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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

доаѓа	новата	година	со	сите	новогодишни	празници.	Сведоци	сме	дека	дедо	
Мраз	отсекогаш	носел	подароци	и	исполнувал	желби.	Случајот	е	состојба	која	
не	може	да	се	измени,	но	може	да	се	олесни	на	повеќе	начини.	значи,	дедо	Мраз	
ќе	има	многу	работа,	но	бидејќи	неговата	торба	е	волшебна,	за	секого	ќе	извади	
по	едно	нешто	и	тоа	ќе	помогне	само	една	работа.	а	потребите	сè	повеќе.	

оваа	 година	 „Мобилност	Македонија“	 цела	 година	 ја	 промовира	 пристап-
носта	во	сите	нејзини	варијанти.	ова	се	случуваше	во	повеќе	наврати.	Потреби	
има	многу,	но	акцентот	се	става	на	две-три,	меѓутоа	се	работи	на	сите.	Целого-
дишниот	ангажман	низ	целата	држава	и	во	разни	места	допрва	ќе	ги	дава	ефек-
тите.	така,	ние	оптимистички	ќе	речеме	и	ќе	чекаме.	Чекаме	многу	години	да	го	
добиеме	универзалниот	дизајн.	донесувањето	на	позитивни	законски	прописи	е	
релативно	полесна	работа.	но	примената	и	остварувањето	на	терен	се	пребавни	
и	практично	не	се	реализираат.	борбите	во	донесување	и	реализација	на	законот	
за	градење	допрва	нè	чека.	исто	така,	сагата	со	ортопедските	помагала,	која	има	
долга	историја	и	исто	допрва	ќе	биде	може	–	не	може,	или	селективно	со	некоја	
измислена	квота.

Целата	година	помина	во	трпеливо	укажување	во	институциите	на	системот	
да	 ги	 реализира	 законските	 прописи,	 а	 во	 тоа	 нека	 им	 помогне	 нашиот	дедо	
Мраз.	на	сите	им	посакувам	добро	 здравје	и	лична	среќа,	весели	празници	и	
другарување,	со	успешна	нова	2020	година!

вашиот,
прим.	д-р	Нико Јанков
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СТАНДАРДНИ ЛЕСНИ ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ ЗА СИТЕ ПОСТОЈАНИ 
КОРИСНИЦИ, АКТИВНИ ЗА ОНИЕ КОИ ЌЕ ГИ ЗАДОВОЛАТ  
ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ 

на	26.12.2019	година	во	простории-
те	на	ФзоМ,	а	по	барање	на	Мобилност	
Македонија,	се	одржа	уште	еден	рабо-
тен	 состанок	 помеѓу	 претставниците	
на	 Мобилност	 Македонија	 (бранимир	
Јовановски	и	Софка	Прчева)	и	претста-
вниците	на	ФзоМ	(д-р	Вера	Митровска	
и	даниела	Стојановска	Ѓинговска),	а	во	
врска	со	нашите	барања	за	ортопедски	
помагала,	во	овој	случај	за	стандардно	
лесни	инвалидски	колички	и	за	актив-
ни	инвалидски	колички.

овие	преговори	траат	скоро	3	години	
и	конечно	им	се	гледа	крајот.	од	д-р	Вера,	

претставник	на	ФзоМ,	ни	беше	кажано	
дека	нашите	напори	конечно	вродија	со	
плод,	буџетот	за	ортопедски	помагала	на	
фондот	за	2020	е	зголемен	на	наше	инсис-
тирање	 и	 конечно	може	 да	 се	 пристапи	
кон	реализација	на	нашите	барања.

идејата	е	сите	постојани	корисници	
на	 инвалидски	 колички	 (лица	 со	 па-
раплегија,	 квадриплегија,	 дистрофија,	
церебрална	 парализа,	 мултилекс	 скле-
роза,	полио,	двојна	ампутација	на	долни	
екстремитети...)	кај	кои	е	индицирана	и	
од	стручни	лица	потврдена	потреба	од	
користење	 на	 инвалидска	 количка	 за	
движење,	 во	 иднина	 ќе	 добиваат	 стан-

дардно	 лесна	 инвалидска	 количка,	 на-
место	 досегашните	 привремени	 инва-
лидски	колички,	кои	и	понатаму	оста-
нуваат	во	употреба	меѓутоа	за	корисни-
ци	кај	 кои	 се	очекува	вертикализација	
(мозочни	удари,	ампутации,	терцијален	
стадиум	на	канцер	и	слично).

Преговараме	 и	 се	 договараме	 со	
фондот	лицата	кои	се	наоѓаат	на	школу-
вање	(основно,	средно,	високо),	лицата	
во	редовен	работен	однос,	како	и	лица-
та	 кои	 не	 се	 вработени	 но	 поседуваат	
„б“	возачка	дозвола,	да	можат	да	земат	
активна	 инвалидска	 количка,	 намес-

то	 стандардно	 лесна.	 тие	 критериуми	
фондот	 уште	 ги	 дефинира,	 а	 потребно	
е	 и	 време	 да	 се	 завршат	 техничките	
процедури	како	што	се	измена	и	допол-
нување	 на	 Правилникот,	 впишување	
на	помагалата	во	Листа	на	ортопедски	
помагала,	определување	на	референтна	
цена,	нивно	објавување	во	Службен	Ве-
сник	на	рСМ,	потоа	барање	и	добивање	
на	понуди	од	деловни	субјекти,	и	слич-
но.	 очекуваме	 овие	 активности	 да	 се	
заокружат	во	првата	половина	од	месец	
јануари	2020	и	веднаш	потоа	да	се	стар-
тува	со	користење	на	правото.

Мобилност	 Македонија	 инсистира	

до	 ФзоМ,	 при	 пропишување	 на	 кри-
териумите	 за	 добивање	 на	 понуди,	 на	
пазарот	да	се	понудат	квалитетни,	брен-
дирани	 стандардно	 лесни	 и	 активни	
инвалидски	 колички,	 да	 се	 определи	
коректна	и	реална	референтна	цена	која	
ќе	 побуди	 натпревар	 во	 испорачување	
на	квалитетни	инвалидски	колички	кои	
ги	 задоволуваат	 европски	 стандарди	
за	 квалитет,	 а	 не	 било	 какви	 колички	
водејќи	 се	 само	 по	 тежина	 и	 најниска	
цена.	Се	поинаку	ги	девалвира	нашите	
напори	 и	 преговори	 и	 нашите	 напори	
губат	секаков	смисол,	бидејќи	предмет	

на	 долгогодишните	 преговори	 беше	
добивање	 на	 терет	 на	 фондот	 функ-
ционални,	квалитетни,	издржливи	и	со	
подобар	 дизајн	 инвалидски	 колички	
за	 постојаните	 корисници.	 очекуваме	
ФзоМ	да	остане	коректен	и	решителен	
на	 најдобар	можен	 начин	 да	 го	 реали-
зира	 ова	 суштинско	барање	 за	 нашите	
членови	 кои	 се	 движат	 со	 инвалидска	
количка,	 но	 и	 на	 сите	 други	 лица	 кои	
се	корисници	на	инвалидска	количка	за	
секојдневно	и	целодневно	движење

Б.Јовановски
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

СОФИСТИЦИРАНИ 
КОМПОНЕНТИ  
ЗА ИЗРАБОТКА  
НА ПРОТЕЗИ

на	22.10.2019	година	во	простории-
те	на	ФзоМ	се	одржа	работен	состанок	
помеѓу	 претставниците	 на	Мобилност	
Македонија,	 бранимир	 Јовановски	 и	
Софка	Прчева,	комисијата	за	ортопед-

ски	помагала	при	ФзоМ,	д-р	Вера	Мит-
ровска,	Фатон	Мемети,	Весна,	Марков-
ска,	даниела	Стојановска-Џинговска,	и	
Центарот	за	ортотика	и	протетика	Сла-
веј	од	Скопје,	Горан	Чаловски.

на	 состанокот	бевме	информирани	
дека	 нашите	 напори	 и	 долгогодишни	
преговори	 со	 ФзоМ	 конечно	 се	 реа-
лизираат	и	дека	веќе	е	донесена	одлука	
за	измени	и	дополненија	на	Правилни-
кот	 за	 индикации	 за	 остварување	 на	
право	на	ортопедски	и	други	помагала	

во	 однос	 на	 компоненти	 за	 изработка	
на	протези	и	дека	се	чека	измените	да	
бидат	 објавени	 во	Сл.Весник	на	рСМ.	
измените	се	однесуваат	на	воведување	
на	 хидраулични	 и	 пневматски	 повеќе	
осовински	 коленски	 зглобови	 за	 лица	
со	 надколени	 ампутации,	 едноосовин-
ско	 хидраулично	 колено	 со	 микропро-
цесор	 (C-leg)	 и	 стопало	 од	 јаглеродни	
влакна	 за	 високоактивни	 корисници,	
карбонско	 динамично	 стопало	 за	 ви-
соко	 активни	 корисници,	 силиконска	
навлака	 за	 чунка	 (лајнер),	 суспензија	
за	 брзо	 навлекување	 на	 протеза.	 овие	
измени	веќе	се	објавени	во	Службен	Ве-
сник	на	република	Северна	Македонија	
бр.222	од	28.10.2019	година	(на	страна	
12).	 Правилникот	 влегува	 во	 сила	 ос-
миот	 ден	 од	 објавувањето	 во	Службен	
Весник,	што	 значи	 дека	 заинтересира-
ните	корисници	кои	ги	исполнуваат	по-
ставените	 критериуми,	 новите	 компо-
ненти	можат	да	ги	бараат	од	стручните	
лица	да	им	ги	препишуваат	и	истите	да	
ги	набавуваат	во	ортопедските	куќи	од	
05.11.2019	година.

Б.Јовановски

Мобилност	Македонија	пред	подол-
го	 време	 поднесе	 иницијатива	 и	 беше	
во	постојани	преговори	со	ФзоМ	и	со	
Министерството	за	здравство	за	измена	
на	законот	за	здравствено	осигурување	
во	 делот	 кој	 оневозможуваше	 доплата	
на	 разликата	 помеѓу	 реалната	 цена	 на	
помагалата	и	референтна	цена	за	набав-
ка	на	ортопедски	помагала	дефинирана	
од	фондот	(им	се	наплатуваше	целосен	
износ	на	помагалото),	како	и	за	укину-
вање	 на	 условот	 здравственото	 осигу-
рување	да	 траело	непрекинато	најмал-
ку	 шест	 месеци	 пред	 настапување	 на	
потребата.

на	 27.12.2019	 година	 во	 Службен	
Весник	на	рСМ	бр.275,	објавен	е	зако-
нот	 за	измена	и	дополнување	на	зако-
нот	за	здравствено	осигурување	со	кој:

-	во	член	2	кој	се	однесува	на	член	9	
од	 важечкиот	 закон	 се	 укинува	целос-
но	 став	 3	 и	 со	 самото	 тоа	 целосно	 се	
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укинува	условот	за	конринуитет	здрав-
ственото	 осигурување	 да	 траело	 не-
прекинато	најмалку	шест	месеци	пред	
настапување	 на	 потребата	 за	 оствару-
вање	на	право	на	протези,	ортопедски	и	
други	помагала,	помошни	и	санитетски	
справи	 и	 материјали	 и	 заботехнички	
средства.

-во	 член	 4	 кој	 се	 однесува	 на	 член	
10	од	важечкиот	закон	стои:	Во	член	10	
во	точката	6)	по	зборовите	„надстандар-
ден	 материјал“	 се	 додаваат	 зборовите	
„во	 делот	 на	 разликата	 на	 утврдената	
референтна	 цена	 од	 страна	 на	 Фондот	
и	 набавната	 цена;“,	 со	што	 практично	
се	 овозможува	 доплата	 на	 разлика	 на	
цена	над	референтната	цена	утврдена	од	
фондот.

Во	обЈаСнуВаЊе	на	СодрЖи-
ната	на	одредбите	на	ПредЛоГ	
законот	стои:

-Со	членот	2	од	Предлог	-законот	се	
брише	условот	од	шестмесечно	конти-
нуирано	плаќање	на	придонес	за	здрав-
ствено	осигурување,	за	остварување	на	
правото	на	ортопедско	помагало.

-Со	 членот	 4	 од	 Предлог	 -законот	
се	 дава	 можност	 на	 осигурениците	 да	
остварат	право	на	ортопедско	помагало	
изработено	од	надстандарден	материјал	
и	да	го	доплатат	износот	со	свои	лични	
средства.

уште	 една	 успошно	 завршена	 ини-
цијатива	 на	 Мобилност	 Македонија	
пред	институциите	во	насока	на	подоб-
рување	на	правата	и	положбата	на	лица-
та	со	телесен	инвалидитет	во	нашата	др-
жава.	законот	за	измени	и	дополнувања	
на	законот	за	 здравствено	осигурување	
и	 донесените	 измени	 важат	 8	 дена	 по	
објавувањето	 на	 изтиот	 во	Сл.	Весник,	
што	значи	од	03-04.01.2020	година.

