	 сакам	 да	
го	 свртам	 вниманието	 на	 нас	 телесните	
инвалиди	 и	 положбата	 во	 општеството.	
се	надевам	дека	оваа	моја	замисла	ќе	се	
реализира,	за	тоа	ќе	ми	бидат	потребни	и	
спонзори	кои	ќе	финансираат	за	да	успе-
ам,	но	морам	да	најдам	и	друг	велосипед	
кој	ќе	биде	многу	полесен	и	технички	по-
совршен	 бидејќи	 овој	 покрај	 несоодвет-
ниот	пренос	со	запчаниците	е	и	премногу	
тежок	–	има	35	кг.

јас	 знам	 дека	 психички	 и	 физички	
можам	да	го	издржам	овој	напор	бидејќи	
после	маратонот	во	охрид	јас	и	самиот	се	
тестирав	на	подолга	патека.	веќе	ја	изво-
зив	патеката	од	ресен	до	пустец	и	потаму	
до	зрновско	и	назад,	а	тоа	сепак	не	е	мала	
должина,	 бидејќи	 таа	 изнесува	 116	 км.	
таа	патека	со	оваа	должина	ја	извозив	за	
8	часови	и	притоа	и	се	искачив	на	планин-
ското	место	бигла.	јас	сум	спремен	за	овој	
подвиг	иако	на	многу	луѓе	тоа	им	изгледа	
невозможен	потфат.

имам	и	уште	една	желба	доколку	има	
заинтересираност	 а	 ќе	 ми	 треба	 голема	
поддршка	 и	 од	Мобилност	Македонија.	
сакам	да	формираме	една	екипа	велоси-
педисти	 телесни	 инвалиди	 кои	 би	 учес-
твувале	на	бројни	натпревари	во	нашата	
држава,	 а	и	 во	 странство	како	репрезен-
тација	на	Македонија	составена	само	од	
наши	членови	–	телесни	инвалиди.	со	ова	
мислам	дека	би	постигнале	голема	афир-
мација	на	нашите	активности	и	целите	за	
кои	се	залагаме.

ти благодарам за твоето одделено 
време за ова интервју и во иднина ти 
пожелувам твоите замисли и желби да 
ти се остварат и да ги афирмираш це-
лите на нашето Здружение.

благодарам	и	јас	на	вниманието	и	на	
можностите	што	ми	 ги	 даде	Мобилност	
битола	да	се	социјализирам	по	моето	до-
аѓање	во	ресен	и	се	надевам	дека	заедно	
ќе	 постигнеме	 уште	 многу	 значајни	 ре-
зултати.

ете,	драги	читатели,	 се	надевам	дека	
со	 ова	 интервју	 ќе	 го	 запознаете	 овој	
наш	член	и	дека	неговиот	пример	барем	
некои	 од	 нас	 ќе	 го	 следат	 заради	 своја	
афирмација	 и	 секако	 за	 подобрување	на	
своето	здравје	преку	физички	активности	
и	спорт.	за	да	се	постигне	сето	ова	ќе	ни	
треба	челична	волја,	но	и	челичното	срце	
на	васил	јанкула.

Митко Фидановски

во	изминатите	месеци,	да	не	речам	
и	 години,	 Мобилност	 Македонија	 -	
сојуз	кој	брои	8.500	членови	-	поминува	
низ	премрежиња,	оркестрирано	напаѓан	
за	 дискриминација,	 противуставност	
итн.,	со	„прекарот“	таканаречен.	по	32	
години	постоење	и	евидентни	резулта-
ти,	 со	 средства	 за	 кои	некои	 ќе	 се	 из-
начудат.	при	последната	атака	беше	ди-
ректно	нападната	и	Мобилност	битола,	
како	 едно	 од	 најактивните	 здруженија	
што	брои	1.000	членови.	

имено,	во	нашите	објави	 за	набавка	
на	лекови	и	ортопедски	помагала,	на	ог-
ласна	табла	на	Фејсбук	и	на	нашата	веб-
страница	 објавивме	 дека	 нашите	 члено-
ви	можат	да	го	остваруваат	тоа	право	со	
членска	книшка.	донаторот	на	средства-
та	 со	 платени	 ваучери	 нè	 насочи	 на	 две	
места.	тие	ваучери	можат	да	се	видат	на	
веб-страницата.	имајќи	предвид	дека	ние	
сме	организација	со	членство	и	работиме	
по	статут	и	програма	која	е	легална	и	за-
конски	одобрена,	смешно	е	да	бидеме	об-
винети	 за	 дискриминација	 и	 прогласени	
за	таканаречени.	во	нашата	меморија	има	
неколку	сегменти	за	кои	е	бесцелно	да	се	
споменува,	но	еден	процес	мора.	

во	 периодот	 од	 2000	 до	 2002	 го-
дина,	 со	 меѓународен	 грант	 од	 иоМ-
усаид,	ја	имавме	можноста	за	изград-
ба	на	пристапни	рампи	и	 совладување	
на	 архитектонските	 бариери	 во	 бито-
ла,	 во	 партнерство	 со	 општината	 (што	
беше	услов).	по	двегодишно	барање	и	
добивање	 на	 дозволи	 од	 соодветните	
министерства,	 беа	изградени	17	 рампи	
со	совладување	на	висини	од	70	до	220	
см	 и	 35	 пристапи	 на	 главната	 улица	 и	
спуштени	тротоари.	во	објектот	на	Мвр	
беа	изградени	дури	две	рампи.	со	овие	
активности	 градот	 битола	 (и	 општина	
битола)	доби	медал	од	европската	асо-
цијација	за	градови	без	бариери.	бевме	
горди	на	нашиот	успех	и	решавањето	на	
предизвици	 со	 заеднички	 ангажман	 со	

бранители, анти-
дискриМинатОри,  
бОрци За правата 
на лицата  
сО инвалиднОст 
или...
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

локалната	самоуправа.	и	наеднаш,	прво	
во	Мвр	 и	 во	 други	 места,	 „паднаа	 од	
небо“	летоци	во	кои	се	кажуваше	дека	
рампите	и	сè	друго	ги	изгради	кој	ако	не	
„полио	плус“!	тие	како	организација	за	
поддршка,	 со	 добра	 меѓународна	 под-
дршка	го	крстосуваа	светот	во	потрага	
на	подобри	патишта	во	остварување	на	
правата	 на	 лицата	 со	 инвалидност.	 во	
нивното	 друштво	 вообичаено	 беа	 и	 се	
функционери	 и	 службеници	 од	 разни	
сектори	 во	 министерствата	 (отворете	
Фејсбук	и	веб-страницата).	немаме	на-
мера	нив	да	 ги	наречеме	таканаречени	
-	толку	ниско	не	сакаме	да	паднеме.	

и	на	крајот,	една	мала	забелешка	за	
последните	случувања.	во	Македонија	
се	 „откриваат“	 лошите	 услови	 на	 жи-
веење	на	лицата	со	инвалидност	во	ин-
ституциите	на	системот.	проблемот	со	
деинституционализацијата	 е	 во	 оптег	
повеќе	од	две	децении	кај	нас.	во	све-
тот,	се	мисли	на	западниот	свет,	е	еден	
век.	 овој	 проблем	 се	 разгори	 особено	
по	првата	светска	војна,	чиј	виор	освен	
загинати,	 остави	и	милиони	осакатени	
(телесно,	 душевно,	 социјално...).	 во	
изминатиот	период,	како	член	на	нкт	
(пет	 мандати),	 сведочев	 на	 посети	 на	
повеќе	 меѓународни	 експерти	 кои	 ни	
нудеа	патишта	за	решавање	на	пробле-
мот.	на	прашањата	како	ги	решиле,	во-
обичаено	одговорот	беше	избегнат.	но,	
на	 прашањето	 дали	 сè	 уште	 постојат	
институции	 и	 покрај	 спроведувањето	
на	 активната	 деинституционализација,	
одговорот	 беше	 да.	 најревносни	 во	
процесот	 беа	 италија	 и	 романија.	 со	
истражувачкото	 новинарство,	 во	 ита-
лија	 мораа	 да	 признаат	 дека	 патот	 не	
е	 изоден,	 а	 во	романија	 со	молчење	 ја	
признаа	катастрофалната	состојба.	ис-
тото	 ни	 се	 заканува	 и	 нам	 ако	 слепо	
прекопираме	 нечие	 „искуство“,	 читај:	
незнаење	и	неможност.	

еден	од	најважните	сегменти	е	одно-
сот	на	средината	(не	можете	да	го	сме-
ните	со	декрет),	едукација	на	семејство-
то	и	најважното	–	вовед	на	законите	за	
сите	 и	 насекаде.	 ако	 конвенцијата	 за	
правата	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 на	
он	е	инструмент,	тоа	де	јуре	е	закон	по	
5.12.2011	 година.	 за	 воведувањето	 не	
знам.	тоа	нека	го	помислат	овие	што	не	
се	таканаречени	и	чиј	буџет	им	овозмо-
жува	да	видат	и	чујат	таму	каде	што	ние	
таканаречените	не	можеме.	

прим.	д-р	Нико Јанков

традициОнален 
иЗлет  
на „МОбилнОст 
битОла“

на	23	септември	2018	година,	„Мо-
билност	битола“	го	организираше	тра-
диционалниот	 излет,	 чија	 локација	 го-
динава	беше	манастирот	св.	наум	во	с.	
болно,	во	близина	на	ресен.	амбиентот	
познат	 и	 пријатен,	 домаќините	 исто	
така.	организацијата	 добра	 –	 од	бито-
ла	и	демир	Хисар	со	автобус	на	„боби	
турс“,	а	од	ресен	со	автомобили.	

околу	 60	 членови	на	 нашето	 здру-
жение	поминаа	прекрасен	ден	исполнет	

со	дружење,	песни	и	игри	во	придружба	
на	куд	„Феникс“,	а	сето	тоа	беше	до-
полнето	 и	 со	 натпревар	 во	 пикадо	 во	
машка	и	женска	конкуренција.	првото	
место	во	машката	конкуренција	 го	ос-

вои	 живко,	 второто	 Горан,	 а	 третото	
им	припадна	на	Митко	и	соте,	 додека	
во	 женската	 конкуренција	 првопласи-
рана	 беше	 слободанка,	 второпласира-
на	василка	и	 третопласирана	Гордана.	

наградите	беа	симболични	во	износ	од	
500	за	прво,	300	за	второ	и	200	денари	
за	трето	место.

домаќините	се	погрижија	и	за	пре-
красниот	и	вкусен	ручек,	кој	уште	по-
веќе	придонесе	 овој	 излет	 да	 биде	не-
заборавен,	па	во	попладневните	часови	
сите	 задоволни	 се	 вративме	 дома.	 се	
надеваме	дека	ваквите	дружења	ќе	про-
должат	 во	иста	насока	и	 во	наредните	
години.

иЗраел 
– ЗеМја беЗ бариери

во	текот	на	јули,	поточно	од	1	до	8	
јули	2018	година,	ивона	 јанкова	прес-
тојуваше	во	израел.	од	самото	пристиг-
нување	на	аеродромот	„бен	Гурион“	во	
тел	 авив,	 веднаш	 беше	 видливо	 дека	
ништо	 не	 е	 оставено	 на	 случајноста	 и	
дека	словото	на	законот	за	архитектон-
ските	 бариери	 се	 почитува	 без	 исклу-
чок.	 сите	 јавни	 (државни	 или	 приват-
ни)	површини	и	објекти	се	максимално	
приспособени	 и	 пристапни	 за	 лица	 со	
каква	и	да	е	инвалидност.	
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се	отвораат	од	двете	страни,	а	нивото	на	
секоја	постојка	постепено	се	изедначу-
ва	за	да	може	да	влезе	количка.	

пристапна	за	секого	е	и	историската	
тврдина	„Масада“,	археолошки	локали-
тет	што	е	 еден	од	најдобро	 зачуваните	
од	 римско	 време.	 до	 неа	 може	 да	 се	
стигне	 пеш,	 по	 т.н.	 „змиска	 патека“,	
како	и	со	огромна	жичарница	што	може	
да	пренесе	до	80	патници.

особено	интересно	е	инклузивното	
игралиште	во	ерусалим,	„Шалва“,	што	
е	 пристапно	 за	 лица	 со	 секаква	 инва-
лидност.	

иако	 сè	 уште	 има	 потешко	 прист-
апни	 места,	 особено	 во	 стариот	 град	
во	 ерусалим,	 од	 2014	 година	 наваму,	
секојдневно	 се	 работи	 на	 изградба	 на	
пристапни	рампи	кон	сите	свети	лока-
ции	што	 привлекуваат	 верници	 од	 це-
лиот	 свет.	 сè	 на	 сè,	израел	 е	 земја	 во	
подем,	 лидер	 во	 современите	 техноло-
гии,	па	и	покрај	политичките	и	верски	
раздори,	сепак	се	стреми	кон	единство,	
инклузија	и	просперитет	за	сите	граѓа-
ни	и	посетители	на	ова	свето	место.	

д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

нашиот	 пријател	 амир	 Гоичман	
беше	 најдобриот	 водич	 низ	 светиот	
град	 ерусалим,	 модерниот	 тел	 авив,	
историскиот	 локалитет	 Масада	 и	 ту-
ристичките	 локации	 покрај	 Мртво	
Море.	 речиси	 на	 секој	 чекор	 на	 овие	
локации	 се	 веќе	 изградени	 или	 се	 во	
изградба	 пристапни	 патеки	 до	 сите	
поважни	точки,	 видиковци,	но	и	 сани-
тарни	 јазли,	 особено	 во	 ерусалим,	 кој	

иако	 е	 град	 со	 повеќеилјадна	историја	
на	 трите	 најголеми	 вери:	 христијан-
ската,	 еврејската	 и	муслиманската	 –	 и	
секое	камче	има	своја	приказна,	сепак	
е	достапно	и	пристапно	за	секого.	осо-
бено	импресионира	системот	„капка	по	
капка“,	кој	овозможува	во	оваа	пустин-
ска	клима	да	вирее	вистинска	оаза,	ос-
вежувајќи	го	светиот	град	со	зеленило,	
од	кое	маслинката	е	најзаштитена,	па	и	
законски	е	забрането	да	се	скрши	дури	
и	едно	гранче.	

како	 и	 во	 сите	 поголеми	 градо-
ви,	 главниот	 избор	 на	 превоз	 во	 со-
обраќајот	 се	многуте	 автобуски	 линии	
и	 главната	линија	на	трамвајот	што	го	
сечи	градот	на	половина.	освен	времен-
ската	 прецизност	 и	 ниските	 цени	што	
се	невообичаени	за	оваа	земја,	превозот	
со	 трамвај	 е	 достапен	 за	 сите.	вратите	

како	и	во	изминатите	години,	„Мо-
билност	битола“	и	годинава	учествува-
ше	на	традиционалната	манифестација	
„преспански	јаболкобер	2018“,	која	се	
одржуваше	 од	 25	 до	 28	 септември	 во	
ресен.	ракотворбите	на	нашите	членови	
беа	изложени	на	претпоследниот	ден	од	

манифестацијата,	а	покрај	членовите	од	
ресен,	 присутна	 беше	 и	 делегација	 од	
битола.	 настанот	 помина	 во	 пријатна	
атмосфера	и	кулминираше	со	договори	
за	идни	активности	во	канцеларијата	во	
ресен.	активностите	продолжуваат.

д-р	Нико Јанков

„МОбилнОст битОла“  
на „преспански 
јабОлкОбер 2018“
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шени	за	ортопедски	помагала	кои	не	се	
во	правилникот	на	фондот,	имаат	долг	
временски	рок	на	употреба	или	се	дода-
тоци	корисни	во	секојдневието.	

оваа	 работа	 ќе	 биде	 реализирана	
во	соработка	со	нашите	долгогодишни	
пријатели	и	помагатели	ад	„славеј“	и	
„Медикус	хелп“	од	скопје.	ова	е	добар	
пример	како	перцепцијата	на	поединци	

и	 групи	 на	 граѓани	 се	 менува	 кон	 по-
добро	во	процес	на	пренесување	на	гри-
жата	на	заедницата	од	институциите	на	
системот.	инаку,	 настанот	 се	 случи	 во	
клупските	 простории	 на	 „Мобилност	
битола“,	 во	 присуство	 на	 пишаните	 и	
електронските	медиуми.	

заблагодарувајќи	 се	 на	 овој	 успе-
шен	пример,	претседателот	на	„Мобил-
ност	битола“,	прим.	д-р	нико	јанков	во	
своето	обраќање	уште	еднаш	ја	нагласи	
важноста	 на	 промените	 на	 односот	 на	
средината	 кон	 лицата	 со	 инвалидност,	
конкретно	 со	 телесна	 инвалидност,	 и	
дека	ќе	 се	продолжи	со	исто	 темпо	во	
остварување	 на	 статутарните	 и	 про-
грамски	цели	на	реализација	на	правата	
содржани	во	конвенцијата	на	он,	која	
нашата	земја	 ја	ратификуваше	во	2011	
година,	заедно	со	опциониот	протокол.

д-р	Нико Јанков

„МОбилнОст 
битОла“  
на битОлскОтО 
кУлтУрнО летО

во	 соработка	 со	 здружението	 на	
граѓани	„Гурман	бт	плус“,	престставу-
вано	од	претседателот	ромео	ацевски,	
членови	 на	 „Мобилност	 битола“	 (Гор-
дана	тирицовска	–	стојановска	и	Мир-
ко	костовски)	учествуваа	на	тн.	летен	
базар,	кој	се	одржа	од	6	до	8	август	на	

Широк	сокак,	во	рамките	на	битолско-
то	културно	лето	„бит-фест“.	

беа	 остварени	 повеќе	 контанти	 со	
ракотворци	од	земјата	и	странство	(осо-
бено	од	руската	федерација),	а	се	разго-
вараше	и	договараше	за	идна	соработка	
и	 заеднички	 настапи,	 како	 и	 обуки	 на	
лица	 со	 инвалидност	 во	 печатарската	
сфера.	сè	на	сè,	едно	одлично	искуство	
и	 повод	 за	 дружење	 со	 стари	 и	 нови	
пријатели.

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

дОнација  
на синдикалната 
ОрГаниЗација  
Од рек-битОла

на	31	август	2018	година,	во	рам-
ките	 на	 манифестациите	 кои	 траеја	
една	 недела,	 синдикалната	 органи-
зација	 од	 рек-битола	 со	 делегација	
претставувана	од	претседателот	Мен-
де	Фидановски,	на	Мобилност	бито-
ла	донираше	два	ваучера	од	по	20.000	
денари,	односно	вкупно	40.000	дена-
ри.	истите	наменски	ќе	бидат	потро-

инклУЗивнО 
иГралиШте – 
Фикција или 
реалнОст

во	 текот	 на	 изминатите	 години,	
поточно	во	последниве	две-три,	„Мо-
билност	 Македонија“	 во	 соработка	
со	Мтсп	и	општините	низ	Македо-
нија,	изгради	инклузивни	игралишта	
за	лицата	со	телесна	инвалидност	под	

мотото	„да	играме	заедно“.	ја	немаме	
на	увид	потполната	слика	и	состојба	
насекаде,	но	ја	имаме	онаа	во	битола	
и	во	ресен.	

битола	има	прекрасно	шеталиште	
со	 клупи,	 сенки	 и	 содржини	 за	 сите	
возрасти,	вклучувајќи	ги	оние	за	ли-
цата	со	инвалидност.	покрај	патека	за	
велосипеди	и	трака	 за	 слепите	лица,	
има	и	инклузивно	игралиште.	на	таб-
лата	пишува	дека	го	изградиле	Мтсп	
(донатор),	 Мобилност	 Македонија	
(организатор)	и	општина	битола	(из-
вршител).	

сегашната	 слика,	 по	 две	 години,	
се	 искршени	 и	 непотполни	 содржи-
ни,	непристапна	патека,	непристапна	
околина	 на	 содржините.	 тука	 ванда-
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квалиФикации  
За квиЗ

на	 6	 септември	 2018	 година,	 Мо-
билност	битола	ги	одржа	квалификаци-
ите	за	претстојниот	квиз	на	Мобилност	
Македонија,	на	кој	се	пријавија	вкупно	
седум	кандидати.	од	нив,	за	учество	на	
натпреварите	 што	 традиционално	 се	

одржуваат	 во	 бања	 банско	 во	 октом-
ври,	се	изборија	тројца	наши	членови	–	
стојан,	сотир	и	трендафил.	судиската	
тројка	–	нико,	лидија	и	Митко	–	про-
фесионално	 си	 ја	 завршија	 работата	 и	
резултатите	беа	испратени	во	договоре-
ното	време.	