Б.Јовановски
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НОВ ЗАКОНОТ  
ЗА ГРАДЕЊЕ НАСКОРО  
ВО СОБРАНИСКА  
ПРОЦЕДУРА

националниот	 сојуз	на	лица	 со	 те-
лесен	 инвалидитет	 на	 Македонија	 –	
Мобилност	Македонија,	 преку	 својата	
комисија	за	Статутарно	правни	работи,	

го	разгледа	текстот	на	нацрт	-	закон	за	
градење,	воочи	некои	недостатоци	и	во	
интерес	на	подобрување	на	 текстот	во	
однос	 на	 овозможувае	 на	 пристапност	
(хоризонтална	и	вертикална)	на	лицата	
со	инвалидност,	самостојно	и	непрече-
но	движење,	домување	и	работење,	а	се	
во	 духот	 на	 мерките	 од	 конвенцијата	
на	оон	за	правата	на	лицата	со	инва-
лидност,	 благовремено	 и	 во	 неколку	
наврати	достави	забелешки,	сугестии	и	
коментари	до	Министерството	за	транс-
порт	и	врски.

беа	 одржани	 неколку	 работни	 со-
станоци	со	претставници	на	министер-
ството,	 советници	на	Премиерот,	 а	по-
следната	од	нив	се	одржа	на	27.12.2019	
година	 во	 просториите	 на	 Владата	 на	
Северна	Македонија	на	која	поред	дру-
гите	 присуствуваше	 и	 изготвувачот	 на	
текстот,	проф	д-р	Грчев.	

Во	нашиот	допис	укажавме	дека	ге-
нерално,	 потребно	 е	 законодавецот	 да	
ги	 детектира	 бариерите	 кои	 ја	 оневоз-

можуваат	пристапноста	и	самостојното	
движење,	 престој,	 работа	 и	 домување	
во	 градбите	 и	 непосредното	 опкружу-
вање	 со	кои	 се	 соочуваат	разните	 гру-
пи	на	граѓани	и	да	пропише	градење	на	
објекти	и	урбана	околина	согласно	уни-
верзален	дизајн,	според	кој	никој	не	би	
бил	исклучен,	односно	на	сите	би	им	се	
овозможило	непречен	пристап,	престој,	
работа	и	живеење	во	градбите	со	јавни	
и	деловни	намени,	градби	со	намена	до-
мување	во	станбени	згради	како	и	град-

би	со	станбено-деловна	намена	Градби-
те	мора	да	бидат	изградени	на	начин	кој	
обезбедува	непречен	пристап,	движење	
(хоризонтално	и	вертикално),	престој	и	
работа	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 ста-
ри	лица	кои	се	движат	со	потешкотии,	
привремено	попречени	лица	во	мобил-
ност,	млади	брачни	парови	со	колички	
за	бебиња	и	слично.	

универзалната	градба	и	користење-
то	на	објектите	мора	да	им	овозможи	во	
целост	да	учествуваат	во	сите	аспекти	
од	животот,	да	им	обезбедат	пристап	на	
лицата	 со	 инвалидност	 врз	 основа	 на	
еднаквост	 со	 другите	 до	 изграденото	
опкружување	во	урбаните	и	руралните	
средини,	 идентификација	 и	 отстрану-
вање	 на	 пречките	 и	 бариерите	 кои	 го	
онемозвожуваат	самостојното	движење	
и	 пристапност	 на	 лицата	 со	 инвалид-
ност	до	и	во	сите	стамбени,	јавни	и	де-

ловни	објекти,	како	и	други	внатрешни	
и	надворешни	капацитети.	законодаве-
цот	мора	да	пропише	јасни	одредби	во	
нацрт-закон	за	градење	во	оваа	насока.

изградба	и	употреба	на	објекти	дос-
тапни	за	сите	луѓе,	без	оглед	на	нивна-
та	 трајна	или	привремена	попреченост	
(инвалидност),	 значи	 дизајнирање,	 из-
градба	и	 употреба	 на	 објектите	 на	 на-
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чин	што	овозможува	непречен	пристап	
до	објектите	и	нивна	непречена	употре-
ба.	Пристапите,	ходниците,	патеките	за	
поврзување,	 пасажите,	 вратите	 и	 вер-
тикалните	 приклучоци	 (скали,	 рампи,	
платформи,	лифтови	и	други	механич-
ки	уреди	за	кревање)	мора	да	бидат	ди-
зајнирани	и	изградени	на	начин	кој	им	
овозможува	 на	 лицата	 со	 инвалидност	
да	ги	користат	самостојно,	тие	мора	да	
содржат	 потребна	 сигнализација	 и	 оп-
рема	за	непречено	движење,	комуника-
ција	и	ориентација.	бројот	на	места	за	
паркирање	 за	 лица	 со	 инвалидност	 во	
близина	на	главниот	влез	мора	да	биде	
најмалку	 3%	 од	 бројот	 на	 паркирни	
места,	 а	 доколку	дозволува	просторот,	
треба	да	се	обезбедат	места	и	за	парки-
рање	на	возил	на	корисници	со	детски	
колички.

Во	случај	на	хотелски	и	слични	угос-
тителски	објекти,	како	и	други	згради	за	
гостопримство	со	краток	престој,	усло-
вите	за	пристапност	мора	да	ги	исполнат	
најмалку	 една	 сместувачка	 единица	 во	
објект	со	десет	или	повеќе	сместувачки	
единици,	и	барем	една	сместувачка	еди-
ница	за	дополнителни	десет	сместувач-
ки	единици	во	објектите.

Секако,	 начинот	 на	 обезбедување	
на	 непречен	 пристап,	 движење	 (хори-
зонтално	 и	 вертикално),	 престој	 и	 ра-
бота	на	лицата	со	инвалидност	до	и	во	
градбите	 со	 јавни	 и	 деловни	 намени,	
градби	со	намена	домување	во	станбени	
згради	 како	 и	 градби	 со	 станбено-де-
ловна	намена	се	пропишува	со	посебен	
Правилник.

на	почетокот	имавме	една	техничка	
забелешка	кон	текстот	на	нацрт	–	зако-
нот	за	градење,	за	појасен	опфат	на	ли-
цата	со	пречки	во	мобилноста,	пред	се	
на	лицата	со	инвалидност.	Во	текстот	се	
употребуваат	 повеќе	 различни	 поими:	
лица	 со	 намалена	 подвижност	 и	 инва-
лидност	(чл.10	ст.3),	лица	со	потешко-
тии	во	движењето	(кои	и	не	мора	да	се	
лица	со	инвалидност	во	чл.90	ст.3	точка	
6).	 заради	 поширок	 и	 подобар	 опфат	
на	 лица	 на	 кои	 им	 е	 потребен	 адеква-
тен	 пристап	 заради	 овозможување	 на	
еднакви	можности,	 треба	 да	 се	 оди	 со	
единствени	 термини	 и	 категории	 кои	
ќе	вклучат	поголем	број	на	лица	со	по-
тешкотии	во	мобилноста	на	кои	прист-
апноста	им	 е	 од	 суштинско	 значење	и	
доколку	не	им	се	овозможи,	нема	да	мо-

жат	да	ги	користат	деловно-стамбените	
објекти	и	изградената	околина.	Во	 таа	
насока	предлагаме	да	се	користи	дефи-
ницијата	 на	 поимот	 лица	 со	 инвалид-
ност	опишана	во	конвенцијата	на	оон	
за	 правата	 на	 лицата	 со	 инвалидност	
(официјален	 превод	 на	 Собранието	 на	
рСМ).	доколку	предлагачот	на	законот	
смета	дека	оваа	дефиниција	треба	да	се	
прошири	и	со	други	термини,	потребно	
е	истите	кумулативно	да	се	употребува-
ат	(„лица	со	инвалидност	и	лица	со	по-
тешкотии	 во	 движењето“),	 како	 некој	
не	би	бил	исклучен.	

како	 дел	 од	 основните	 барања	 на	
градбата	 во	 делот	 8.	 непречено	 дви-
жење	 и	 сигурност	 во	 употребата	 по-
точно	 член	 10	 ставови	 3	 и	 4	 даден	 е	
поширок	 пристап	 за	 пристапноста	 на	
објектите	и	движењето	во	нив	на	лица-
та	со	инвалидност,	без	јасни	обврски	на	
субјектите.	 дополнително	 ослабена	 е	
обврската	бидејќи	се	користи	терминот	
„треба“	што	остава	простор	за	слободно	
толкување,	 наместо	 терминот	 „мора“	
кој	би	создал	задолжителна	обврска.	

Професорот	Грчев	детално	го	образ-
ложи	текстот	на	нацрт-законот	за	гра-
дење	при	што	повеќепати	напоменува-
ше	дека	се	усвоени	голем	дел	од	нашите	
забелешки	и	сугестии,	а	најважно	од	се	
е	што	овозможувањето	на	пристапноста	
во	законот	е	ставена	како	стандард	кој	
мора	да	се	почитува	при	градење	на	не-
посредната	околина.	исто	така	засиле-
ни	се	и	казнените	мерки	за	инвестито-
рите	но	и	кривична	одговорност	на	од-
говорно	лице	за	издавање	на	употребна	
дозвола	и	секаква	друга	документација	
за	објект	за	кој	не	ги	задоволува	одред-
бите	за	пристапност.

констатиравме	 дека	 работниот	
текст	во	глобала	ги	содржи	нашите	су-
гестии	и	барања,	истиот	ќе	оди	на	сед-
ница	на	Влада	на	република	Сееверна	
Македонија	 каде	 може	 да	 се	 случи	 да	
биде	изменет	во	некои	делови,	а	потоа	
и	на	седница	на	Собрание	каде	секако	
може	да	биде	изменет	амандмански	од	
страна	 на	 пратениците.	 затоа	 Мобил-
ност	Македонија	ќе	ги	следи	натамош-
ните	 фази	 на	 носење	 на	 законот	 и	 ќе	
интервенира	 во	 рамките	 на	 своите	 на-
длежности.

Б.Јовановски

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  
НА 3 ДЕКЕМВРИ  
– МЕЃУНАРОДЕН ДЕН 
НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ

Годишното	 одбележување	 на	 3-ти	
декември,	Меѓународниот	ден	на	лица-
та	со	инвалидност	започна	во	1992	годи-
на,	со	резолуција	број	47/3	на	Генерал-
ното	 собрание	 на	 обединетите	 нации.	
одбележувањето	на	денот	има	за	цел	да	
го	 промовира	 разбирањето	 за	 пробле-
мите	на	лицата	со	инвалидност	и	да	мо-
билизира	 поддршка	 за	 достоинството,	
правата	и	благосостојбата	на	овие	лица.	
исто	така,	со	активностите	во	рамките	
на	 одбележувањето,	 националните	 ин-
валидски	организации	се	обидуваат	да	
ја	зголемат	свеста	за	придобивките	што	
произлегуваат	 од	интеграцијата	 на	 ли-
цата	со	инвалидност	во	секој	аспект	на	
политичкиот,	 социјалниот,	 економски-
от	и	културниот	живот.

темата	на	одбележувањето	на	денот	
во	рамките	на	оон	за	2019	е:	„Промо-
вирање	 на	 учество	 на	 лицата	 со	 инва-
лидност	и	нивно	лидерство:	преземање	
на	 акции	 поврзани	 со	 агендата	 за	 од-
држлив	 развој	 2030	 “.	 темата	 се	 фо-
кусира	 на	 оспособување	 на	 лицата	 со	
инвалидност	за	инклузивен,	правичен	и	
одржлив	развој,	како	што	е	предвидено	
во	агендата	за	одржлив	развој	2030	го-
дина,	со	која	се	гарантира	дека	„никој	
нема	 да	 го	 остави	 зад	 себе“	 и	 која	 го	
признава	 инвалидитетот	 како	 меѓусе-
бен	проблем,	што	треба	да	се	разгледа	
во	спроведување	на	нејзините	17	цели	
за	одржлив	развој.
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националниот	 Совет	 на	 инвалид-
ските	организации	на	Македонија	и	не-
говите	членки	континуирано	се	залага-
ат	за	соодветна	имплементација	на	од-
редбите	од	конвенцијата	на	обединети	
нации	за	правата	на	лицата	со	инвалид-
ност,	 за	 чија	 огромна	 важност	 сметам	
дека	сите	 сме	свесни.	на	20-та	Сесија	
на	 комитетот	 на	 обединетите	 нации	
за	 правата	 на	 лицата	 со	 инвалидност	
одржана	 во	 септември	 2018	 година,	
република	 Северна	 Македонија	 доби	
можност	да	ги	презентира	состојбите	во	
однос	на	правата	на	лицата	со	инвалид-
ност	и	од	 страна	на	комитетот	на	он	
доби	 голем	 број	 препораки	 за	 унапре-
дување	на	состојбите.	Во	продолжение	
ќе	се	осврнам	на	неколку	приоритетни	
области	 за	 делување,	 согласно	 препо-
раките	од	комитетот	на	он	за	правата	
на	 лица	 со	 инвалидност	 и	 искажаните	
потреби	на	членовите	на	националните	
асоцијации	 на	 лица	 со	 интелектуална	
попреченост,	телесна	инвалидност,	сле-
пи	и	глуви	лица.