д-р	Нико Јанков

лизмот	и	неподготвеноста	на	средината	
се	очигледни.	на	само	50	метра	постои	
друга	 содржина	 на	 справи,	 со	 средена	
околина,	 изградена	 од	 агенцијата	 за	
спорт	и	млади	и	во	моментот	беше	по-
сетена...	за	разлика	од	битола,	во	ресен	
состојбата	 е	 малку	 подобра,	 односно	
заградената	површина	придонела	да	се	

зачуваат	речиси	сите	содржини,	а	реше-
но	е	и	прашањето	со	пристапот	и	поста-
вена	е	рампа.	

се	надеваме	дека	состојбите	ќе	ста-
нат	подобри	со	ангажман	на	сите	страни.

д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

на	 7	 септември	 2018	 година,	 во	
спортската	сала	на	зио	во	битола,	беше	
успешно	изведена	трибина	за	самовра-
ботување	на	лицата	со	инвалидност,	во	
организација	на	ундп,	Мтсп	и	аген-
цијата	 за	 вработување.	 на	 трибината	
присуствуваа	и	членови	од	„Мобилност	
битола“,	како	и	членови	од	сојузот	на	
слепите	и	сојузот	на	глувите,	за	кои	беа	
обезбеден	и	толкувач.	

презентер	 на	 настанот,	 кој	 траеше	
час	и	половина,	беше	науме	ташовски	
од	ундп	со	работниот	состав:	вангел	
тркаљанов	(Мтсп),	Марија	трифунов-
ска	(национален	координатор	во	уднп)	
и	 јешин	 сејфуловска	 (директорка	 на	
агенцијата	 за	вработување).	ташовски	
солидно	ги	изложи	сите	права	и	обврски	
на	идните	апликанти,	после	што	следе-
ше	 дискусија	 со	 прашања	 и	 одговори,	
кои	на	моменти	имаа	емотивен	набој	и	
излегуваа	од	делокругот	на	темата.	

сметаме	 дека	 ваквите	 настани	 се	
сепак	делотворни,	а	организаторот	мо-
жеби	треба	да	поканува	и	претставници	
на	локалната	самоуправа.	забележлива	
беше	употребата	на	терминот	„лица	со	
посебни	потреби“,	наместо	лица	со	ин-
валидност.

д-р	Нико Јанков

прОГраМа  
За саМОврабОтУваЊе  
на Мтсп и Ундп
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„МОбилнОст 
битОла“ на ОбУка 
вО ОрГаниЗација 
на „инклУЗива“

на	28	септември	2018	година,	деле-
гација	 на	 „Мобилност	 битола“	 во	 со-
став:	Митко	Фидановски,	сотир	јонов-
ски	и	кире	ангелковски,	 учествуваше	
на	 обуки	 за	 набљудувачи	 во	 организа-
ција	 на	 „инклузива“,	 со	 овластување	
од	дик,	што	се	одржа	во	Гостивар.	ос-
новна	поента	беше	следење	на	изборен	

процес	со	добивање	на	сертификати	за	
овластени	 набљудувачи	 на	 изборниот	
процес.	

овие	искуства	беа	драгоцени	и	беа	
искористени	 на	 референдумот,	 каде	
што	беа	регистрирани	непристапни	гла-
сачки	места	за	лицата	со	телесна	инва-
лидност,	особено	за	лица	во	инвалидска	
количка.

д-р	Нико Јанков

пОвик  
на невладини 
ОрГаниЗации

на	 20	 септември	 2018	 година,	 во	
хотел	„Милениум“	во	битола	се	одржаа	
разговори	за	размислувањата	на	граѓан-
скиот	сектор	 за	претстојниот	референ-
дум.	повикот	беше	организиран	од	ко-
алицијата	 „заедно	 за	 европска	Маке-
донија“,	а	на	средбата	беше	присутна	и	
градоначалничката	на	општина	битола,	
наташа	петровска	со	својот	тим.	при-

квалиФикации  
За ШаХ

на	 14	 септември	 2018	 година,	 за	
претстојниот	 турнир	 во	 шах	 во	 орга-
низација	 на	 „Мобилност	Македонија“,	
Мобилност	 битола	 организираше	 ква-
лификациски	натпревар.	од	пријавени-

те	седум,	на	мегдан	излегоа	четири	кан-
дидати.	после	натпреварите,	каде	секој	
играше	 со	 секого,	 најуспешен	 беше	
томе	 Ѓоргиевски	 со	 освоени	 2,5	 бода,	
а	по	него	васко	стефановски	и	живко	
стрезовски	со	по	1,5	бод,	така	што	наш	
претставник	на	турнирот	ќе	биде	томе,	
а	резерва	ќе	биде	васко.	

д-р Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

сутни	беа	и	претставници	на	околу	40	
невладини	 организации,	 кои	 дискути-
раа	со	мошне	интересни	пристапи.

општиот	 впечаток	 е	 дека	 граѓан-
скиот	сектор	е	да	се	излезе	на	гласање	и	
секој	да	си	гласа	по	сопствената	совест.	
пред	 разговорите	 беше	 поделен	 и	 ин-
формативен	материјал	од	преспанскиот	
договор,	елабориран	точка	по	точка.

на	 крајот	 се	 заклучи	 дека	 вакви	
средби	треба	да	има	повеќе	и	почесто,	
како	и	дека	локалната	самоуправа	треба	
да	го	користи	потенцијалот	што	ù	стои	
на	 располагање.	 ова	 особено	 станува	
важно	со	зголемените	можности	за	ко-
ристење	на	фондовите	на	еу	и	заеднич-
ки	грантови	со	локалната	самоуправа.

д-р	Нико Јанков

KвиЗ и тОртијада 
вО стрУМица 2018

на	20	и	21	октомври	во	струмица	се	
одржаа	 традиционалните	 манифестации	
републички	квиз-натпревар	во	полна	ор-
ганизација	 на	Мобилност	Македонија	 и	
тортијадата	 во	 организација	 на	 Мобил-
ност	 струмица,	 под	 покровителство	 на	
Мобилност	Македонија.	овие	манифес-
тации	повеќе	години	наназад	се	одржува-
ат	 заедно.	Годинава,	по	одржувањето	на	
квиз-натпреварите	во	сите	здруженија	во	
еден	 термин	 со	прашања	од	Мобилност	
Македонија,	 квалификуваните	 членови	
со	формирани	екипи	 ги	вкрстија	 своите	
знаења	и	умеења	на	главниот	настан.	

во	 одлично	 организираниот	 и	 те-
хнички	 подготвен	 квиз-натпревар	 по	
третпат	 најуспешна	 беше	 екипата	 на	
Мобилност	кочани,	втори	беа	куманов-
ци,	а	трети	штипјани.	им	честитаме	на	
најуспешните,	 како	 и	 на	 тимот	 кој	 го	
подготвува	 квизот.	 за	 жал,	 екипата	 на	
Мобилност	 битола	 беше	 елиминирана	
во	првиот	круг	и	се	надеваме	дека	в	го-
дина	ќе	има	повеќе	успех.	

во	„тортијадата“,	уште	во	самите	по-
четоци,	екипите	ревносно	ги	подготвуваа	
своите	 торти.	 секоја	 креација	 носеше	
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соодветна	 порака	 и,	 се	 разбира,	 вкусен	
залак	 на	 крајот.	 самата	 манифестација	
имаше	традиционално	добар	тек,	а	најус-
пешни	беа	екипите	на:	Мобилност	тетово,	
Мобилност	кочани	 и	Мобилност	велес.	
Мобилност	битола	имаше	забележителна	
креација	со	пораката:	„изборот	е	наш!“,	а	
иако	не	освои	ниту	една	награда,	судејќи	
по	реакциите	на	нашите	членови	од	Мо-
билност	Македонија	 на	Фејсбук,	 нашата	
креација	котира	многу	високо,	нешто	што	
се	случува	во	последниве	неколку	години.	

Финалето	 на	 „тортијадата“	 беше	
традиционално	 посетено	 и	 од	 преми-
ерот	 зоран	 заев,	 кој	 во	 изминативе	 15	
години,	и	како	граѓанин	и	како	градона-
чалник	и	сега	како	премиер,	наоѓа	вре-
ме	да	ја	поддржи	оваа	манифестација	и	
да	изрази	подготвеност	за	преземање	на	

сите	мерки	за	што	поголема	вклученост	
на	лицата	со	инвалидност.	покрај	него,	
присутен	 беше	 и	 градоначалникот	 на	
општина	 струмица	 –	 коста	 јаневски,	
други	 гости	 и	 помагачи,	 како	 и	 голем	
број	претставници	на	медиумите,	кои	ја	
пренесоа	веста	за	оваа	манифестација.	

сè	на	сè,	уште	еден	одличен	повод	
за	дружење	и	пријатни	моменти	кои	го	
збогатуваат	 живеењето	 на	 членовите	
на	Мобилност	Македонија,	придонесу-
вајќи	 за	 развојот	 на	 креативните	мож-
ности	и	зголемувајќи	го	капацитетот	на	
сите	здруженија.

д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

МапираЊе  
на пОтребите  
на децата и лицата  
сО инвалиднОст 
вО битОлскиОт 
реГиОн

во	организација	на	ресурсниот	центар	
на	родители	на	деца	со	посебни	потреби,	
за	проектот	„Маргина	обскура“	поддржан	
од	еу,	на	30	октомври	2018	година	во	хо-
телот	 „Милениум“	 во	 битола	 се	 одржа	
манифестација	на	која	активно	учествува-
ше	Мобилност	битола,	како	дел	од	актив-
ностите	во	рамките	на	претходно	потпи-
шаниот	меморандум	за	соработка.	

излагачите	 радмила	 цветковска,	
национален	координатор	и	Горица	по-
повска	налевска,	регионален	координа-
тор,	исцрпно	ги	дефинираа	резултатите	
од	 повеќемесечното	 истражување,	 во	
кое	 учествуваа	 и	 членови	 од	 Мобил-
ност	битола,	со	осврт	на	вкупниот	број	
на	лица	со	инвалидност	кои	се	опфате-
ни	во	базата	на	Мтсп,	со	параметри	и	
информации	за	сега	и	во	иднина.	

ова	е	уште	еден	чекор	кон	решавање-
то	на	оваа	сложена	и	тешка	проблематика	
во	сите	сфери	на	живеењето	 (здравство,	
школување,	 вработување,	 поддршка,	
семејство	 итн.).	 ресурсниот	 центар	 со	
своите	 капацитети	 и	 помагачи	 стои	 на	
располагање	 за	 помош	 и	 информации.	
емоционалната	поддршка	е	битен	фактор	
и	 понекогаш	 одлучувачка.	 Мобилност	
битола	дава	целосна	поддршка	во	идните	
активности	на	ресурсниот	центар.

д-р	Нико Јанков

рабОтен сОстанОк 
сО претставници 
на ОпШтина ресен 
и МОбилнОст 
битОла

на	1	ноември	2018	 година,	 во	кан-
целаријата	 на	 Мобилност	 битола	 во	
ресен	 беше	 одржан	 работен	 состанок	
со	 претставници	 од	 општина	 ресен,	
поточно	со	ружица	перевска,	одговор-
на	 за	 контакти	 со	 невладиниот	 сектор	
на	градоначалникот	на	ресен.	од	стра-
на	на	Мобилност	битола	присуствуваа	
претседателот	 прим.	 д-р	 нико	 јанков,	
секретарот	 Митко	 стојановски	 и	 чле-
новите	на	уо	–	сотир	јоновски,	лидија	
велјановска	и	роберт	ламановски.	

по	 усвојувањето	 на	 дневниот	 ред,	
првична	 беше	 информацијата	 за	 досе-
гашните	 активности	 на	 нашето	 здру-
жение,	како	и	за	проектот	за	општо	ко-
рисна	 работа	 (окр),	 со	 15	 корисници	
и	 7	 извршители,	 поддржан	 од	 ундп.	
динамиката	е	пет	дена	неделно	и	се	ко-
ристи	салата	до	канцеларијата	во	ресен.	
договорено	 е	 резултатите	 од	 досегаш-
ната	работа	да	се	преточат	во	трибина	
–	 работилница	 за	 окр,	 со	 поделба	 на	
задолженијата.	 потоа	 се	 разгледаа	 и	
некои	 аспекти	 од	 финансиските	 мож-
ности	и	помош	од	општината	во	богата-
та	палета	на	активности.	исто	така,	ин-
тензивирање	на	хуманитарната	помош,	
но	најмногу	работата	на	проекти.	

се	 надеваме	 дека	 договорените	
ставки	ќе	имаат	задоволителна	динами-
ка	и	конечна	реализација.	активности-
те	продолжуваат.

д-р	нико Јанков
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сОрабОтка  
на МакедОнскиОт 
параОлиМписки 
кОМитет  
сО клУбОт  
За спОртисти  
сО инвалиднОст 
Од дУбаи

осумчлена	 делегација	 на	 дубаи	
клуб	за	спортисти	со	инвалидност	 (во	
стрелштво	 и	 во	 кревање	 на	 товар)	 од	
11.07.2018	година	се	наоѓа	на	три	недел-
ни	 подготовки	 во	 скопје,	Македонија.	
во	 составот	 на	 делегацијата	 во	 стре-
лаштво	е	стрелецот	саид	обаид	алса-
лех,	неговиот	тренер	дор	јехнаир	Моха-
мад,	како	и	претседателот	на	спортски-
от	комитет	на	параолимпискиот	коми-
тет	на	обединетите	арапски	емирати,	
абдулла	Хасан	алфаласи.

благодарение	 на	 претходно	 вос-
поставената	 соработка	 меѓу	 Македон-
скиот	параолимпски	комитет	и	клубот	
од	дубаи	од	пред	три	години,	за	прв	пат	
во	Македонија	на	подготовки	допатува	
спортист	 во	 спортско	 стрелаштво,	 со	
цел	да	се	разменат	искуства	и	побараат	
совети	 за	 тренажен	процес	меѓу	тимот	
од	дубаи	 и	 нашиот	 тренер	 и	 селектор	
бранимир	 јовановски.	 подготовките	
се	 одвиваа	 на	 стрелиштето	 во	 кисела	
вода	под	раководство	на	тренерот	бра-
нимир	 јовановски	 во	 координација	 со	
тренерот	од	дубаи,	дор	јехнаир	Моха-
мад.	стрелецот	и	неговиот	тренер	тре-
нираа	пет	дена	во	недела,	а	повремено	
нивниот	 тренинг	 беше	 пропратен	 со	
присуство	на	македонски	стрелци.	

на	21.07.2018	година	беше	одржан	и	
контролен	натпревар	на	кој	учествуваа	
нашите	спортисти,	светската	рекордер-
ка	оливера	наковска	бикова	и	младиот	
спортист	александар	јовановски,	како	

и	саид	обаид	алсалех	од	дубаи.	оче-
кувано,	 победи	 оливера	 наковска	 би-
кова	 со	резултат	од	568	кругови	 (само	
2	 круга	под	 светскиот	 рекорд	 кој	 е	 во	
нејзина	сопственост),	на	второто	место	
се	пласира	саид	обаид	алсалех	со	528	
кругови	а	на	третото	александар	јова-
новски	со	525	кругови.	

на	натпреварот	одржан	на	24.07.2018	
година	беа	постигнати	следните	резултати:
1.александар	јовановски	95.	93.	89.	94.	
88.	92	=	551	
2.Мирослав	славковиќ	90.	93.	92.	91.	
86.	92	=	544	
3.	саид	обаид	алсалех	86.	90.	85.	85.	
89.	93	= 528

на	натпреварот	на	26.07.2018	годи-
на	во	рамките	на	подготовките	на	маке-
донските	 параолимпијци	 за	 светскиот	
куп	 во	Франција,	 како	 и	 подготовките	
на	стрелецот	од	дубаи	беа	постигнати	
следните	резултати:
1.	Мирослав	славковиц	 92.	92.	94.	
95.	94.	95	=	562	
2.	ванчо	каранфилов		 91.	95.	90.	
95.	95.	94	=	560	
3.	александар	јовановски		93.	92.	91.	
89.	86.	94	=	545	
4.	саид	обаид	алсалех	 91.	86.	87.	
91.	86.	88	=	529

на	крајот	од	подготовките,	екипата	од	
дубаи	беше	презадоволна	од	спроведени-
те	заеднички	тренинзи	и	размена	на	иску-
ства	и	веќе	најавуваат	поинтензивна	со-
работка	во	иднина	и	можна	финансиска	
поткрепа	за	подобрување	на	условите	во	
кои	се	одвива	тренингот	на	нашето	стре-
лиште.	 по	 завршување	 на	 контролниот	
натпревар,	 делегацијата	 на	 спортистите	
од	дубаи	се	дружеше	со	нашите	спорти-
сти	на	заеднички	работен	ручек	на	кој	беа	
договорени	детали	за	идна	соработка.	се	
очекива	да	добиеме	покана	за	подготовки	
и	натпревар	во	дубаи	следната	година	на	
нивен	трошок,	но	и	набавка	на	пософис-
тицирана	 опрема	 (електронски	 мети)	 за	
тренинг	и	натпревари.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

Број 92, Ноември 2018

43

СПОРТ

11-ти МеЃУнарОден 
ШаХОвски тУрнир 
на параплеГиЧарите  
баЊа лУка 2018

во	 организација	 на	сојузот	 на	па-
раплегичари	 и	 заболени	 од	 детска	 па-
рализа	 на	 република	 српска,	 во	 бања	
лука	 од	 21-23.09.2018	 година	 беше	
одржан	 11-ти	 Меѓународен	 шаховски	
турнир	на	параплегичарите	и	15-то	ре-
публичко	 првенство	 на	 параплегича-
ри	 “бања	 лука	 2018”.	 на	 првенството	
настапија	шест	екипи	од	по	три	натпре-
варувачи	од:	република	српска,	Феде-
рација	на	босна	и	Херцеговина,	округот	
брчко,	бања	лика,	Македонија	и	сло-
венија.

екипата	на	Мобилност	Македонија	
настапи	 со	 следните	 натпреварувачи:	
јанчо	 Ѓорѓиевски	 од	 куманово,	живо	
станковски	од	крива	паланка	и	Горан	
војновски	од	кочани.	

натпреварот	беше	одигран	по	бергер	
систем	со	темпо	од	20	минути	по	играч.	во	
исклучително	силна	конкуренција,	еки-
пата	на	Мобилност	Македонија	го	освои	
1-то	место,	пехар,	диплома	и	златни	ме-
дали,	второто	место	го	освои	екипата	на		
република	србија,	додека	третото	место	
и	припадна	на	на	Федерацијата	на	биХ.

Б.Јовановски

државнО 
првенствО  
на МакедОнија  
вО стрелаШтвО 2018

на	 09.09.2018	 година,	 во	 организа-
ција	 на	 националната	 федерација	 за	
спорт	 и	 рекреација	 на	 инвалидите	 на	
Македонија	 -	 Македонски	 параолим-
писки	 комитет,	 на	 стрелиштето	 „беј-
бунар“	 во	 охрид	 се	 одржа	 државното	
првенство	во	 стрелаштво	 за	 спортисти	
со	инвалидност	на	Македонија	за	2018	
година.	 на	 првенството	 по	 посебни	
категории	 настапија	 13	 спортисти	 со	
телесен	 инвалидитет	 во	 три	 спортски	
дисциплини	 и	 15	 спортисти	 со	 оште-
тен	слух	во	 три	спортски	дисциплини.	
судии	 на	 натпреварот	 беа:	 валентина	
Гоџовска,	бранимир	јовановски	и	дра-
ган	дојчиноски,	а	натпреварот	помина	
во	фер	и	спортска	атмосфера.средства	
за	 одржување	 на	 овој	 натпревар	 беа	
обезбедени	од	Министерството	за	труд	
и	 социјална	 политика	 и	 од	агенцијата	
за	млади	и	спорт.