без	оглед	на	видот	и	степенот	на	ош-
тетувањата,	 за	 сите	 деца	 со	 пречки	 во	

развојот	 и	 лица	 со	 инвалидност,	 заед-
ничка	потреба	се	правата	на	квалитетно	
инклузивно	образование	на	сите	нивоа,	
пристапноста,	 соодветениот	 животен	
стандард	и	подобра	социјална	заштита,	
вработувањето,	пристапната	и	достапна	
здравствена	 заштита,	 социјалните	 ус-
луги	 за	 поддршка	 во	 заедницата,	 како	
и	намалувањето	на	предрасудите	и	по-
дигнувањето	на	нивото	на	јавната	свест	
за	правата	и	потребите	на	сите	лица	со	
инвалидност.

Ќе	започнам	со	недискриминација 
и подигнување на нивото на јавна-

та свест.	 отсуствуваат	 континуирани	
акции	 за	 информирање	 на	 јавноста	 за	
правата	 и	 потребите	 на	 лицата	 со	 ин-
валидност,	 како	 на	 национално	 така	 и	
на	 локално	 ниво,	 но	 повеќе	 за	 ова	 ќе	
говорат	моите	колеги	во	вториот	дел	на	
денешниот	 настан.	 иако	 постои	 одре-
ден	напредок	во	намалувањето	на	пред-
расудите,	 за	жал,	мора	да	кажеме	дека	
сеуште	постои	висок	степен	на	предра-
суди.	од	овие	причини,	препорачуваме	
спроведување	на	позитивни	кампањи	за	
прикажување	на	лицата	со	инвалидност	
како	 еднакви	 граѓани	 во	 општеството,	
како	и	целосна	имплементација	на	ан-
ти-дискриминациската	легислатива.	

Во	 делот	 на	 образованието,	 очиг-
ледно	 е	 дека	 сè	 уште	 постои	 сегрега-
ција	на	учениците	со	попреченост	и	сè	
уште	 постојат	 сегрегирани	 образовни	
средини	и	начини	на	работа	во	градин-
ките	 и	 училиштата,	 особено	 за	 учени-
ците	со	интелектуална	попреченост.	Го	
поздравуваме	 донесувањето	 на	 новиот	
закон	за	основно	образование	кој	јасно	
промовира	 инклузивно	 образование,	 а	
одбивањето	на	разумно	прилагодување	

се	препознава	како	форма	на	дискрими-
нација	 по	 основ	 на	 попреченост.	Пред	
нас	останува	потешкиот	дел	од	работа-
та:	да	се	обезбеди	соодветна	поддршка	
и	ресурси	во	преминот	кон	инклузивно	
образование,	 да	 се	 пружи	 квалифику-
вана	 обука	 за	 наставниците	 и	 помош-
ниот	 персонал	 за	 да	 се	 поттикне	 ин-
клузијата,	 да	 се	 обезбеди	 универзална	
пристапност	до	образовните	процес	со	
надминување	 на	 архитектонските	 ба-
риери,	 пречките	 во	 комуникацијата,	 и	
обезбедување	на	квалитетни	образовни	
асистенти.	Потребни	се	поголем	број	на	
толкувачи	на	знаковен	јазик	во	образо-

ванието,	како	и	соодветна	доедукација	
на	толкувачите	за	да	бидат	подготвени	
да	работат	со	глуви	деца.	

Архитектонските бариери и 
овозможувањето на пристапноста	
претставуваат	 сериозен	 и	 суштински	
проблем	 за	 потполна	инклузија	 особе-
но	 на	 лицата	 со	 телесен	 инвалидтет	 и	
на	 слепите	 лица.	 бариерите	 во	 непо-
средното	 опкружување	 ги	 спречуват	
овие	 лица	 самостојно	 да	 се	 движат	 и	
да	ги	извршуваат	нивните	секојдневни	
потреби.	непристапноста	на	 објектите	
во	кои	се	изведува	настава	во	основно,	
средно	 и	 високо	 образование	 ги	 оне-
возможува	 лицата	 со	 инвалидност	 да	
се	 едуцираат,	 да	 се	 стекнат	 со	 знаења	
и	 вештини	 конкурентни	 на	 пазарот	 на	
трудот,	а	со	самото	тоа	подоцна	го	оне-
возможуваат	нивното	право	на	вработу-
вање	 и	 овозможување	 на	 егзистенција	
за	себе	и	своите	семејства.	Спуштените	
рабници	 на	 тротоарите,	 рампи	 за	 пре-
мостување	на	висински	разлики,	адап-
тирани	 тоалети	 и	 обележани	 паркинг	
места	за	паркирање	на	возила	на	лицата	
со	 инвалидност,	 поставување	 на	 так-

тилни	патеки	на	тротоарите	за	движење	
на	слепите	лица,	поставување	на	звучни	
семафори	во	локалните	самоуправи	низ	
целата	 држава	 и	 почитување	 на	 други	
елементи	на	пристапност,	ќе	овозможат	
пристапност	во	сите	стамбено	деловни	
објекти,	независно	движење	и	целосна	
социјална	инклузија	на	лицата	со	инва-
лидност,	истите	би	се	охрабриле	да	из-
лезат	од	своите	домови	и	самостојно	да	
се	вклучат	во	општествениот	живот.	Во	
постапка	е	донесување	на	нов	закон	за	
градење.	апелираме	до	Министерство-
то	за	транспорт	и	врски	и	до	Владата	на	
рСМ	 да	 посветат	 поголемо	 внимание	
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на	 одредбите	 во	 законот	 кои	 се	 одне-
суваат	на	овозможување	на	пристап	до	
и	во	објектите	од	стамбено	деловна	на-
мена,	како	и	на	непосредното	опкружу-
вање.	на	тоа	ги	обврзува	конвенцијата	
на	 оон	 за	 правата	 на	 лицата	 со	 ина-
лидност,	препораките	од	комитетот	за	
правата	на	лицата	со	инвалидност	при	
оон,	меѓутоа	и	определбата	на	Влада-
та	на	рСМ	која	преку	свои	претставни-
ци	 во	 повеќе	 наврати	 истакна	 дека	 ќе	
гради	современо,	демократско	и	еднак-
во	општество	за	сите,	дека	ќе	ги	вклучи	
граѓаните	со	инвалидност	во	општест-
вените	процеси,	ќе	им	овозможи	актив-
но	 да	 учествуваат	 во	 општествениот	
развој,	и	дека	е	подготвена	со	посебни	
владини	мерки	да	ја	подобри	инклузија-

та	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 во	 опш-
теството	и	да	го	подобри	квалитетот	на	
нивниот	живот.	

Со новиот Закон за социјална 
заштита,	воведени	се	неколку	позитив-
ни	решенија	во	согласно	со	конвенција-
та	на	он	за	правата	на	лица	со	попре-
ченост,	од	кои	најбитно	е	воведувањето	
на	услуги	за	поддршка	во	домот	-	лична	
асистенција	 и	 помош	и	 нега	 во	 домот,	
привремен	престој	во	кризни	ситуации,	
одмена	на	семејна	грижа,	куќа	на	пола	
пат,	 признавање	 на	 роднинското	 згри-
жување	 како	 услуга.	 увидуваме	 дека	
деинституционализацијата и раз-
војот на сервисни служби во заедни-
цата се	висок	приоритет	на	актуелната	
влада.	национална	 стратегија	 за	 деин-

ституционализација	2018-2027	ги	фор-
мулира	 приоритетите	 во	 амбициозен	
акционен	план,	но	постои	голема	загри-
женост	за	имплементацијата	на	преодот,	
од	институционална	грижа,	во	грижа	во	
заедницата,	особено	во	полето	на	серви-
сните	служби	за	поддршка	кои	би	овоз-
можиле	самостојно	живеење	на	лицата	
со	 попреченост.	 затоа,	 државата	 треба	
да	обезбеди	соодветни	човечки,	финан-
сиски	 и	 технички	 ресурси	 за	 целосна	
имплементација	на	деинституционали-
зацијата,	особено	за	имплементација	на	
транзицијата	 кон	 услови	 за	 независно	
живеење,	да	додели	доволно	ресурси	да	
се	 обезбеди	 персонална	 асистенција	 и	
да	осигура	дека	услугите	во	заедницата	
се	достапни,	пристапни,	приспособени	

и	 квалитетни,	 со	 цел	 да	 овозможи	 ли-
цата	со	инвалидност	да	го	практикуваат	
своето	право	да	живеат	независно	и	да	
бидат	 вклучени	 во	 заедницата.	Свесни	
сме	 дека	 ова	 е	 тежок	 и	 долгогодишен	
процес,	но	уште	повеќе	сме	свесни	дека	
е	потребна	цврста	заложба	од	државата	
за	да	се	избегнат	можните	ризици.	

Еднаквото признавање пред за-
конот	е	една	од	најважните	области	во	
која	треба	серизона	акција	од	страна	на	
државата.	 засега,	 законската	 рамка	 со	
која	се	регулира	деловната	способност	
на	 лицата	 со	 инвалидност	 го	 одзема	
или	ограничува	правниот	капацитет	на	
лицата	 со	 инвалидност.	 Постоечкиот	
систем	 на	 старателство	 резултира	 со	
рестрикции	 во	 носењето	 на	 одлуки	 и	

правото	 на	 избор	 од	 страна	 на	 самите	
лица	со	инвалидност.	затоа	е	потребно	
укинување	 на	 сите	 дискриминаторни	
одредби	 кои	 дозволуваат	 одземање	 на	
деловната	 способност	 врз	 основа	 на	
инвалидност	и	развивање	на	механизми	
за	поддршка	при	носење	одлуки	кои	ги	
почитуваат	 автономијата	 и	 волјата	 на	
засегнатото	лице.	

Ортопедските помагала	 на	 го-
лем	број	на	лица	со	инвалидност	им	се	
единствена	можност	за	вертикализација	
и	независно	движење.	Потребно	е	да	се	
воведат	пософистицирани	и	со	подобар	
квалитет	ортопедски	помагала	на	Листа-
та	на	ортопедски	помагала,	како	и	да	се	
зголемат	референтните	цени	за	нивната	
набавка.	ова	се	прашања	од	особен	ин-

терес	за	лицата	со	телесен	инвалидитет,	
и	за	нивно	одобрување	и	впишување	во	
легислативата,	 Мобилност	 Македонија	
веќе	 3	 години,	 помалку	 или	 повеќе	 ус-
пешно,	 преговара	 со	 претставници	 од	
ФзоМ.	 Минатиот	 месец	 постигнат	 е	
напредок	во	протетиката,	особено	за	ко-
рисници	со	надколена	ампутација	преку	
воведување	на	хидраулични	и	пневмат-
ски	 повеќеосовински	 коленски	 зглобо-
ви	 и	 динамички	 карбонски	 стопала	 за	
изработка	 на	 надколени	 протези,	 како	
и	воведување	на	можност	за	набавка	на	
Си-лег	 електронски	протези	 за	одреден	
број	на	корисници	кои	 ги	 задоволуваат	
критериумите.	 Меѓутоа	 нашето	 основ-
но	барање	за	воведување	на	стандардно	
лесни	 инвалидски	 колички	 со	 тежина	
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до	 17кг	 за	 сите	 трајни	 корисници	 кои	
можат	 да	 се	 движат	 исклучиво	 со	 ко-
ристење	 на	 инвалидски	 колички,	 како	
и	активни	колички	со	тежина	до	12кг	за	
оние	лица	кои	ќе	ги	исполнат	посебните	
критериуми,	за	жал	и	понатаму	остану-
ва	без	решение.	ова	е	неприфатливо	од-
ложување	 на	 остварување	 на	 право	 на	
стандардно	лесни	и	активни	инвалидски	
колички	веќе	трета	година,	неразбирли-
во	за	нашите	членови,	а	единствено	об-
разложение	 на	 ФзоМ	 е	 недостаток	 на	
средства	 и	 потреба	 од	 зголемување	 на	
буџетот	за	ова	намена.	затоа	апелираме	
до	 Владата	 на	 рСМ	 да	 интервенира	 во	
оваа	 насока,	 да	 го	 зголеми	 буџетот	 на	
ФзоМ	 за	 дистрибуција	 на	 инвалидски	
колички	 и	 конечно	 ова	 право	 да	 зажи-
вее	 од	 01.01.2020	 година,	 како	 што	 и	
многупати	ни	беше	ветено	од	страна	на	
претставниците	на	ФзоМ.	

	 Глувите	лица	во	нашето	опш-
тество	 живеат	 во	 нивниот	 свет	 на	 ти-

шината.	 тие	 сметаат	 дека	 начинот	 на	
кој	 што	 тие	 комуницираат	 меѓусебе,	
како	и	 со	 другите	 лица	 во	 општество-
то,	 значењето	 и	 улогата	 на	 македон-
скиот	 знаковен	 јазик	 во	 општеството	
се	 од	 големо	 значење	 за	 да	 се	 промо-
вира	 учеството	 на	 глувите	 лицата	 во	
општество.	Во	нашата	држава	во	2009	
година	е	донесен	закон	за	употреба	на	
македонски	знаковен	јазик,	но	оттогаш	
па	до	ден	денес	одреден	дел	од	глувите	
лица	се	соочуваат	со	проблеми	во	кому-
никацијата	 поради	 необезбедување	 на	
толкувач	 на	 знаковен	 јазик.	 Согласно	
законот,	националниот	сојуз	на	глуви	и	
наглуви	лица	активно	спроведува	обуки	
на	македонски	знаковен	јазик,	доделува	
Сертификати	на	 толкувачи,	 но	 и	 обез-

бедува	 толкувачи	 на	 знаковен	 јазик	 за	
потребите	на	глувите	лица	по	доставу-
вање	на	барања	од	самите	лица,	соглас-
но	буџетот	и	средствата	кои	што	се	на	
располагање.	 нСГнрСМ	 од	 почетокот	
на	оваа	година	заедно	со	МтСП	отвори	
и	 „кол	 центар“	 преку	 кој	 се	 олеснува	
комуникацијата	на	глувите	лица	преку	
користење	 на	 мобилни	 видео	 аплика-
ции	за	чија	намена	достапни	се	двајца	
толкувачи	секој	работен	ден	од	08:00	до	
18:00	часот.

и	 секако,	 на	 самиот	 крај	 на	моето	
обраќање	 ќе	 ги	 презентирам	 приори-
тетните	 барања	 на	 здружените	 членки	
на	нСиоМ	со	кои	сметаме	дека	ќе	се	
овозможи	поголема	 заштита	и	унапре-
дуавње	 на	 компензационите	 права	 на	
лицата	со	инвалидност	меѓу	кои:

-правото	на	повисок	надоместок	за	
помош	и	нега	од	друго	лице,	

-правото	 на	 надоместок	 до	 врабо-
тување	на	невработеното	оспособено	и	

рехабилитирано	лице	со	инвалидност,	
-правото	на	поквалитетни	ортопед-

ски	и	други	помагала	
-изградба	на	дом	за	стари	и	изнемо-

штени	слепи	лица	
-школување	на	кадри	перипатолози-	

инструктори	за	слободно	и	самостојно	
движење	на	слепите	лица.	

-Предлог-закон	 за	 самостојно	 дви-
жење	на	слепи	лица	со	куче-водич	кој	
покрај	 белиот	 стап	 би	 овозможил,	 по-
леснето	движење	на	слепите	лица.

употреба	 на	 брајовото	 писмо	 на	
сите	лекарства,	при	склучување	на	до-
говори	со	физички	и	правни	лица,	бан-
ки,	 осигурителни	 друштва,брокерски	

друштва,	 телекомуникациски	 операто-
ри	и	слично.

-воведување	 на	 право	 на	 личниот	
потпис	т.н.	електронски	потпис	за	сле-
пите	лица.

-Стандардизација	 на	 македонскиот	
знаковен	јазик.	

-зголемување	 на	 надоместокот	 за	
глувост	кој	во	моментот	е	на	најниско	
ниво	во	државата	и	други	барања	кои	во	
интерес	на	времето	нема	да	ги	наброју-
ваме.	

нСиоМ	и	здружените	членки	преку	
континуираното	 делување	 се	 обидува	
да	 даде	 сопствен	 придонес	 за	 градење	
на	општество	без		бариери	за	лицата	со	
инвалидност.	 овие	 барања	 претставу-
ваат	компензаторнии	права	како	основа	
за	еднакви	можности	со	другите.	овоз-
можувањето	 на	 овие	 барања	 претста-
вува	 цивилизациска	 придобивка	 на	

модерниот	и	развиениот	свет,	впишани	
се	во	бројни	меѓународни	документи,	а	
пред	се	во	конвенцијата	на	оон	за	пра-
вата	на	лицата	со	инвалидност.	

Лицата	 со	 инвалидност	 и	 нивните	
организации	 мора	 да	 бидат	 вклучени	
во	 мониторинг	 на	 имплементација	 на	
конвенција	 на	 обединети	 нации	 за	
права	на	лица	со	инвалидност,	незави-
сно	тело	во	рамки	на	канцеларијата	на	
народниот	Правобранител	 со	 сите	 по-
требни	ресурси	со	цел	ефективно	да	ја	
постигне	својата	улога,	а	во	согласност	
со	 посочената	 конвенција	 и	 познатото	
мото	“Ништо за нас -без нас“.

Бранимир Јовановски



„на	 овој	 ден	 сплотени	 и	 достоин-
ствено	 се	 обидуваме	 да	 ја	 подигнеме	
свеста	 за	 потребите	 на	 лицата	 со	 те-
лесен	инвалидитет.	оваа	 година	многу	
напорно	работевме	на	две	теми:	прист-
апност	и	ортопедски	помагала.	Во	 тек	
е	носење	на	закон	за	градење,	каде	од	
страна	на	нашиот	Сојуз	во	континуитет	
се	работи	со	Министерството	за	труд	и	
социјална	 политика,	 преку	 сугестии	 и	
теми	да	се	подобри	текстот	на	законот	
за	 поголема	 пристапност	 на	 лицата	 со	
телесен	 инвалидитет,	 бидејќи	 архи-
тектонските	бариери	се	основна	пречка	
за	целосна	социјална	инклузија	на	ли-
цата	со	телесен	инвалидитет.	Попрече-
ното	движење	по	тротоарите	и	неприст-
апноста	до	одредени	институции,	како	
и	 несоодветните	 ортопедски	 помагала	
се	главните	проблеми	за	чие	решавање	
е	 потребен	 ангажман	 на	 локалните	 за-
едници	 и	 на	 државните	 институции“,	
посочи	бранимир	Јовановски	–	претсе-
дател	на	Мобилност	Македонија.

Според	 градоначалникот	 илија	 Јо-
ваноски,	 општина	 Прилеп	 се	 стреми	

ОДБЕЛЕЖАН  
„4 ДЕКЕМВРИ“  
– ДЕН НА ЛИЦАТА  
СО ТЕЛЕСЕН  
ИНВАЛИДИТЕТ  
НА МАКЕДОНИЈА

на	04.12.2019	година	во	Прилеп,	во	
организација	на	националниот	сојуз	на	
лица	со	телесен	инвалидитет	на	Маке-
донија		–	Мобилност	Македонија,	беше	
одбележан	4.декември,	денот	на	лицата	
со	телесен	инвалидитет	на	Македонија.	
тема	 на	 одбележувањето	 оваа	 година	
беше	 „да	 ги	 премостиме	 архитектон-
ските	 бариери	 -	 Пристапна	 Македо-
нија“.	 Претседателот	 на	 Мобилност	
Македонија,	 бранимир	 Јовановски,	 ги	
посочи	 активностите	 кои	 претставни-
ците	на	сојузот	ги	преземаат,	во	насока	
на	носење	законски	измени	за	поголема	
пристапност	на	лицата	со	телесен	инва-
лидитет.	

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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кон	подобрување	на	условите	за	живот	
на	лицата	со	телесен	инвалидитет.	

„4.декември,	 ден	 на	 лицата	 со	 те-
лесен	 инвалидитет,	 има	 за	 цел	 промо-
вирање	 на	 правата	 на	 оваа	 категорија	
на	лица,	во	насока	на	нивна	еднаквост	
и	поголемо	разбирање	за	нивните	пот-
реби	 и	 проблеми.	 нашата	 цел	 е	 да	 се	
подобрат	благосостојбата	и	квалитетот	
на	животот	на	овие	лица,	во	сите	сфери	
на	општественото	живеење.	одбележу-
вањето	на	овој	ден	има	за	цел	да	го	свр-
ти	 вниманието	 и	 да	 ја	 зголеми	 свеста	
кај	сите	нас	присутни	овде	за	потребите	
и	проблемите	со	кои	се	соочуваат	овие	
лица.	Сето	 тоа	 со	цел	посветено	и	 од-
говорно	 да	 работиме	 на	 разбивање	 на	
бариерата,	 заеднички	 да	 се	 избориме	
со	предрасудите,	да	создадеме	услови	и	
можности	за	нивна	поголема	самостој-
ност	 и	 независност,	 а	 со	 тоа	 и	 нивна	
поголема	 инклузија	 во	 општеството	 и	
нивно	 активно	 учество	 насекаде“,	 ис-
такна	градоначалникот	Јованоски.

б.Јовановски
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општиот	 впечаток	 е	 дека	 во	 С	Маке-
донија	се	направени	смели	чекори	кон	
решавање	 на	 оваа	 проблематика.	 за	
жал,	 такви	 чекори	 во	 разговорите	 со	
претставници	од	биХ,	Хрватска	и	Сло-
венија,	 не	 се	 направени	 во	 регионот,	
па	 и	 пошироко.	Во	 повеќето	 излагања	
имаа	 доктори:	 педијатри,	 невролози,	
физијатри,	 дефектолози,	 логопеди,	
тифлолози,	 министри	 и	 директори	 на	
установи,	каде	што	беше	присутна	жел-
бата	 за	 остварување	 на	 целите.	 Цели	
кои	ние	делумно	ги	исполнивме	и	сега	
треба	да	 ги	надградиме.	Со	други	 збо-
рови,	од	овие	конференции	има	што	да	
се	слушне	и	научи,	начинот	на	дејству-

вање	и	опкружувањето	е	речиси	секаде	
исто.	неопходна	е	примена	и	надградба	
на	регулатива,	и	тоа	стриктно.	нашата	
екипа	составена	од	бране,	Софче,	нико	
и	Горан,	остави	добар	впечаток	кај	при-
сутните	 и	 ние	 сме	 радо	 видени	 гости	
таму.	дејствуваме	понатаму.

прим.	д-р	Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

САНСКИ МОСТ, БИХ
Во	 организација	 на	 кантоналните	

здруженија	 на	 лицата	 со	 инвалидност	
од	 унско-Санскиот	 кантон	 во	 бих,	 од	
29	до	31	октомври	во	Сански	Мост	по	
13.	пат	се	одржа	меѓународната	конфе-
ренција	„да	делуваме	заедно“.	„Мобил-
ност	Македонија“	традиционално	учес-
твува	и	конструктивно	придонесува	во	
работата	на	конференцијата,	и	овој	пат	
со	импресивен	настап	на	претседателот	
бранимир	 Јовановски	 на	 тема	 „развој	
на	 социјални	 услуги	 за	 поддршка	 на	
лицата	со	инвалидност	–	Преглед	на	те-

ковните	реформи	во	насока	на	деинсти-
туционализација	во	република	Северна	
Македонија“,	 за	 успесите	 на	 деинсти-
туционализацијата	 и	 првичните	 резул-
тати,	 во	 организација	 и	 полна	 изведба	
на	МтСП.	

По	 рефератот,	 а	 и	 после,	 во	 кулоа-
рите,	 имаше	 дискусии	 и	 согледување.	

еВоЛуЦиЈа

бевме	голи	
и	го	видовме	тогаш	јаболкото
со	црвот	внатре
како	ембрион	на	тагата.

Водената	терезија
постојано	ни	истекува	од	
очите
барајќи	го	потопот
врз	кој	ќе	лебди
арката	на	нашиот	спас.

океанот	ти	остава	гривни	од	
пена
над	глуждовите
додека	чекориш	по	песокот
на	една	долга	еволуција.

Водата	ги	брише	стапалките
за	да	заборавиме
дека	сме	биле	во	рајот.

Мимоза Делипетрова Томова
Мобилност	радовиш
I	награда

наГрадени	
Литературни	тВорби
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25 РЕПУБЛИЧКИ  
КВИЗ НАТПРЕВАР,  
ПРВО МЕСТО  
ЗА МОБИЛНОСТ ВЕЛЕС

на	 15-16.11.2019	 годинаа,	 во	 хоте-
лот	 „Цар	 Самуил“	 во	 с.банско,	 Стру-
мица,	 се	 одржа	 25	 републички	 квиз	
натпревар	за	лица	со	телесен	инвалиди-
тет	на	Македонија,	во	организација	на	
националниот	сојуз	на	лица	со	телесен	
инвалидитет	 на	 Македонија	 -Мобил-
ност	Македонија.	на	натпреварот	учес-
твуваа	15	екипи	од	здружените	членки	
на	Мобилност	Македонија.	беа	одржа-
ни	 4	 четвртфинални	 квизови,	 2	 полу-
финални	и	еден	финален	квиз	после	кој	
беа	одлучени	добитниците	на	плакетите	
за	прво,	второ	и	трето	место.	Првопла-

сираните	 2	 екипи	 од	 четвртфиналните	
квизови	 се	пласираа	 во	полуфиналето,	
додека	првопласираните	2	екипи	од	по-
луфиналните	 квизови	 се	 пласираа	 во	
големото	финале.

Целиот	настан	беше	директно	еми-
туван	 на	 фејсбук	 страната	 на	 Мобил-
ност	Македонија.	 за	 идната	 година	 ќе	

обезбедиме	директен	пренос	на	youtube	
канал	кој	ќе	биде	отворен	за	следење	на	
квизот	од	сите	заинтересирани.