спортисти	со	телесен	инвалидитет
воздушен	 пиштол	 микс	 телесни	

(мажи	и	жени)
1.оливера	наковска-бикова,	битол		
91,96,94,95,96,93=564	
2	александар	јовановски,	скопје		 	
90,91,93,90,95,92=551	
3	ванчо	каранфилов,	скопје		 	
92,90,88,91,93,92=546	
4	бранимир	јовановски,	куманово		
86,87,88,87,94,91=533	
5	Митко	Фидановски,	битола		 	
84,89,79,78,77,72=479	
6	Михајло	Михајлов,	кавадарци		 	
80,78,88,73,81,78=478

воздушна	пушка-телесни	мажи
1.	небојша	пејоски,	струга	 	
72,	82,	87,	82	=323	
2.	стеван	ангелески	,	прилеп		 	
70,	74,	77,	66	=287	
3.	васко	стефановски,	битола	 	
81,	77,	79,	57	=284	
4.	Менде	дивјакоски,	битола		 	
62,	74,	63,	65=	264	
5.	Ѓорѓи	здравески,	прилеп		 	
52,	71,	55,	65	=243	
6.	влатко	најдоски,	прилеп		 	
49,	67,	60,	62	=238

воздушна	пушка	микс	-	телесни	и	глу-
ви	(жени)
1.	наташа	црвенковска,	битола		 	
24,	47,	56,	44	=171	
2.	Маја	Маркова,	скопје		 	 	
57,	42,	38,	20	=157	
3.	Гордана	илиевска,	охрид		 	
34,	09,	35,	43	=121	
4.	ленка	климоска,	охрид			 	
24,	12,	13,	08	=057	
5.	живка	стојановска,	прилеп		 	
05,	00,	00,	00	=	05

Глуви	и	наглуви	спортисти
воздушен	пиштол	микс	глуви	и	на-

глуви	(мажи	и	жени)
1	нина	пејчиќ,	Гевгелија		 	 	
92,	91,	89,	91,	85,	93	=541	
2	светлан	седмаков,	скопје		 	
83,	83,	87,	86,	80,	88	=507	
3	даниел	Михајловиќ,	скопје		 	
91,	70,	82,	84,	83,	88	=498	
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4	Горан	Митревски,	скопје		 	
83,	92,	85,	73,	80,	78	=491	
5	Шефкет	брахими,	скопје		 	
70,	77,	74,	81,	76,	79	=467

воздушна	пушка	мажи
1.	Горан	Митревски,	скопје		 	
60,	56,	72,	69	=257	
2.	даниел	Михајловиќ,	скопје		 	
31,	49,	63,	62	=205	
3.	светлан	седмаков,	скопје		 	
45,	52,	45,	58	=200	
4.	ристе	николов,	струмица		 	
36,	45,	65,	48	=194	
5.	васко	Марков,	скопје		 	 	
40,	52,	51,	31	=174	
6.	Ѓорѓи	климоски,	охрид		 	
62,	25,	44,	35	=166	
7.	Шабан	алиоски,	куманово	 	
45,	23,	46,	41	=155	
8.	златко	Ѓоргиев,	кочани			 	
29,	22,	25,	33	=109	
9.	илија	илиевски,	охрид			 	
14,	25,	18,	36	=093

Б.Јовановски

СПОРТ

светски кУп 
вО стрелаШтвО, 
CHATEAUROUX, 
Франција

Македонските	 параолимпијци	 од	
22-30.09.2018	 година	 учествуваат	 на	
светскиот	куп	во	стрелаштво	во	Шато-
ру,	Франција.	во	состав	на	екипата	беа:	
бранимир	јовановски-тренер	и	стрелец,	
ванчо	каранфилов	и	александар	јова-
новски-стрелци	 и	 драган	 дојчиноски	
тим	 менаџер	 и	 асистент.	 натпреварот	
беше	 од	 квалификциски	 карактер	 за	
учество	 на	 параолимписките	 игри	 во	
токио	2020.	

на	 натпреварот	 учествуваат	 232	
стрелци	 од	 44	 држави	 од	 целиот	 свет.	
нашите	 спортисти	 на	 25	 септември	
настапија	во	дисциплината	спорт	пиш-
тол	 на	 25	 метри	 во	 која	 недостатокот	
(на	 пред	 се	 доволно,	 а	 потоа	 и	 квали-
тетна)	муниција	си	го	направија	своето,	
имаше	неколку	застои,	многу	нервози	и	
пласманот	не	е	онаков	каков	што	поса-
кувавме	и	очекувавме	да	биде.

во	 втората	 дисциплина	 воздушен	
пиштол	10	метри	која	ја	стрелавме	на	27	
септември	работите	не	одеа	како	поса-
куваното.	добра	вест	е	што	александар	
јовановски	и	ванчо	каранфилов	 стре-
лаа	во	висина	на	пропишаните	норми	во	
таа	дисциплина	за	учество	на	светско-
то	првенство	кое	ќе	се	одржи	во	сиднеј,	
австралија	 во	 октомври	 2019	 година.		
за	жал,	после	подолго	време,	подиумот	
остана	 без	 македонско	 знаме,	 пред	 се	
заради	откажувањето	на	учество	на	на-
шиот	најдобар	стрелец,	оливера	наков-
ска	бикова.

овој	светски	куп	покажа	одредени	
недосатоци	кои	ќе	треба	да	ги	поправа-
ме	во	следниот	период,	секако	со	мак-
симална	поддршка	од	страна	на	Минис-
треството	за	труд	и	социјална	политика	
и	агенцијата	 за	млади	и	 спорт.	се	по-
веќе	спортисти	професионално	се	зани-
маваат	со	стрелаштво,	а	тоа	значи	дека	
и	нашиот	тренажен	процес	треба	да	го	
приближиме	до	професионализам,	а	за	
тоа	 треба	 и	 многу	 време,	 и	 соодветни	
ресурси	и	кадри,	но	и	средства	за	реа-
лизација	на	програмите.

Б.Јовановски
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СПОРТ

државнО 
првенствО  
на МакедОнија  
вО пинГ пОнГ

на	07.10.2018	година	во	салата	„ја-
смин“	 во	 кавадарци	 се	 одржа	 држав-
ното	првенство	на	Македонија	во	пинг	
понг	 за	 лица	 со	 инвалидност	 во	 орга-
низација	 на	 националната	 федерација	
за	спорт	и	рекреација	на	инвалидите	на	
Македонија	 -	 Македонски	 параолим-
писки	комитет.

на	првенството	зедоа	учество	23	спор-
тисти	со	телесен	инвалидитет	поделени	во	
4	категории	и	8	спортисти	со	оштетен	слух	
(по	4	во	машка	и	ви	женска	конкуренција).	
за	 жал,	 неколку	 квалитетни	 спортисти,	
освојувачи	на	медали	 (пред	се	страшко	
коцевски	и	небојша	ташиќ	од	куманово,	
како	и	оливера	наковска-бикова	и	томи	
јаневски	 од	 битола)),	 не	 учествуваа	 на	
натпреварот	поради	повреди	и	други	при-
чини,	но	таков	е	спортот,	шансите	секо-
гаш	ги	искористува	некој	друг	спортист.	
на	првенството,	иако	во	сениорска	кон-
куренција,	учествуваа	и	три	млади	спор-

тисти	 (костадин	 николов,	 кристијан	
божиновски	 и	 ивана	 трајкова),	 стипен-
дисти	на	агенцијата	за	млади	и	спорт	на	
рМ.

по	 исклучително	 фер	 и	 коректна	
борба,	 беа	 постигнати	 следните	 резул-
тати	по	класи:

Мажи	-	телесен	инвалидитет	
класа	3-5	
1.	бранимир	јовановски-куманово;	
2.	Муштеба	амети	-	охрид;	
3.	зоран	јовановски	-	струмица;	
4.илчо	кангов	-	Гевгелија;	
5.	басил	росомански	-	кавадарци

класа	6-8	
1.	рубинчо	ристески	-	прилеп;	
2.тони	Митровски	-	скопје;	
3.	Марјан	зафировски	-	скопје	
4.	игорчо	постолов	-	струмица	
5.	васко	стефановски	-	битола	
6.николчо	делов	-	кавадарци;	
7.	костадин	николов	-	струмица;	
8.	ванчо	каранфилов	-	скопје

класа	9-10	
1.	дејан	алексовски	-	скопје;	
2.	Митко	сотироски	-	охрид;	
3.	зоран	трајановски	-	скопје;	
4.	вјечислав	корјакин	-	скопје;	
5.	кристијан	божиновски	-	скопје;

жени	-	телесен	инвалидитет	
класа	6-10	
1.	лилјана	Мицовска	-	кочани;	
2.	олга	ристовска	-	скопје;	
3.	наташа	црвенковска	-	битола;	
4.	Магдалена	делова	-	авадарци;	
5.тајна	ристеска	-	прилеп.

Мажи-оштетен	слух	
1.илчо	јанчевски	-	Гостивар;	
2.васко	Марков	-	скопје;	
3.тихо	русовски	-	скопје;	
4.оливер	пејчиќ	-	Гевгелија

жени-оштетен	слух	
1.	нина	пејчиќ	-	Гевгелија;	
2.	ивана	трајкова	-	скопје;	
3.	Маја	Маркова	-	скопје;	
4.	татјана	Чечерова	-	куманово.

по	 завршување	 на	 првенството,	
претседателот	 на	 федерацијата	 тихо	 ру-
совски	 и	 генералниот	 секретар	 драган	
дојчиноски,	на	најдобрите	три	спортисти	
по	класи	им	беа	доделени	медали,	а	потоа	
беше	организиран	заеднички	ручек.	сред-
ства	 за	 ова	 првенство	 беа	 обезбедени	 од	
Министерството	за	труд	и	социјална	поли-
тика	и	агенција	за	млади	и	спорт	на	рМ.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

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

46

МеЃУнарОден 
тУрнир вО пинГ 
пОнГ „бУрГас 2018“

во	бургас,	од	13-15.09.2018	година,	
во	 организација	 на	 бугарскиот	 пара-
олимписки	 комитет,	 се	 одржа	 меѓуна-
роден	пингпонгарски	турнир	за	лица	со	
инвалидност,	 на	 кој	 настапија	 натпре-
варувачи	 од	 три	 држави:	 Македонија,	
црна	Гора	и	бугарија.

на	покана	на	бугарскиот	параолим-
писки	 комитет,	 нашата	 репрезентација	
ја	 сочинуваа	 спортистите:	 страшко	
коцевски-тренер	 и	 спортист,	 рубинчо	
ристески,	Марјан	 зафировски	 и	 зоран	
трајановски.	во	состав	на	екипата	беа	
и	бранимир	јовановски-претседател	на	
одборот	 за	 параолимписки	 игри	 при	

федерацијата	 и	драган	дојчиноски-ге-
нерален	секретар	на	федерацијата.	

натпреварот	 се	 спроведе	 во	поеди-
нечна	 конкуренција	 и	 во	 парови,	 а	 на	
крај	 беа	 прогласени	 и	 севкупните	 по-
бедници.

во	поединечна	категорија,	рубинчо	
ристески	од	прилеп	во	класа	8,	во	кон-
куренција	 на	 седум	 натпреварувачи	 го	
освои	 третото	место	 и	 бронзениот	ме-
дал.	истиот	успех	го	оствари	и	страш-

СПОРТ

ко	коцевски	во	класа	10,	каде	во	кон-
куренција	на	седум	играчи	го	освои	тре-
тото	место	и	 а	бронзениот	медал,	 а	 во	
оваа	класа	зоран	трајановски	од	скопје	
го	освои	шестото	место.	Марјан	зафи-
ровски	од	скопје	во	класа	7	во	конку-
ренција	на	пет	натпреварувачи	го	освои	
четвртото	место.