на	овогодишното	25-то	по	ред	изда-
ние	на	квиз	натпреварот,	првото	место	
го	освои	екипата	на	Мобилност	Велес	
со	 83	 поени	 во	 состав:	 Миланчо	 ар-
совски,	 зоран	димов	 и	Владо	Владов.	
на	 второто	 место	 се	 пласира	 екипата	
на	Мобилност	Гевгелија	со	освоени	66	
поени	во	состав:	илија	кангов,	никола	
Марачков	и	Марко	Лазаров.	на	третото	
место	се	пласира	еипата	на	Мобилност	
Скопје	II	со	освоени	41	поен	во	состав:	
александар	 Стефановски,	 Страшко	
Смилковски	 и	 Горан	Спасов.	Четврто-
то	место	во	голеото	финале	и	припадна	
на	 екипата	 на	 Мобилност	 Прилеп	 со	
освоени	 34	 поени	 во	 состав:	 рубинчо	
ристески,	Ѓорѓи	здравески	и	кире	ива-
носки.

резуЛтати	 од	 полуфиналните	 и	
четвртфиналните	квизови:

I полуфинален квиз
1.Мобилност	Велес	75	поени
2.Мобилност	Прилеп	30	поени
3.Мобилност	Штип	28	поени
4.Мобилност	битола	24	поени

II полуфинален квиз
1.Мобилност	Гевгелија	76	поени
2.Мобилност	Скопје	II	61	поен
3.Мобилност	куманово	59	поени
4.Мобилност	кавадарци	41	поен
ЧетВртФинаЛни	кВизоВи
I Квиз
1.Мобилност	Велес	82	поени
2.Мобилност	кавадарци	38	поени
3.Мобилност	кочани	34	поени
4.Мобилност	дебар	14	поени

II Квиз
1.Мобилност	куманово	76	поени
2.Мобилност	Прилеп	61	поен
3.Мобилност	Струмица	52	поени
4.Мобилност	тетово	38	поени
III Квиз
1.Мобилност	Штип	64	поени
2.Мобилност	Скопје	II	54	поени
3.Мобилност	радовиш	10	поени
IV Квиз
1.Мобилност	Гевгелија	40	поени
2.Мобилност	битола	40	поени
3.Мобилност	Скопје	I	25	поени
4.Мобилност	Свети	николе	24	поени
на	републичкиот	квиз	натпревар	на	

лицата	со	телесен	инвалидитет	на	Ма-
кедонија	во	месец	септември	му	претхо-
деа	елиминаторни	тест	квиз	натпревари	
во	здружените	членки	на	кои	беа	опре-
делени	 составите	 на	 екипите,	 а	 целата	
програмска	активност	е	реализирана	со	
финансиска	поддршка	од	средствата	од	
игри	 на	 среќа	 доделени	 преку	Минис-
терството	за	труд	и	социјална	политика.

Б.Јовановски
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА  
ОД ЛИКОВНАТА  
КОЛОНИЈА  
„ОХРИД 2019“

традиционално,	на	02.12.2019	годи-
на,	 во	предвечерието	на	одбележување	
на	Меѓународниот	ден	на	лицата	со	ин-
валидност,	 Мобилност	 Македонија	 ја	
поставува	изложбата	на	дела	од	одржа-
ната	ликовната	колонија	„охрид	2019“.	
Во	присуство	на	голем	број	на	посети-
тели,	уметници,	членови	на	Мобилност	
Македонија	 од	 здружените	 членки,	 на	
присутните	 им	 се	 обратија	 претседа-
телот	 на	Мобилност	Маледонија,	 бра-
нимир	 Јовановски	 и	 претседателот	 на	
одборот	за	ликовна	колонија	при	соју-

зот,	проф.	зоран	Јакимовски.
Во	рамките	на	оваа	манифестација	

се	одржа	и	прогласувањето	на	најдобри-
те	 творби	 на	 25	 Литературни	 средби.	
оваа	година	конкурираа	9	автори	и	по	
оценка	на	 стручното	жири,	 првото	ме-
сто	и	припадна	на	Мимоза	делипертова	
томова	од	радовиш	за	творбата	„еволу-
ција“	која	доби	24	поени	од	жирито.	на	
второто	место	се	пласира	билјана	тодо-
ровска	од	битола	со	творбата	„Мисли“	
која	доби	20	поени,	и	на	третото	место	
ана	додева	од	кочани	со	творбата	„Че-
кори“	која	доби	18	поени	од	жирито.

Првопласираните	 автори	 добија	
плакети	 кои	 им	 ги	 врачи	 генералниот	
секретар	на	сојузот,	Софка	Прчева.

Б.Јовановски

наГрадени	
Литературни	тВорби

МиСЛи

а	што	друго	можев,	да	
направам
кога	само	тоа	ми	остана
да	го	испратам	со	брзи
недомаќински	чекори,	
сивилото	на	денот.

да	ја	пречекам	ноќта,	си	реков
па	ако	е	ѕвездана
нема	да	и	го	осквернавам	
богатството	со	болка,
а	ако	е	облачна,	зад	облак	ќе	
ги	сокријам
мислите	умождерки.

зошто	е	грев	на	човек	да	се	
кажат
може	да	го	заразат
тага	е	врз	хартија	да	се	
истурат
за	да	не	лелека
белиот	лист	од	црната	болка
на	душа,	ли,	да	ги	оставам?

таа	ќе	препукне.
затоа	зад	облак	ќе	ги	сокријам
до	изутрина	да	се	избистрат.

Билјана Тодоровска
Мобилност	битола
II	награда
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НАГРАДНА ИГРА

Чекори

размислувам	на	сите	начини
на	кои	се	раѓа	утрото
со	слух	го	галам	звукот
на	гордиот	славеј.

Чекорам	низ	утринската	роса
и	ги	мирисам	зборовите
таинствени	а	дрски	до	коска
тивки	а	сепак	громогласно
ме	прободуваат	до	срж
голтам	и	молчам	во	подлата
природа	на	умот.

забавена	сцена	од	изгубениот	
од
на	моите	мали	нозе,
ги	гледам	испружени
на	распуканата	карпа
такви	се	какви	што	не	ги	
сакам.

Плисок	од	дожд	ги	прегрна	
ми	донесе	невреме	од	
далечината
луњата	низ	мене	помина
се	тркала	светлото	од	
виножитото
гобарам	компасот
во	кој	не	заборавам	да	гледам.

Ана Додева
Мобилност	кочани
III	награда

наГрадени	
Литературни	тВорби

НАГРАДНА ИГРА

Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

Колку години се спроведува наградна игра во весникот?  
(Помош – помалку од 20, повеќе од 15 години).

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

 17 години.

За првпат наградна игра во весникот, тогашен „Феникс“, е спроведена во 
октомври 2003 година, весник бр. 39. 

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

 Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигна само 1 (едно) 
писмо. Одговорено е точно, a добитникот на наградата е:

ЗоРАН ЈевРемовИќ 

член на „Мобилност Скопје“

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

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

Која држава е домаќин и организатор на 14. Параолимписки игри, кои 
ќе се одржат во 2020 година?

 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 30 март 2020 година.

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

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

С.Прчева
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

МОБИЛНОСТ МАКЕ-
ДОНИЈА НА РАБОТЕН 
СОСТАНОК 

„Поддршка на модернизација и де-
институционализација на социјалните 
услуги“

на	 18ти	 декември	 2019	 година,	 со	
почеток	 во	 10.00	 часот	 во	 хотелот	 Хо-
лидеј	инн	 во	Скопје	 се	 одржа	 работен	
состанок	со	цел	презентирање	на	новите	
подзаконски	 акти	 за	 социјалните	 услу-
ги	што	 ги	 изработи	Министерството	 за	
труд	 и	 социјална	 политика	 поддржани	
во	рамките	на	Проектот	 „Поддршка	на	
модернизација	 и	 деинституционализа-
ција	на	социјалните	услуги“,	како	и	дру-
гите	подзаконски	акти	за	социјални	ус-
луги	кои	се	дел	од	законот	за	социјална	
заштита.	Мобилност	Македонија	на	ра-
ботилницата	 ја	 претставуваа	 бранимир	
Јовановски	и	Василчо	илиев	од	кочани.

Вовед	на	работниот	состанок	одржа	
роберт	кроис,	 тим	 лидер	 на	Проектот	
на	 делегација	 на	 европска	 унија	 ис-
такнувајќи	дека	еу	ги	поддржува	напо-
рите	на	Владата	во	спроведувањето	на	
националната	стратегија	за	деинститу-
ционализација.	Подоцна	на	присутните	
им	се	обрати	Софи	бумо,	Претставнич-
ка	од	делегација	на	европска	унија	во	
Скопје	истакнувајќи	дека	за	социјални-
те	услуги	да	се	спроведуваат	успешно,	
потребно	е	сите	професионалци	во	со-
цијалниот	 сектор,	 како	 и	 корисниците	
на	 услугите,	 општините	 и	 граѓанските	
организации	да	бидат	 активно	вклуче-

ни	во	процесот	и	мора	да	имаат	целос-
но	разбирање	на	правната	рамка.	исто	
така,	важно	е	за	сите	засегнати	страни	
во	овој	процес	да	добиваат	информации	
од	Владата	за	примената	на	законот,	од-
носно	за	тоа	како	се	спроведува,	кои	се	
предностите,	а	кои	слабостите	во	импл-
ментацијата.	делегацијата	на	европска-
та	унија	заедно	со	другите	партнери	за	
развој	 –	особено	униЦеФ	и	Светска-
та	банка	заедно	работат	да	ги	зајакнат	
достапните	ресурси	за	спроведување	на	
условите	на	законот.	Голем	дел	од	об-
врските	беа	преземени	од	страна	на	Ми-
нистерството	за	труд	и	социјална	поли-
тика,	кои	работеа	заедно	со	експертите	
на	составување	на	овие	закони.

Министерката	 за	 труд	 и	 социјал-
на	 политика,	 Мила	 Царовска	 истак-
на:	 „како	 Влада	 којашто	 се	 грижи	 за	
унапредувањето	 и	 заштитата	 на	 чове-
ковите	права	на	сите	лица	со	попрече-
ност,	 со	развојот	на	 социјалните	услу-
ги,	го	менуваме	моделот	на	поддршката	
што	ја	добиваат	нашите	сограѓани	и	ја	
менуваме	 свеста	 кај	 граѓаните	 во	при-
фаќањето	на	различностите.	исто	така,	
Северна	Македонија	е	прва	земја	во	ре-
гионот	 која	што	 го	менува	 начинот	на	
финасирање	 на	 услугите	 преку	 мето-
дологија	за	утврдување	на	цените	и	но-
сење	одлуки	 за	 висината	на	цените	на	
услугите.	Преку	овој	модел	ќе	придоне-
семе	за	воведување	на	мноштво	услуги	
и	ќе	 создадеме	нови	работни	места	во	
секторот	за	социјална	заштита,	а	граѓа-
ните	ќе	добијат	квалитетена	поддршка	
на	локално	ниво“

Б.Јовановски

ЧЕКОРИТЕ  
ОД СЕДУМ МИЛЈИ

„Ако не можеш да леташ, тогаш 
трчај. Ако не можеш да трчаш, тогаш 
оди. Ако не можеш да одиш, тогаш 
лази. Меѓутоа, што и да правиш, мо-
раш да се движиш напред“. – Мартин 
Лутер Кинг.

драги	читатели,	невообичаено	за	на-
шето	гласило	да	објави	интервју	два	пати	
со	 иста	 личност,	 но	 секогаш	 постојат	
исклучоци.	за	овој	исклучок	има	добра	
причина	и	повод,	па	затоа	мислам	дека	
е	неопходно	овој	пат	повторно	да	напра-
вам	едно	интервју	со	една	наша	членка	
позната	 како	 „Поетесата со душа од 
кристал“ – Биљана Тодоровска. По-
вод	 за	 ова	 второ	интервју,	 или	подобро	
речено	 продолжение	 на	 првото	 и	 веќе	
објавено	 интервју,	 е	 завршувањето	 на	
постдипломските	 студии	 и	 магистри-
рање	на	универзитетот	за	аудиовизуелни	
уметности	во	Скопје.

биљана	е	пример	за	ретко	упорен	чо-
век.	таа	и	покрај	 нејзината	 тешка	под-
вижност,	 како	 последица	 на	 мулитпла	
склероза,	никогаш	не	престана	да	чеко-
ри	во	буквална	смисла	на	зборот,	ама	и	
по	нејзината	зацртана	патека	во	образо-
ванието	и	приватниот	живот.	таа	нико-
гаш	не	престана	да	се	движи	и	потполно	
е	во	склад	со	мислата	на	големиот	борец	
за	 човекови	права,	 цитирана	 во	 самиот	
наслов.	 таа	 постојано	 се	 движи	 и	 пра-
ви	чекори	од	седум	милји	и	поради	тоа	
заслужи	вторпат	да	 се	најде	 во	нашето	
списание	и	пред	нашите	читатели.

за	 оние	 наши	 читатели,	 кои	 го	 ис-
пуштиле	првото	нејзино	интервју,	во	ова	
интервју	 накратко	 ќе	 повториме	 некои	
основни	податоци	со	цел	читателите	да	
имаат	целосна	претстава	за	личноста.