во	парови,	нашиот	пар	во	класа	8,	
рубинчо	 ристески	 и	 Марјан	 зафиров-
ски,	во	конкуренција	на	три	парови	го	
освои	првото	место,	додека	во	класа	10,	
страшко	 коцевски	 и	 зоран	 трајанов-
ски	во	конкуренција	на	четири	парови	
го	освоија	четвртото	место.

во	 конечниот	 пласман,	 екипата	 на	
Македонија	 го	 освои	 второто	 место,	
прва	 беше	 екипата	 на	 бугарија,	 а	 на	
третото	 место	 се	 пласира	 екипата	 на	
црна	Гора.

Медалите	 и	 пехарите	 на	 најус-
пешните	им	 ги	доделика	илија	лалов,	
претседател	 на	 бугарскиот	 параолим-
писки	 комитет,	 потоа	 бранимир	 јова-
новски	и	претставник	на	општина	бур-
гас.

претседателите	на	параолимписки-
те	комитети	на	бугарија	и	Македонија	
договорија	 натамошна	 соработка	 и	
учество	 на	 подготовки	 и	 турнири	 со	
цел	да	 се	развие	 спортот	на	лицата	 со	
инвалидност.	 во	 духот	 на	 досегашна-
та	 плодна	 соработка,	 Македонскиот	
параолимписки	 комитет	 на	 домаќинот	
илија	лалов	му	врачи	поклон	–„репли-
ка	на	камениот	мост	во	скопје“.

конечен	 биланс	 на	 македонските	
спортисти:	 два	 поединечни	 бронзени	
медали,	еден	златен	во	парови	и	севкуп-
но	пехар	за	освоено	второ	место.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

Број 92, Ноември 2018

47

ссри кУМанОвО 
ШаМпиОни За 2018 

пингпонгарската	 екипа	 н	 ссри	
кумново	во	состав:	страшко	коцевски,	
зоран	 трајановски	 и	 небојша	 ташиќ,	
предводени	од	тренерот	Мики	трендафи-
ловски,)	 убедливо	 ја	 освоија	 лигата	 на	
Македонија	во	пинг	понг	за	2018	година	
за	спортисти	со	телесна	инвалидност.	

во	конкуренција	на	6	екипи,	куманов-
чаните	се	закитија	со	златни	медали	и	го	
освоија	 престижниот	 пехар	 со	 освоени	
максимални	20	поени,	односно	со	скор	од	
10	победи	од	одиграни	10	утакмици.	

на	второто	место	се	пласира	екипа-
та	на	ссри	прилеп	(рубинчо	ристески,	
Митко	 сотироски	 и	 Марјан	 зафиров-
ски)	 со	 освоени	16	поени	и	 скор	осум	
победи	од	10	утакмици	 (два	пораза	од	
ссри	 куманово),	 а	 третото	 место	 и	
припадна	на	 екипата	на	ссри	кисела	
вода	 од	 скопје	 (вјечислав	 корјакин,	
дејан	алексовски	и	олга	ристовска)	со	
освоени	12	поени.

лигата	беше	одржана	благодарение	
на	 средства	 добиени	 од	 агенција	 за	
млади	и	спорт	за	функција	на	клубовите	
на	националната	федерација	за	спорт	и	
рекреација	 на	 инвалидите	 на	 Македо-
нија	–	Македонски	параолимписки	ко-
митет.

конечна	табела:
1.	ссри	куманово	со	освоени	20	поени		
2.	 ссри	прилеп	 со	 освоени	 16	 поени	
3.	ссри	кисела	вода	со	освоени	12	поени		
4.	ссри	скопје	 2	 со	 освоени	 8	 поени	
5.	 ссри	 битола	 со	 освоени	 4	 поени	
6.	ссри	струмица	без	поени	0

Б.Јовановски

спОртски ваУЧер 
2019

на	 24.10.2018	 година,	 во	 клуб	 на	
пратеници	во	скопје,	се	одржа	работна	
средба.	 Главен	 акцент	 беше	 ставен	 на	
новиот	проект	на	владата	на	република	
Македонија	насочен	кон	новиот	начин	
на	 финансирање	 во	 спортот	 насловен	
“спортски	ваучер”.	на	таа	тема	беше	во-

дена	расправа	по	предлог	–	критериуми	
за	користење	на	ваучер	во	спортот,	како	
дополнителен	извор	за	финансирање	на	
спортот	 во	 република	 Македонија	 во	
2019	година.	работниот	состанок	го	во-
деше	директорот	на	агенцијата	за	млади	
и	спорт	дарко	каевски,	во	присуство	на	
раководителот	 на	 сектор	 спорт,	 др-сци	
томислав	андоновски,	 како	и	 советни-
ците	на	премиерот	заев,	даниел	димев-
ски	и	Ѓорѓи	тасев.	расправата	беше	ин-
терактивна,	со	учество	и	прибирање	на	
искуства	и	мислења	од	претставниците	
на	 националните	 спортски	 федерации,	
особено	 во	 делот	 на	 новиот	 начин	 на	
финансирање	во	спортот-	спортски	вау-
чер.	донесена	беа	заклучоци	врз	основа	
на	предложените	искуства	и	предлози,	и	
истовремено	 е	 закажана	нова	 средба	 за	
втората	половина	на	ноември.

Б.Јовановски

СПОРТ

тУрнир вО табла
Мобилност	 тетово	 и	 Гостивар	 беше	

домаќин	на	 9.	 републички	натпревар	 во	
табла.	турнирот	се	одржа	на	11	ноември	
во	 ресторанот	 „електра	 гарден“	 во	 с.	
брвеница,	кој	е	сосема	пристапен	за	на-
шите	 членови,	 телесни	 инвалиди	 и	 тоа	
со	приспособен	тоалет	и	паркинг,	како	и	
пристапна	сала	со	капацитет	за	500	гости.	
на	натпреварот	учество	зедоа	32	натпре-
варувачи	од	13	здруженија	од	Мобилност	
Македонија,	и	тоа:	Штип,	Гевгелија,	ко-
чани,	скопје,	свети	николе,	дебар,	при-
леп,	велес,	радовиш,	струга,	струмица,	
битола	 и	 тетово	 и	 имаше	 72	 телесни	
инвалиди,	 вкупно	 104	 гости.	 турнирот	
го	 отвори	 градоначалничката	на	 општи-
на	 тетово,	 г-ѓа	 теута	 арифи	 заедно	 со	
велибор	 јаќимовски,	 претседателот	 на	
Мобилност	тетово	и	Гостивар.	Гости	на	
турнирот	беа	и	претставници	од	вМро-
дпМне	од	тетово,	центарот	за	ортоти-
ка	 и	 протетика	 „славеј“	 и	 здружението	
„вешта	жена“	од	тетово.	оваа	наша	ак-

тивност	 е	 финансирана	 од	 Мобилност	
Македонија,	а	за	оваа	активност	да	биде	
подобра	и	поуспешна	ја	помогнаа	прија-
телите	на	здружението	и	тоа:	везешари,	
дуди-теќе,	Меџит	1	Мај,	биланс	инжене-
ринг,	 „житен	 клас“,	 кондураџија	 буше,	
„електра	 гарден“,	 „вешта	 жена“,	 авто-
сервис	 „динамо“,	 автосервис	 „ивеко“,	
Месара	 „сики“,	 месарница	 „Морава“,	
„роби	пром“,	 ресторан	 „лезет“,	 зограф	
зоран	бошковски	и	општина	тетово	и	ис-
тите	добија	благодарници.	играјќи	во	три	
добиени	партии	и	систем	на	елиминација	
во	 полуфинале	 влегоа:	 Горан	војновски	
од	кочани,	сулејман	дестани	од	струга,	
ненад	Ѓероски	од	тетово	и	ванчо	каран-
филов	од	скопје.	прво	место	освои	ван-
чо	 каранфилов,	 второ	 место	 сулејман	
дестани	и	трето	место	Горан	војновски.	
првонаградениот	доби	пехар,	диплома	и	
папучи,	второнаградениот	доби	табла,	ди-
плома	и	папучи	и	третиот	доби	пијалак,	
диплома	 и	 папучи.	 овој	 турнир	 заврши	
со	ручек	проследен	со	акустична	музика.

Фани Јаќимовска
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ОдржанО  
30-то државнО 
првенствО  
на МакедОнија 
вО ШаХ За лица 
сО телесен 
инвалидитет
 Мобилност	Македонија	на	13-
14.10.2018	година,	во	хотел	„Галеб“	во	
струга,	го	одржа	јбилејното	триесетто	
државно	првенство	во	шах	за	лица	со	
телесен	инвалидитет	на	Македонија.

на	 првенството	 настапија	 24	 нат-
преварувачи,	 од	 кои	 21	 натпреварувач	
од	Македонија	 и	 3	 натпреварувачи	 од	
република	српска,	 заради	што	прогла-
сувањето	на	најдобрите	се	одржа	во	две	
категории,	во	опен	и	за	државно	првен-
ство.	Главен	судија	на	натпреварот	беше	
тони	пајдаков,	а	се	играше	Швајцарски	
систем,	8	кола	со	темпо	30	минути	по	
играч.

резултати:

опен	
1.	јанчо	Ѓорѓевски		
од	куманово	7	поени	
2.	даниел	нунески		
од	охрид 6	поени	
3.	славко	ивковиќ		
од	република	српска	5,5	поени

државно	првенство	
1.	јанчо	Ѓорѓевски		
од	куманово	7	поени	
2.	даниел	нуневски		
од	охрид	6	поени	
3.	васко	стефановски		
од	битола	5	поени.

средства	 за	ова	манифестација	беа	
обезбедени	од	Министерство	за	труд	и	
социјална	политика	од	средства	од	игри	
на	среќа.

рси атлетика 
бОрскО еЗерО 2018 

од	30.08-01.09.2018	година	во	бор-
ско	 езеро,	 србија	 се	 одржаа	 26	 репу-
блички	 спортски	 игри	 на	 спикс	 во	
атлетика	на	кој	учествуваа	нашите	нат-
преварувачи:	 елена	давитковска,	 Гоце	
Миновски,	 зоран	 јовановски	 и	 златко	
арсовски.

елена	давитковска	во	категорија	Ф56	
се	пласира	1-то	место	во	ѓуле	со	фрлени	
3,98	метри,	на	2-то	место	во	диск	со	ре-
зултат	од	8,42	метри,	на	2-то	место	во	ко-
пје	со	7,47	метри.