Најнапред, да изразам задоволство 
што прифативте да бидете претставе-
ни пред нашите читатели и би Ве за-
молил да се претставите.

за	оние	ваши	читатели	кои	не	ме	по-
знаваат	лично,	јас	сум	биљана	тодоров-
ска	 од	битола.	 родена	 сум	 1984	 година	
во	 битола.	 Во	 време	 кога	 сè	 уште	 бев	
здрава	и	немав	симптоми	на	болеста,	јас	
завршив	средно	техничко	училиште.	По	
завршувањето	 на	 средното	 училиште,	
се	 запишав	на	техничкиот	факултет	 во	
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ИНТЕРВЈУ

битола	 –	 информатичка	 насока.	 Во	 тој	
период,	отприлика,	како	и	во	завршните	
години	од	средното	училиште,	на	часови-
те	по	физичко	воспитување	се	појавија	
и	првите	симптоми	на	болеста	изразени	
како	вкочанетост	на	нозете	и	неможност	
да	направам	одредени	движења.

бидејќи	 од	 ден	 на	 ден	 ова	 беше	 сè	
поизразено,	 побарав	 и	 лекарска	 помош	
и	 по	 долги	 прегледи	 и	 испитувања	 ми	
беше	 дијагностицирана	 мултиплекс	
склероза.	 барајќи	 второ	 мислење,	 како	
и	 некоја	 посовремена	 терапија,	 отидов	

и	до	бугарија	каде	што	од	страна	на	д-р	
Сарафов	ми	беше	советувано	да	примам	
поголемо	количества	на	кортико.	исто-
то	беше	како	 терапија	препишано	и	од	
страна	на	лекарите	во	Македонија.

Спречена	од	болеста	и	терапиите,	јас	
малку	 со	 задоцнување	 дипломирав	 на	
техничкиот	факултет	во	битола	и	станав	
дипломиран	информатичар	по	струка	во	
2011	година.	за	жал,	на	оваа	струка	ни-
когаш	не	работев,	најмногу	поради	несо-
одветниот	 и	 груб	 однос	 на	 вработените	
во	 агенцијата	 за	 вработување,	 кои	 гле-
дајќи	дека	се	работи	за	лице	со	телесен	
инвалидитет,	мојата	иднина	ја	насочуваа	
исклучиво	 во	 некое	 заштитно	 трговско	
друштво,	 а	 јас	 не	 сакав	 да	 работам	 во	
такви	услови	и	како	обичен	физички	ра-
ботник.	тие	никогаш	не	се	потрудија	да	
најдат	 за	 мене	 соодветно	 вработување,	
согласно	 со	 моето	 знаење	 стекнато	 на	
факултет,	или	да	ми	предложат	соодветно	
решение	согласно	со	закон.

наредната	 година	 состојбата	 уште	
повеќе	ми	 се	 влоши	и	по	 совет	на	 еден	
мој	пријател	се	зачленив	во	„Мобилност	
битола“,	заедно	со	уште	еден	сега,	за	жал,	
покоен	член,	исто	со	мојата	дијагноза.

Покрај студирањето и сите актив-
ности во врска со тоа, што друго било 
твоја животна преокупација?

Поезијата	 и	 литературата	 се	 мојата	
животна	и	голема	преокупација	уште	од	
основно	образование.	Со	поезијата	се	за-
нимавав	особено	во	средно	образование.	
Јас	 додека	 учев	 во	 средното	 училиште,	

практично	продолжив	да	се	движам	низ	
поезијата	и	драмите.	По	иницијатива	на	
професорката	 по	 литература,	 тогаш	 ја	
подготвивме	 претставата	 „антигона“,	
каде	 што	 се	 разработуваше	 темата	 за	
едиповиот	комплекс.	Во	четврта	година	
во	една	претстава	имав	улога	на	статист,	
односно	 слуга,	 и	 се	појавив	на	 сцената	
само	 еднаш,	 но	 не	 прозборев	 ниеден	
збор,	поради	трема.

Дали од тоа време имаш зачувано 
литературни, односно поетски творби?

Секако.	 Јас,	 за	 среќа,	 ги	 зачував	
сите	 творби	 од	 тоа	 време	 и	 истите	 се	
објавени	во	мојата	прва	збирка	поезија,	
која	 ја	објавив	под	насловот	„Душа од 
кристал“.	оваа	збирка	е	издадена	на	5.	
5.	 2015	 година.	издавач	на	 оваа	 збирка	
е	„дата	песнопој“.	одговорно	лице	таму	
е	илија	Марковски,	кој	даде	позитивна	
рецензија	 за	 книгата,	 која	 без	 проблем	
беше	отпечатена.	Промоцијата	на	 збир-
ката	се	случи	во	просториите	на	заедни-

цата	на	инвалидските	организации	и	це-
лиот	тираж	од	200	примероци,	едностав-
но,	беше	разграбан	од	моите	пријатели,	
познати	и	роднини	кои	беа	воодушевени	
од	поезијата.

Дали после ова следувале некои 
други творби?

истата	година,	во	декември,	се	случи	
и	првата	изведба	на	драмата	„За рамно-
тежа во светот“	по	мој	текст	адаптиран	
за	 драмата.	 режисер	 на	 оваа	 претстава	
беше	нашиот	член	од	ресен,	Сотир	Чау-
шевски,	кој	се	занимава	со	тоа	аматерски.

актери	 во	 оваа	 претстава	 беа	 деца	
и	 лица	 со	 слаба	ментална	попреченост,	
телесни	инвалиди,	едно	слепо	девојче	и	
едно	 девојче	 кое	 го	 познава	 знаковни-
от	јазик,	бидејќи	нејзините	родители	се	
глуви.

Во	претставата	се	зборува	за	три	деца	
со	различни	видови	на	инвалидност,	која	
ја	 стекнале	 во	 текот	 на	 животот	 или	 ја	
имале	од	раѓање.	тие	во	претставата	ка-
жуваат	што	доживеале	во	животот,	како	
се	дружеле	и	како	меѓу	себе	се	разбирале.

на	 изведбата	 на	 претставата	 при-
суствуваа	 голем	 број	 гости	 и	 гледачи,	
меѓу	 кои	 и	 тогашниот	 градоначалник,	
господинот	Ѓоко	Стрезовски,	и	владика-
та	на	европската	епархија,	отец	Пимен.	
Владиката	 цело	 време	 седеше	 до	 мене	
додека	се	изведуваше	претставата	и	дла-
боко	 емоционален,	 каков	што	 е,	 целата	
претстава	ја	проследи	со	солзи	во	очите,	
трогнат	од	содржината.
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Градоначалникот	 по	 претставата	 нè	
покани	на	вечера,	на	која	присуствуваа	
претседателот	 на	 „Мобилност	 битола“,	
д-р	 нико	 Јанков,	 режисерот	 Сотир	 Ча-
ушевски	и	Лујза	Винтон,	 амбасадор	на	
оон	во	република	Македонија.	на	вече-
рата,	градоначалникот	побара	од	Сотир	
да	направи	и	 режира	 една	претстава	 за	
наум	Манивилов	–	поет	од	с.	љубојно,	
кој	издал	две	поетски	збирки	пред	тра-
гично	да	го	заврши	животот.	тој	бил	дру-
гар	на	Петре	М.	андреевски	и	овој	наш	
познат	 писател	 во	 својата	 книга	 „Сите 
лица на смртта“, има	 и	 еден	 расказ	
„Конечната цел на поетот Маниви-
лов“.	Сотир	се	нафати	со	услов	јас	да	го	
напишам	текстот	за	претставата.	

Пред	оваа	претстава,	 јас	 го	издадов	
мојот	 прв	 роман	 „Моето второ јас“. 
После	ова,	според	расказот	на	Петре	М.	
андреевски,	јас	направив	адаптација	на	
неговиот	текст	за	да	може	да	се	одигра	
како	 драмска	 претстава.	 Повторно	 ре-
жијата	ја	имаше	Сотир	Чаушевски	и	на	
премиерата	 настапија	 во	 главна	 улога	
Марија	кондовска,	како	сестрата	на	по-
етот	Манивилов,	а	неговиот	лик	го	глу-
меше	во	форма	на	неговиот	дух,	никола	
источки.

Претставата	 имаше	 своја	 премиера	
на	манифестацијата	„Актерот на Евро-
па“, која	се	одржа	во	ресен	2016	година,	
а	тоа	беше	наедно	и	отворањето	на	ам-
фитеатарот.

Дали си член на некои литератур-
ни кружоци и здруженија?

да,	 јас	 членувам	 од	 2015	 година	 во	
литературниот	клуб	„изгрев“	од	демир	
Хисар.	Со	членовите	на	овој	клуб	одам	
на	поетски	читања,	средби	и	промоции	
на	книги.	тука	се	запознав	и	се	дружам	
со	многу	поети	од	цела	Македонија.	од	
2019	година	сум	и	член	на	претседател-
ството	на	овој	клуб,	со	што	ми	е	дадена	и	
особена	чест	и	признание.	Претседател-
ка	е	биљана	Солунчевска,	која	е	наслед-
ник	во	претседателствувањето	на	кирил	
огненовски.

Дали во последно време си имала 
и други претстави?

да,	во	текот	на	2019	година,	поточ-
но	на	ден	13.6.2019	година,	имавме	пре-
миера	 на	 претставата	 „Денот кога се 
заљубив“, според	мојот	текст	адаптиран	
за	драмска	претстава.	Претставата	пов-
торно	ја	режираше	Сотир	Чаушевски	со	

асистентот	 даринка	 Веселиноска	 и	 се	
одржа	во	ресен.

Како се случи да се запишеш на 
Универзитетот за аудио и визуелни 
уметности (ЕФТА)?

По	завршувањето	на	оваа	претстава,	
која	ја	споменав	малку	погоре,	а	која	се	
изведуваше	во	ресен,	на	манифестација-
та	„Актерот на Европа“, ми	пријде	на-
шиот	еминентен	драмски	писател	Јордан	
Плевнеш	и	ме	запраша	што	сум	по	стру-
ка.	кога	му	кажав	дека	по	образование	
и	струка	сум	информатичар,	не	можеше	
да	се	начуди.	

Јордан	Плевнеш	е	ректор	на	еФта	и	
кога	 вторпат	 се	 сретнавме,	 тој	 ми	 пред-
ложи	 да	 се	 запишам	 на	 овој	 факултет	
-	 отсек	 драматургија.	 Го	 послушав	 и	 се	
запишав	и	 со	 оглед	на	 тоа	 дека	 овде	 се	
студира	според	кредит-трансфер	систем,	
ми	признаа	кредити	од	претходниот	фа-
култет	 и	 ми	 остана	 таму	 да	 посетувам	
специјалистички	 и	 магистерски	 студии.	
дипломирав	и	на	овој	факултет,	а	на	24.	
12.2019	година	и	магистрирав.	темата	на	
мојот	магистерски	труд	се	вика	„Чевлите 
низ историјата на драмите и театарот“. 

интересен	 е	 фактот	 дека	 двата	 фа-
култета,	 во	 својот	 состав,	 ја	 содржат	
анимацијата.	на	тФб	дипломскиот	труд	
ми	 беше	 за	 графичка	 анимација,	 доде-
ка	тука	можев	да	избирам	за	уметничка	
анимација.	но,	сепак	многу	поинтерес-
ни	ми	беа	другите	предмети.

Како е поврзана твојата анкета 
што ја спроведе меѓу членовите на 
„Мобилност“ со темата разработена 
во магистерскиот труд?

авторското	 дело	 врз	 кое	 е	 базиран	
овој	труд,	односно	земено	како	подлошка	
за	 негова	 градба	 е	 монодрамата-траги-
комедија	 со	 наслов	 „Скорни“ (војнич-
ки	 чевли).	 „Скорни“	 има	 две	 значења,	
покрај	тоа	за	војничките	чевли,	второто	и	
најпознатото	значење	кај	народот	е	„раз-
буди“	 за	 да	 се	 разбуди	 свеста	 и	 совеста	
на	населението	за	постоењето	и	„рамно-
правноста“	на	лицата	со	телесен	инвали-
дитет.	Со	овој	труд	сакам	да	кажам	дека	
институционално	сме	малку	напреднати	
во	 пристапноста,	 но	 уште	 сме	 на	 дното	
според	општествениот	статус.

Меѓу	 другите	 прашања	 во	 анкетата	
имаше	 и	 едно	 прашање:	 дали	 посету-
вате	 културни	 манифестации	 и	 кои?	
еден	 од	 моите	 анкетирани	 испитани-

ци	како	одговор	даде	дека	од	културни	
манифестации	 гледал	 фудбал.	 од	 овој	
одговор	 првин	 се	 разочарав,	 но	 потоа	
размислувајќи	сфатив	дека	тоа	е	искрен	
одговор	од	телесен	инвалид,	кој	е	ставен	
на	маргините	на	општеството	и	за	него	
фудбалот	 е	 културна	 манифестација,	
бидејќи	не	 е	 во	 состојба	да	посетува	и	
следи	вистински	културни	настани,	што	

поради	непристапност	на	објектите	каде	
што	 се	 изведуваат,	што	 поради	 немож-
ност	сеопфатно	да	се	образува.

идејата	за	чевлите	ми	ја	даде	токму	
ти,	во	една	пригода,	кога	во	разговорот	
спомена	 дека	 најголема	 твоја	 желба	
била	 наместо	 оние	 ортопедски	 чевли	
да	носиш	патики.	колку	обична	желба	
и	 колку	 едноставна,	 на	 прв	 поглед,	 но	
истовремено	 во	 тоа	 време	 за	 тебе	 тоа	
беше	недостижно.	Па	тоа	со	чевлите	во	
магистерскиот	 труд	 има	 и	 симболично	
значење	и	 тука	 се	 испреплетуваат	 при-
казните	 преку	 театарската	 претстава	
„Скорни“.

Што работиш во моментот?
ова	е	тешко	прашање.	Пишувам	две	

нови	драми,	неколку	романи,	а	сакам	да	
го	 издадам	 и	 магистерскиот	 труд.	 Мо-
ментално	се	одморам	по	напорот	со	од-
браната	на	магистерскиот	труд,	бидејќи	
на	него	интензивно	работев	15	месеци.

Желба	ми	е	да	направиме	и	една	три-
бина,	на	која	ќе	бидат	присутни	ректорот	
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РАБОТНА СРЕДБА  
СО СОПСТВЕНИЦИТЕ 
НА FRONTIS MEDICAL 
CARE 

Претседателот	и	генералниот	секре-
тар	на	Мобилност	Македонија,бранимир	
Јовановски	 и	 Софка	 Прчева,	 и	 членот	
на	 комисијата	 за	 ортопедски	 помагала	
при	сојузот,	Горан	Спасов,	на	21.11.2019	
година	 остварија	 работна	 средба	 со	
сопствениците	на	Frontis	Medical	Care	-	
Thessaloniki	Rehab	&	Proshetic	Center,	на	
нивно	барање.

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

Јордан	 Плевнеш,	 менторката	 Христина	
Христова-николова,	 актерка	 во	 театарот	
и	деканот	Гоце	ристевски.	оваа	трибина	
ќе	 биде	 од	 големо	 значење	 како	 актив-
ност	на	„Мобилност	битола“,	па	се	наде-
вам	дека	и	„Мобилност	Македонија“	ќе	
најде	можност	финансиски	да	го	поддр-
жи	овој	проект	како	активност	од	поши-
роко	значење	за	остварување	на	програ-
мата	за	работа	за	2020	година.

Ви благодарам за одвоеното време 
за ова интервју и исцрпните одговори.

драги	читатели,	ова	е	интервјуто	со	
нашата	талентирана	членка	биљана	то-
доровска,	и	 сосема	на	крај	 сакам	да	 го	
цитирам	 нашиот	 член	 и	 магистер	 пра-
вник	 –	 мој	 колега,	 Василчо	илијев,	 од	
кочани,	кој	кога	го	запрашав	за	тоа	како	
се	одвиваше	одбраната	на	магистерски-
от	труд	и	импресиите	од	неговото	при-
суство,	таму	заедно	со	Валдет	адеми	од	
Гостивар	ми	го	рече	следното:

„да	се	биде	сведок	на	еден	исклучи-
телен	настан,	како	што	беше	одбраната	
на	магистерскиот	труд	на	биљана,	беше	
несекојдневно	 убаво	 доживување.	 за	
тоа	 колку	 уникатен	 беше	 овој	 настан,	
доволно	говори	жарот	во	искажувањето	
на	 ректорот	 Јордан	Плевнеш,	 кој,	меѓу	
другото,	истакна	дека	она	што	плени	во	
овој	 труд	 е	 храброста	 да	 се	 пишува	 за	
тема,	која	и	во	европски	рамки	е	мошне	
ретко	третирана,	а	уште	поретко	на	та-
ков	 сеопфатен	 начин.	од	 друга	 страна,	
за	нас	кои	сме	лаици	во	драматургијата,	
впечатлив	беше	начинот	на	кој	биљана	
ги	соединила	научниот	поглед	на	чевли-
те	како	дел	од	театарот	и	многуте	сим-
болички,	но	и	јасни	пораки,	за	освесту-
вање	на	секого	од	нас.	освестување	кое	
еднаш	мора	да	 се	 случи	во	нас	 самите,	
ако	сакаме	да	живееме	барем	малку	по-
ослободени	од	нашите	стравови	и	пред-
расуди	за	сè	околу	нас.

за	 крај,	 само	 ќе	 споделам	 еден	 ко-
ментар	на	еден	од	заедничките	пријате-
ли.	додека	ректорот	Плевнеш	говореше	
за	 посветеноста	 на	 биљана,	 за	 целото	
време	додека	тој	соработувал	со	неа	и	за	
животните	лекции	кои	можат	да	се	нау-
чат	од	овој	труд,	Валдет	адеми	само	се	
заврти	кон	мене	и	 со	нескриена	радост	
во	очите	ми	рече:	„Се ежам, другар!

Митко Фидановски

Средбата	 се	 одржа	 во	 канцеларијата	
на	сојузот	и	во	непосредна	комуникација	
го	запознавме	сопственикот	на	Центарот	
за	рехабилитација	и	протетика	од	Солун,	
александрос	антониоу	со	легислативата	
во	однос	на	протетиката	и	медицинскиот	
третман	на	лицата	со	телесен	инвалиди-
тет	во	нашата	држава,	со	напорите	за	по-
добрување	на	тоаа	положба	кои	три	годи-
ни	ги	водиме	со	ФзоМ,	а	тие	ја	претста-
вија	својата	фирма,	како	функционира	и	
со	што	се	се	занимава,лепезата	на	произ-
води,	како	и	за	аспектите	на	идна	можна	
соработка.

Б.Јовановски

22. ТОРТИЈАДА
 
наша	цел	е	да	бидеме	силно	убедени	

дека	сме	Цел...	нашата	цел	е	да	сфатиме	
дали	спиеме	или	само	го	сонуваме	живо-
тот.	а	во	тоа	може	да	помогне	креатив-
ната	 работа.	 нашата	 „тортијада“	 е	 од-
личен	пример	за	будност,	но	и	креација.	
Стравот,	 фобиите,	 траумите,	 стануваат	
слатки	 декорации.	 да	 го	 искористиме	
нашиот	сон	мудро	поради	следното	утро	
и	работата	што	со	љубов	нè	очекува.

драги	 наши	 пријатели,	 со	 многу	
љубов	 и	 труд	 на	 одредени	 членови	 на	
„Мобилност	 Струмица,“	 по	 22.	 пат,	 ја	
организиравме	 нашата	 традиционал-
на	 манифестација	 тортиЈада.	 кој	
беше	знае,	но	тие	што	не	беа	присутни	
ќе	се	потрудиме	да	им	доловиме	дел	од	
вешто	изработените	слатки	креации	на	
нашите	 членови.	 оваа	 година	 имавме	
вкупно	десет	изработки	од	нашите	чле-
нови	на	здруженија.	Сите	на	свој	начин	
беа	прекрасни	и	сите	имаа	своја	порака	
што	нашите	членови	преку	изработени-
те	торти	 ја	праќаат	до	останатите	луѓе	

во	 општеството.	 Главната	 цел	 на	 оваа	
манифестација	е	дружбата,	забавата,	но	
покрај	тоа	таа	има	за	цел	да	придонесе	
и	за	подигањето	на	јавната	свест	кај	ос-
танатите	граѓани	дека	и	ние	лицата	со	
инвалидитет,	знаеме,	можеме	и	умееме	
достојно	да	се	носиме	рамо	до	рамо,	со	
условно	наречените	здрави	луѓе.	

учесничките	на	манифестацијата	беа	
наградени	 со	 козметички	 подароци	 од	



МОБИЛНОСТ

Број 95, Февруари 2020

19

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

„орифлем“,	кои	беа	спонзори	на	оваа	ма-
нифестација.	од	сесрце	им	благодариме	
на	сите	добри	луѓе	што	помогнаа	со	свој	
придонес	 околу	 организацијата	 на	 оваа	
наша	(за	нас	многу	значајна)	манифеста-
ција	„тортијада“.	им	се	заблагодаруваме	
и	на	сите	наши	гости,	што	нè	удостоија	
со	 нивното	 присуство,	 како	 што	 беа:	
градоначалникот	на	општина	Струмица	
господин	 коста	 Јаневски	 и	 членови	 од	
советот	 на	 општина	 Струмица,	 сопру-
гата	на	премиерот	госпоѓа	зорица	заева.	
Голема	 благодарност	 и	 до	 учениците	 од	
оу	 „никола	 Вапцаров“	 од	 Струмица,	
кои	 годинава	беа	мало	изненадување	на	
оваа	 манифестација.	 учениците,	 заедно	
со	 нивниот	 дефектолог	 од	 училиштето	
госпоѓа	 билјана	 Јовева,	 дојдоа	 од	 блис-

ку	да	се	запознаат	и	да	се	дружат	со	нас	
лицата	со	инвалидитет,	бидејќи	тие	сакат	
да	 дадат	 свој	 придонес	 кон	 подигањето	
на	јавната	свест	кај	нивните	другарчиња,	
па	и	пошироко,	за	поуспешна	инклузија	
на	овие	лица,	кои	заслужуваат	да	имаат	
исти	права	како	и	сите	други.	и	не	само	
тоа,	децата	од	оваа	училиште	беа	и	едно	
посебно	жири,	 покрај	 она	 стандардното	
жири,	 составено	 од	 тројца	 членови	што	
ги	оценуваше	изработките	на	членовите.	
тие	избраа	свој	фаворит	од	изработените	
торти,	а	тоа	беше	тортата	„калимеро“,	во	
изработка	 на	 зЛти	 „Мобилност	 коча-
ни“.	Во	знак	на	благодарност,	членовите	
на	„Мобилност	кочани“	истата	торта	им	
ја	подарија	на	учениците,	а	тие	пресреќни	
што	беа	дел	од	оваа	слатка	манифестација	
и	беа	наградени	со	изработката	која	најм-
ногу	им	се	допадна,	си	заминаа	со	многу	
позитивна	енергија,	за	која	рекоа	дека	ќе	
им	ја	пренесат	на	нивните	другарчиња	и	
наставници	и	ни	ветија	дека	в	година	пак	
ќе	нè	дружат	и	тоа	во	поголем	број.	

но	 тоа	 не	 беше	 сè,	 дечињата	 имаа	
спремено	 свои	 изработки,	 слики	 и	 по	
некој	напишан	стих,	посветен	на	лицата	
со	 инвалидитет	 и	 нивното	 прифаќање	
во	 општеството.	 овие	 изработки,	 во	
знак	 на	 благодарност	 ги	 подарија	 на	
градоначалникот	на	општина	Струми-
ца	господин	коста	Јаневски,	на	госпоѓа	
зорица	 заева,	 на	 нашиот	 претседател,	
господин	 бранимир	 Јовановски,	 и	 се-
како	 на	 најдобрата,	 според	 нив	 торта	
„калимеро“,	т.е.	на	членовите	што	ја	из-
работија	–	Мобилност	кочани.	Според	
стандардното	 тричлено	 жири,	 составе-
но	 од	 босица	крстева,	офелија	коџа-

башиева	и	анче	туфекчиева,	најдобри	
изработки	 имаа,	 „Мобилност	 Велес“,	
со	тортата	„титаник“,	„Мобилност	Ско-
пје“,	со	тортата	„Вино,	љубов	и	музика“	
и	Мобилност	Гевгелија	со	„буре	вино“.

така	во	опуштена	и	позитивна	атмос-
фера	 помина	 и	 оваа	 22.	 „тортијада“,	 со	
нови	познанства,	со	нови	искуства,	со	нови	
и	уште	појаки	пријателства,	уште	нови	де-
сет	испратени	пораки	преку	нашите	креа-
ции	со	желби	за	подобро	утре	на	лицата	со	
инвалидитет	и	подобри	услови	за	достоин-
ствен	живот	на	сите	лица	со	попреченост.	
овој	текст	ќе	го	завршам	со	стиховите,	на	
Викторија	трајкова,	ученичка	од	оу	„ни-
кола	Вапцаров“,	која	беше	дел	од	групата	
на	детското	жири,	која	со	подолу	пишани-
те	 стихови,	 од	најмалите,	 до	најголемите	
испраќа	една	голема	порака:

Ќе	подадеме	рака,
Ќе	ја	подигнеме	свеста,
Лесно	и	интересно
Ќе	биде	како	песна.

Вредни	како	пчели,
Паметни	како	луѓе	зрели,
нека	се	препреки	сто
Го	можеме	оваа	заедно!

Мојата	боја
е	и	твоја	боја,
твојата	боја
е	и	наша	боја.

Виножито	во	разни	бои,
како	нашето	детство	
одлично	стои!