зоран	 јовановски	 се	 пласира	 на	
1-во	место	во	диск	со	резултат	од	15,05	
метри,	2-ро	место	во	копје	со	резултат	
11,32	метри.	

Гоце	Миновски	го	освои	2-то	место	
во	фрлање	ѓуле	од	1кг	во	категорија	Ф53	
со	должина	од	12,60	метри.

златко	арсовски	во	категорија	Ф55	
во	врлање	на	кугла	се	пласира	на	3-то	
место	од	со	резултат	од	5,03	метри,	3-то	
место	во	копје	со	резултат	од	13,38	ме-
три	и	5-то	место	во	диск	со	резултат	од	
8,94	метри.	

Б.Јовановски

Б.Јовановски
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49. МеМОријал 
прОФ.бОјан 
ХОрватин

на	 49.	 мемориал	 проф.бојан	 Хор-
ватин,	 меѓународно	 атлетско	 првен-
ство	што	се	одржа	во	цеље,	словенија	
од	 07-09.09.2018	 година,	 учествуваше	
екипата	 на	Мобилност	Македонија	 во	
состав:	Гоце	Миновски,	елена	давидов-
ска,	зоран	јовановски,	златко	арсовски	

и	 дејан	 Ѓорѓиевски.	 натпреварите	 се	
одржаа	во	атлетски	повеќебој	и	нашите	
спортисти	се	натпреваруваа	во	три	фр-
лачки	дисциплини:	диск,	копје	и	ѓуле.

-Гоце	Миновски,	во	класа	Ф52-53	го	
освои	второто	место	и	сребрен	медал	во	
конкуренција	 на	 девет	 натпреварувачи	
со	резултати:	диск	13,66;	копје	11,84	и	
ѓуле	6,90.

-елена	давидовска	во	класа	Ф56	го	
освои	третото	место	и	бронзен	медал	во	
конкуренција	 на	 седум	натпреварувач-
ки	со	резултати:	диск	9,31;	копје	8,26	и	
ѓуле	5,08.

-дејан	 Ѓорѓиевски	 во	 класа	 Ф57	
го	 освои	 седмото	 место	 од	 седумнае-
сет	 натпреварувачи	 со	 резултати:	 диск	
17,40;	копје	16,76	и	ѓуле	7,20.

-зоран	 јовановски	во	класа	Ф55	го	
освои	деветтото	место	во	конкуренција	
на	 23	 натпреварувачи	 со	 резултати:	
диск	16,36;	копје	14,52	и	ѓуле	6,78.

-златко	 арсовски	 во	 класа	Ф55	 го	
освои	 единаесеттото	 место	 во	 конку-
ренција	на	23	натпреварувачи	со	резул-
тати:	диск	16,02;	копје	13,58	и	ѓуле	6,47.

екипно	во	атлетки	повеќебој,	Мобил-
ност	Македонија	го	освои	3-то	место.

нашите	 спортисти	 настапија	 и	 во	
трки	 со	 стандардни	 собни	 колички	 на	
100	метри.	елена	давитковска	во	класа	
т51-54	 го	 освои	 петтото	 место	 од	 пет	
натпреварувачки	со	резултат	од	44,79	се-
кунди.	во	машка	конкуренција	 од	 три-
есет	 и	 еден	 натпреварувач,	 зоран	 јова-
новски	го	освои	дваесет	и	првото	место	
со	резултат	од	36,91	секунда,	додека	зла-
то	арсовски	го	освои	дваесет	и	осмото	
место	со	резултат	од	48,25	секунди.

Б.Јовановски

србија пара 
атлетика Опен 2018 

на	26	и	27	мај	2018	година	во	кра-
гујевац,	 србија	 се	 одржа	 меѓународен	
натпревар	во	атлетика	на	кој	по	покана	
од	 параолимпискиот	 комитет	 на	 ср-
бија	 учествуваа	 нашите	 натпреварува-
чи	елена	давитковска,	Гоце	Миновски,	
никола	пеев	и	дејан	Ѓорѓиевски.

Гоце	 Миновски	 го	 освои	 1-то	 ме-
сто	во	копје	од	шест	натпреварувачи	со	
резултат	од	13,16	метри,	3-то	место	во	
фрлање	 ѓуле	 од	 3кг	 во	 категорија	Ф53	
со	должина	од	7,82	метри,	во	конкурен-
ција	 на	 осум	натпреварувачи,	 5-то	ме-
сто	од	седум	натпреварувачи	во	диск	со	
резултат	од	13,44	метри	.	

дејан	Ѓорѓиевски	во	категорија	Ф42	
во	врлање	на	кугла	се	пласира	на	2-то	
место	 од	 седум	 натпреварувачи	 со	 ре-
зултат	од	9,64	метри,	во	диск	со	резул-
тат	од	26,19	метри	го	зазеде	9-то	место	
од	десет	натпреварувачи,	во	копје	7-то	
место	од	исто	толку	натпреварувачи	со	
резултат	од	23,83	метри.	

никола	пеев	се	пласира	на	5-то	ме-
сто	 во	 копје	 од	 седум	 натпреварувачи	

со	резултат	20,69	метри,	на	5-то	место	
од	седум	натпреварувачи	во	ѓуле	со	ре-
зултат	од	7,71	метар	и	на	10-то	место	во	
диск	со	резултат	од	20.41	метри.	

елена	 давитковска	 во	 категорија	
Ф56	 се	 пласира	 на	 4-то	место	 од	 исто	
толку	 натпреварувачки	 во	 диск	 со	 ре-
зултат	 од	 9.50	 метри,	 на	 5-то	 од	 исто	
толку	натпреварувачки	во	копје	со	7,93	
метри	и	на	5-то	од	шест	натпреварувач-
ки	во	ѓуле	од	2кг	со	фрлени	4,94	метри.

Б.Јовановски
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МеЃУнарОден 
атлетски 
натпревар  
вО сарајевО

во	 организација	 на	 сојузот	 на	 па-
раплегичарите	 и	 заболените	 од	 детска	
парализа	 на	 Федерацијата	 на	 босна	 и	
Херцеговина,	од	21-23.06.2018	година	во	
сараево,	 биХ,	 се	 одржа	 Меѓународно-
то	отворено	првенство	и	15-ти	спортски	
игри	на	параплегичарите	и	заболените	од	
детска	парализа,	под	покровителство	на	
Министерството	 за	 култура	 и	 спорт	 на	
Федерацијата	на	босна	и	Херцеговина.

на	 овој	 меѓународен	 спортски	 со-
бир	учествуваа	120	учесници	-	парапле-
гичари	и	заболените	од	детска	парализа	
во	 официјалната	 конкуренција,	 како	

и	 голем	 број	 учесници	пријавени	 како	
конкуренти	надвор	 од	 конкуренцијата.	
учествуваа	 натпреварувачи	 од	 земјите	
од	 регионот,	 словенија,	 Македонија,	
србија	и	црна	Гора,	како	и	домаќин	на	
босна	и	Херцеговина.

Мобилност	Македонија	 ја	 претста-
вуваа	 Гоце	Миновски,	 елена	давитко-
вска,	имер	сефери	и	дејан	Ѓорѓиевски.

најдобар	успех	постигна	Гоце	Минов-
ски	кој	освои	три	златни	медали	во	фрлач-
ки	дисциплини	и	тоа	во	диск,	копје	и	ѓуле	
и	на	крајот	беше	прогласен	за	најуспешен	
натпреварувач	во	машка	конкуренција.

Б.Јовановски

седМО МестО 
За Оливера 
накОвска бикОва 
на еврОпскО 
првенствО  
вО стрелаШтвО, 
белГрад 2018

Македонските	параолимпијци	стре-
лци	настапија	на	европското	првенство	
со	 воздрушно	оружје	што	 се	 одржа	од	
03-07.12.2018	 година	 во	 белград,	 ср-
бија.	претходното	европско	првенство	
се	 одржа	 2013	 година	 во	 аликанте,	
Шпанија	и	по	долго	време,	и	за	прв	пат	
само	 со	 воздушно	 оруже,	 конечно	 се	
одржа	првенство	на	стариот	континент.	

нашата	 репрезентација	 настапи	 во	
состав:	 оливера	 наковска	 -	 бикова,	
ванчо	каранфилов	и	александар	јова-
новски	 (стрелци)	и	бранимир	 јованов-
ски-тренер.	на	првенството	учествуваа	

122	спортисти	од	27	држави	кои	се	нат-
преваруваа	во	3	пиштолски	и	4	дисци-
плини	со	воздушна	пушка.

од	македонските	 стрелци	најдобар	
успех	постигна	оливера	наковска	-	би-
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кОнеЧен пласМан 
вО кУп на 
МакедОнија  
вО стрелаШтвО  
За 2018

по	 одржаните	 три	 куп	 натпревари	
чии	домаќини	беа	ссри	скопје,	ссри	
куманово	и	ссри	битола,	на	09.12.2018	
година	 беа	 прогласени	 најуспешните	
стрелци	од	редот	на	спортистите	со	ин-
валидност	 во	 купот.	 натпреварите	 се	
одвиваа	 во	 три	 категории	 и	 тоа	 стан-
дарден	воздушен	пиштол	микс	(мажи	и	
жени),	сериска	воздушна	пушка	–	мажи	
и	 сериска	 воздушна	 пушка-жени.	 низ	
лигата	поминаа	10	стрелци	во	пиштол-
ски	 дисциплини	 и	 петнаесет	 стрелци	
во	 воздушна	 пушка.	 некои	 спортисти	
не	учествуваа	на	 сите	куп	натпревари,	
со	што	 значително	 ја	 намалија	 својата	
шанса	за	освојување	на	првото	место.	

на	 крајот	 од	 натпреварите	 беше	
извршено	 бодирање,	 а	 најдобрите	 три	
стрелци	по	 дисциплине	 добија	медали	
кои	им	ги	вражи	генералниот	секретар	
на	 Македонскиот	 параолимписки	 ко-
митет	и	комесар	на	куп	натпреварите,	
драган	дојчиноски.

воздуШен	пиШтол	–	Микс		
1.	александар	јовановски,	скопје		 	
42	поени	
2.	ванчо	каранфилов,	скопје		 	
40	поени	
3.	оливера	наковска	бикова,	битола		
32	поени	

воздуШна	пуШка	-	Мажи		
1.	новча	тодоровски,	куманово		 	
60	поени	
2.	васко	стефановски,	битола		 	
46	поени	
3.	зоран	јовановски,	струмица	`	 	
44	поени	

воздуШна	пуШка	–	жени	
поени	
1.	елизабета	тодоровска,	куманово			
18 поени	
2.	олга	ристовска,	скопје			 	
12 поени	
3.	наташа	црвенковска,	битола		 	
06 поени

Б.Јовановски

кова	 освојувајќи	 го	 седмото	 место	 во	
финалето	 во	 дисциплината	 воздушен	
пиштол-жени.	претходно,	 во	 квалифи-
кациите,	оливера	 стрелаше	559	круго-
ви	и	како	третопласирана	се	пласира	во	
финалните	 борби.	 во	 финалните	 бор-
би	сите	стрелци	стартуваат	од	нула,	се	
стрелаат	 12	истрели	пред	 еден	 од	нат-
преварувачите	да	го	напушти	финалето,	
односно	 по	 24	 истрели	 за	 прво	 и	 вто-
ропласираниот	натпреварувач.	интере-
сен	систем	на	финални	борби	во	кој	од	
секунда	во	секунда	динамично	се	мену-
ваат	 работите,	 што	 го	 прави	 финалето	
интересно	за	гледачите.	во	нашиот	тим	
работите	не	тргнаа	како	што	посакував-
ме,	 оливера	 како	 никогаш	 претходно	
стрелаше	 серија	 на	 четири	 осумки	 по	
ред	во	првите	пет	истрели,	што	значи-
телно	 го	 влошија	 натамошниот	 тек	 на	
борбите	и	по	исстреланиот	четиринае-
сети	истрел,	мораше	да	 се	 задоволиме	
со	седмото	место.	сите	беа	изненадени	
од	 ваквиот	 расплет	 на	 случувањата,	
па	дури	и	коментаторот	на	директниот	
пренос	 на	 јутјуб	 каналот,	 кој	 истакна	
дека	не	може	да	поверува	што	 се	 слу-
чува	во	пукалната.	оливера	важеше	за	
голем	фаворт	за	титулата,	меѓутоа	спор-
тот	сам	по	себе	е	непредвидлив	и	нема	
загарантирани	медали	и	 успех.	како	и	
да	е,	влез	во	финале	на	голем	спортски	
настан	на	спортист	од	мала	држава	е	ре-
зултат	достоен	за	секоја	почит.

Младиот	 стрелец	 александар	 јова-
новски	 на	 секој	 натпревар	 полека,	 но	
сигурно	го	подига	својот	резултат	поста-
вувајќи	 лични	 рекорди	 на	 меѓународна	
сцена.	 така	 беше	 и	 овојпат,	 со	 исстре-
лан	свој	личен	рекорд	од	550	кругови	го	
зазеде	13-то	место	во	конкуренција	на	26	
натпреварувачи,	додека	ванчо	каранфи-
лов	со	резултат	од	546	кругови	го	зазеде	
конечното	17-то	место.

следен	 натпревар	 на	 нашите	 пара-
олимпијци	 треба	 да	 биде	 светскиот	
куп	во	ал	аин,	оае	во	февруари	2019	
година	 (доколку	обезбедиме	средства).	
доколку	 не,	 шанса	 за	 остварување	 на	
норми	 за	 учество	на	светското	првен-
ство	 во	 октомври	 во	 сиднеј,	 австра-
лија,	 ќе	 се	 бараат	 на	 Меѓународното	
првенство	на	Хановер	кое	ќе	се	одржи	
од	06-12.05.2019	година.

Б.Јовановски

СПОРТ
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ЗајакнУваЊе  
на лицата  
сО пОпреЧенОст 
и ОбеЗбедУваЊе 
инклУЗивнОст  
и еднаквОст

лицата	со	инвалидност	го	сочинува-
ат	најголемото	и	најобесправеното	мал-
цинство	во	светот	-	речиси	15	проценти	
од	 светската	 популација	 се	 соочува	 со	
некоја	форма	на	инвалидност.	Мнозин-
ството	на	лицата	со	инвалидност	во	све-
тот	живеат	во	земјите	во	развој.	Многу-
мина	од	нив	живеат	во	сиромаштија,	се	
соочуваат	со	дискриминација,	физички,	
социјални	и	економски	бариери,	и	им	се	
негираат	основните	можности	за	развој.

за	да	овозможи	инклузивност	и	ед-
наквост	на	лицата	со	инвалидност,	др-
жавата	преку	своите	инструменти	треба	
да	 овозможи	 истите	 да	 имаат	 еднакви	
можности,	 да	 имаат	 еднакви	 права	 на	
човечки,	социјален,	економски	и	култу-
рен	развој,	како	и	подеднакво	право	на	
глас	во	општествениот	и	во	политички-
от	 живот,	 отсуство	 на	 пречки	 за	 еко-
номско,	политичко	и	социјално	учество	
врз	основа	на	инвалидноста.	не	може-
ме	да	говориме	за	инклузија	и	еднакви	
можности	на	лицата	со	инвалидност	во	
општеството	без	промовирање	на	наче-
лото	за	воведување	на	еднакво	учество	
со	 другите	 во	 сите	 области	 од	 јавниот	
и	 од	 приватниот	 сектор,	 еднаков	 ста-
тус,	еднаков	третман	во	остварувањето	
на	сите	права	и	во	развојот	на	нивните	
индивидуални	 потенцијали	 преку	 кои	
тие	 придонесуваат	 во	 општествениот	
развој,	 како	 и	 еднакви	 придобивки	 од	
резултатите	произлезени	од	тој	развој.

за	 лицата	 со	 телесен	 инвалидитет,	
основна	пречка	 за	потполна	инклузија	
и	 еднакви	 можности	 во	 сите	 пори	 на	
општеството,	секако	се	архитектонски-
те	бариери	кои	делумно	или	целосно	ја	
попречуваат	 нивната	 пристапност,	 са-
мостојно	 движење	 и	 независен	 живот.	
бариерите	не	само	што	им	ја	онемозво-
жуваат	пристапноста	до	физичкото	оп-
лружување,	 туку	 и	 ги	 оневозможуваат	

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

ортопедските	 помагала	 се	 не	 по-
малку	 важен	 фактор	 кога	 говориме	 за	
социјална	 инклузија	 и	 еднакви	 мож-
ности	на	лицата	со	телесен	инвалидитет.	
ортопедските	 помагала	 се	 единствена	
можност	 за	 вертикализација	 и	 придви-
жување	на	лицата	со	потежок	степен	на	
телесен	 инвалидитет,	 единствена	 мож-
ност	 да	 почувствуваат	 дека	 се	 дел	 од	
заедницата,	 со	 заеднички	 идентитет	 и	
споделени	 вредност.	 воопшто	 не	 е	 се-
едно	 од	 каков	 материјал	 се	 изработени	
помагалата,	 со	 каков	 дизајн,	 цврстина	
и	издржливост	и	колкави	се	роковите	за	
нивна	употреба.	денес	Мобилност	Ма-
кедонија	која	ги	претставува	и	застапува	
лицата	со	телесен	инвалидитет	не	може	
да	се	избори	со	административнте	про-
цедури	и	повеќе	од	18	месеци	преговара	
со	одговорните	лица	во	Фондот	за	здрав-
ственото	осигурување	на	Македонија	за	
промена	 на	 концептот	 на	 давањето	 на	
услугите,	 за	утврдување	на	нов	список	
на	 ортопедски	 помагала	 кој	 ќе	 содржи	
пософистицирани,	 пофункционални	 и	
со	модерен	дизајн	ортопедски	помагала	
и	 компоненти	 за	 нивна	 изработка.	Мо-
билност	Македонија,	со	цел	да	го	забрза	
тој	процес,	за	да,	како	што	беше	догово-
рено	со	раководните	лица	на	ФзоМ	но-
виот	правилник	да	го	види	светлото	на	
денот	со	почетокот	на	2019	година,	вло-
жи	огромен	труд	и	изработи	комплетно	
нов	предлог-правилник	за	индикацја	за	
остварување	 на	 право	 на	 ортопедски	 и	
други	помагала,	по	урнекот	на	хрватски-
от	правилник	(како	што	ни	беше	предо-
чено	од	ФзоМ)	и	иако	од	доставувањето	
на	материјалите	во	фондот	до	денес	по-
минаа	повеќе	од	10	месеци,	се	уште	не	

сме	тргнати	од	мртва	точка,	без	оглед	на	
повеќе	 одржани	 работни	 состаноци	 со	
комисијата	за	ортопедски	помагала	при	
фондот.	денес,	лицата	кои	при	движење	
користат	 инвалидска	 количка	 се	 уште	
имаат	 право	 на	 привремена,	 наместо	
стандардно	лесна	или	активна	инвалид-
ска	количка,	лицата	кои	користат	надко-
лени	протези	се	уште	мораат	да	користат	
механички	 коленски	 зглобови,	 наместо	
пневматски	или	хидраулични	кои	одам-
на	станаа	пракса	во	државите	од	еу,	па	
и	во	државите	од	нашето	опкружување.	
очигледно	 е	 дека	 нештата	 мора	 да	 се	
променат,	и	тоа	итно.	лицата	со	теле-
сен	инвалидитет	имаат	право	на	непре-
чено	и	самостојно	движење	со	помош	на	
адекватни	ортопедски	помагала,	а	тоа	е	
предуслов	за	нивна	едукација,	работење	
и	независно	живеење.	да	не	заборавиме	
дека	лицата	со	телесен	инвалидитет	по-
минуваат	со	своите	ординирани	ортопед-
ски	помагала	повеќе	од	14	сати	дневно,	
а	роковите	за	замена	се	од	24-60	месеци,	
што	само	по	себе	укажува	на	потребата	
од	 нивна	 беспрекорна	функционалност	
и	издржливост.	

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

и	сосема	за	крај	ќе	ја	цитирам	мудра-
та	изрека	на	пабло	пикасо:	„кој	сака	да	
направи	нешто,	бара	начин,	а	кој	несака	
ништо	да	направи,	бара	оправдување”.	

Бранимир Јовановски
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БрОј 92, НОемВрИ 2018www.mobilnost.mk

СПОрТИСТИТе ОСВОИја мНОШТВО меДалИ  
ОД меЃуНарОДНИ ТурНИрИ

ОДрЖаН XXiV реПуБлИЧкИ кВИз НаТПреВар

Ќе Се граДаТ ИНклузИВНИ ДеТСкИ ИгралИШТа  
ВО ВелеС И ОХрИД

ОДрЖаНИ XXiV музИЧкИ СреДБИ На лИЦа  
СО ТелеСеН ИНВалИДИТеТ