Мери Туџарова
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ИЗВЕШТАЈ  
ОД СОСТАНОКОТ  
НА РАБОТНАТА ГРУПА 
НА ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ:  
„ПРАВЕН, ФИНАНСИСКИ 
И ФИЗИЧКИ ПРИСТАП 
ДО ПРАВДА  
ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ  
ВО Р СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА“

на	10.	9.	2019	година	во	хотел	„Солун“	
во	Скопје	се	одржа	состанок	на	работна-
та	група	на	дел	од	проектот:,,Правен,	фи-
нансиски	 и	 физички	 пристап	 до	 правда	
во	 основните	 судови	 во	 р.	 Северна	Ма-
кедонија“.	на	состанокот	присуствуваше	
секретарот	на	„Мобилност	тетово	и	Гос-
тивар“,	Фани	Јаќимовска,	а	беа	присутни	
и	претставници	од	други	невладини	ор-
ганизации,	 претставници	 од	 медиумски	
куќи,	од	Министерство	за	труд	и	социјал-
на	политика,	како	и	претставници	од	ко-
алиција	„Сите	за	правично	судење“,	кои	
го	 имплементираат	 овој	 проект	 со	 под-
дршка	на	уСаид	за	граѓанско	учество.	

	 Пред	 одржување	 на	 овој	 состанок	
е	 изработен	 бриф	 за	 физичката	 прист-
апност	до	 судовите	во	р	Северна	Маке-
донија.	 имено,	 „различни	 категории	 на	
лица	со	посебни	потреби	се	соочуваат	со	
различни	ограничувања	на	своите	права	
и	пристапот	до	судските	објекти	или	ус-
луги,	поради	што	е	неопходно	при	свое-
то	организирање,	планирање	и	работење	
судовите	да	ги	имаат	предвид	различните	
заложби	кои	треба	да	ги	направат	со	цел	
да	овозможат	ефективна	примена	на	пра-
вото	на	фер	судење,	како	и	на	пристапнос-
та	до	правда	од	страна	на	сите	граѓани“.

Во	рамките	на	овој	проект,	во	декем-
ври	2018	година,	е	објавено	истражување	
во	 поглед	 на	 физичката	 пристапност	 на	
10	основни	судови	и	нивните	услуги.	Пр-
вичните	 резултати	 од	 ова	 истражување,	

во	 кое	 учествувале	 16	 набљудувачи	 на	
коалицијата	 „Сите	 за	 правично	 судење,	
кои	активно	спроведуваат	мониторинг	на	
граѓански	 (парнични)	 судски	 постапки	
од	 аспект	 на	 правниот,	 финансискиот	 и	
физичкиот	пристап	до	правда	во	10	основ-
ни	судови	во	р	Северна	Македонија,	како	
и	 преку	 барања	 за	 слободен	 пристап	 до	
информации	 од	 јавен	 карактер	 покажале	
дека	 сите	 категории	 на	 лица	 со	 посебни	
потреби	се	соочуваат	со	тешкотии	во	по-
глед	на	пристапноста	до	суд	и	до	судските	
услуги,	со	што	ефективно	им	е	ограничено	
правото	на	фер	и	правично	судење	под	ед-
накви	услови	за	сите	согласно	со	важечки-
те	закони	и	меѓународните	прописи.

	Во	 согласност	 со	 тоа,	коалицијата	
„Сите	 за	 правично	 судење“	 постојано	
ја	следи	состојбата	со	физичката	прист-
апност	на	судовите	и	судските	услуги	и	
изработува	периодични	брифови	 во	 од-
нос	на	ова	прашање,	(инаку,	предмет	на	
набљудување	се	10	основни	судови	во	р	
Северна	Македонија	 и	 тоа:	оС	Скопје,	
оС	Велес,	оС	Гостивар,	оС	тетово,	оС	
битола,	оС	Прилеп,	оС	Штип,	оС	Стру-
мица,	оС	Струга	и	оС	охрид),	па	така	
податоци	од	ова	истражување,	заклучно	
со	месец	март	2019	година,	се	следниве:

,,Во	поглед	на	пристапноста	на	суд-
ската	зграда	однадвор,	битно	е	да	се	на-
помни	дека	дел	од	реформите	кои	треба	
да	 се	 спроведат	 се	 реконструкциите	на	
судските	објекти	со	цел	да	се	овозможи	
пристапност	до	нив	за	сите	категории	на	
лица.	констатирано	е	дека	сите	10	судо-
ви,	 кои	 се	предмет	на	набљудување,	 се	
пристапни	од	надвор	за	лица	со	посебни	
потреби,	поточно	три	суда	се	пристапни	
и	без	рампа	(оС	Скопје	2,	оС	Прилеп,	
оС	охрид),	додека	останатите	седум	су-
дови	(оС	Велес,	оС	Гостивар,	оС	тето-
во,	оС	битола,	оС	Прилеп,	оС	Штип,	
оС	Струга),	имаат	функционални	прист-
апни	 рампи,	 со	 тоа	 што	 оС	 Струмица	
има	 пристапна	 рампа	 со	 ограничено	
користење,	т.е.	преку	неа	не	може	да	се	
пристапи	до	шалтерите.	инаку,	предмет	
на	набљудување	се	10	основни	судови	во	
р	Северна	Македонија	и	тоа:	оС	Скопје	
2,	оС	Велес,	оС	Гостивар,	оС	тетово,	
оС	битола,	оС	Прилеп,	оС	Штип,	оС	
Струмица,	оС	Струга	и	оС	охрид.

	иако	објектите	на	судовите	се	прист-
апни	однадвор,	сепак	речиси	половината	
од	 судовите	 кои	 се	 предмет	 на	 ова	 ис-
тражување	немаат	соодветен	пристап	до	
своите	простории,	односно	немаат	усло-

ви	 за	 самостојно	 движење	низ	 објектот,	
како	 и	 пристап	 до	 судските	 услуги	 за	
лица	со	посебни	потреби,	т.е.	два	од	судо-
вите	(оС	Скопје	2	и	оС	Струга)	немаат	
судници	на	приземјето,	додека	во	два	од	
судовите	 (оС	Гостивар	и	оС	охрид)	на	
приземјето	има	само	една	судница.

	 назадување	 во	 поглед	 на	 пристап-
носта	се	бележи	во	однос	на	приспособе-
носта	на	објектите	за	самостојно	и	непре-
чено	движење	низ	катовите,	па	така	во	пет	
од	судовите	нема	лифт	(оС	Велес,	оС	те-
тово,	оС	Прилеп,	оС	Штип	и	оС	Стру-
мица),	додека	во	три	судови	лифтовите	не	
се	во	функција	(оС	Скопје,	оС	Гостивар	
и	оС	Струга),	додека	пак	судот	во	оС	ох-
рид	иако	е	функционален	нема	услови	да	
се	користи	од	лица	кои	се	движат	со	по-
мош	на	инвалидска	количка.	Лифтовите	
во	оС	Скопје	2	и	оС	Гостивар	не	се	во	
функција	од	започнување	на	мониторин-
гот,	додека	лифтот	во	оС	Струга	бил	во	
функција	се	до	јануари	2019,	од	кој	датум	
истиот	повеќе	не	работи.	

	иако	најголемиот	број	од	судовите	
кои	немаат	лифтови	имаат	судници	кои	
се	наоѓаат	на	приземјето,	за	жал,	конста-
тираме	дека	оС	Скопје	2	не	е	пристапен,	
а,	за	жал,	е	и	најголем	суд	по	обем	на	ра-
бота	и	оС	Струга,	кои	немаат	судници	
на	приземјето,	ниту	пак	имаат	функцио-
нални	лифтови,	со	што	овие	објекти	се	
практично	 непристапни	 за	 лица	 со	 по-
себни	потреби.	ограничена	пристапност	
имаат	и	оС	Гостивар	и	оС	охрид,	кои	
немаат	целосно	функционални	лифтови,	
а	имаат	само	една	судница	на	приземјето	
која	се	користи	за	ограничена	намена.

	како	позитивен	пример	во	овој	кон-
текст	можеме	да	го	издвоиме	оС	бито-
ла,	 како	 единствен	 од	 набљудуваните	
судови	каде	што	постои	пристапна	рам-
па,	 има	 судници	на	 приземјето,	 а	 исто	
така	има	и	функционален	лифт,	со	што	
воедно	е	најпристапниот	суд	за	лица	со	
тешкотии	при	движењето	од	сите	судо-
ви	кои	се	предмет	на	ова	истражување.

Во	 однос	 на	 самостојното	 движење	
низ	самиот	објект,	сите	судови	имаат	оз-
наки	за	полесно	движење	на	странките,	
па	 така	 судниците	 се	 соодветно	 нуме-
рирани,	 а	 постојат	 и	 патокази,	 односно	
распоред	на	судниците.	Сепак,	судовите	
сè	уште	не	овозможуваат	еднакви	усло-
ви	за	сите	категории	на	граѓани,	па	така,	
во	 набљудуваните	 судови	 не	 постојат	
тактилни	 ленти,	 брајово	 писмо,	 ниту	
приспособен	фонт	на	текстот	за	лица	со	

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
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КОНЦЕРТ  
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“  
И КУД „БИЛЈАНА“

Маратонските	 борби	 и	 напорите	 од	
петни	 жили,	 кои	 ги	 води	 „Мобилност	
Скопје“,	 во	 текот	 на	 целата	 година,	
претставува	сето	она	за	кое	нашето	здру-
жение	 постои	 и	 неуморно	 стреми	 кон	
остварување	на	нашите	права	за	полесен	
и	подостоинствен	живот	во	секојдневие-
то	на	инвалидот.

Поради	 целогодишниот	 ангажман	
на	„Мобилност	Скопје“,	како	повеќеде-
цениски	и	нераскинлив	дел	на	ова	опш-
тество,	 носејќи	 своја	 тежина,	 а	 притоа	
верно	 грижејќи	 се	 за	 повеќе	 од	 2.000	
свои	членови,	по	втор	пат	одлучи,	3	де-

кември	-	Меѓународниот	ден	на	инвали-
дите,	да	го	одбележи	надвор	од	вообича-
еното	и	да	создаде	весело,	возбудливо	и	
незаборавно	дружење	на	тој	ден.

Возбудливоста	 на	 одбележувањето	
започна	неколку	месеци	пред	денот,	кога	
„Мобилност	 Скопје“	 и	 куд	 „билјана“	
при	нССрМ,	одлучија	да	направат	заед-
нички	концерт	и	со	здружени	сили	дадат	
сè	 од	 себе	 ова	 одбележување	 да	 добие	
поголема	 димензија	 и	 поинаква	форма.	
Со	 огромен	 труд	 на	 тимовите	 од	 двете	
здруженија,	редовните	проби	на	вокали-
стите	и	неуморните	музичари-учесници	
на	 концертот,	 поддршката	 од	 верните	
пријатели	и	поддржувачи,	таа	симбиоза	
вроди	со	плод	и	создаде	концерт	за	кој	
се	стрепеше	сето	време.

имено,	на	3	декември,	во	домот	на	
арМ,	со	почеток	во	19:30	часот,	во	пре-
полната	 сала	 на	 домот,	 под	 лупата	 на	

оштетен	вид	или	тешкотии	во	читањето.
	 Само	оС	Скопје	 2,	 оС	Прилеп	 и	

оС	 Струга	 имаат	 вработено	 лица	 кои	
би	можеле	да	помогнат	на	лица	со	по-
себни	потреби.

	 Лицето	 задолжено	 за	 помош	 на	
лица	 со	 посебни	 потреби	 е	 задолжено	
за	 сите	 категории	 на	 лица	 со	 посебни	
потреби.	недостатокот	од	овие	лица	ја	
става	под	знак	прашалник	практичната	
функционалност	 на	 помошта	 пружена	
од	овие	службени	лица.

	ниту	еден	од	судовите	не	е	во	мож-
ност	да	обезбеди	препис	на	документи	
на	брајово	писмо,	вклучувајќи	ги	тука	и	
пресудите,	што	неминовно	ги	доведува	
лицата	со	оштетен	вид	во	далеку	поне-
поволна	 положба	 од	 останатите	 групи	
кои	се	јавуваат	пред	судот.

од	друга	страна,	пак,	само	оС	Скопје	
2	има	на	располагање	толкувачи	од	и	на	
знаковен	 јазик,	 а	 останатите	 судови	мо-
раат	да	бидат	информирани	однапред	до-
колку	постои	потреба	од	толкувач	со	цел	
да	направат	обиди	истиот	да	го	обезбедат,	
додека	 пак	 доминантен	 и	 воедно	 закон-
ски	предвиден	приоритетен	начин	на	ко-
муникација	со	глувонемите	лица,	кои	се	
јавуваат	во	својство	на	странки	или	све-
доци,	е	комуникација	по	писмен	пат.

од	 сево	ова	произлегува	 заклучокот	
дека	иако	се	прават	обиди	за	да	се	обез-
беди	пристапност	и	достапност	до	правда	
за	сите	категории	на	граѓани,	овие	обиди,	
главно,	 се	 однесуваат	 на	 најосновните	
потреби,	 поточно	 на	 самиот	 пристап	 до	
судската	 зграда,	 додека	 пак	 условите	 за	
непречено	 движење	 низ	 објектите	 само	
делумно	одговараат	на	поставените	стан-
дарди.	 од	 друга	 страна,	 пак,	 судските	
услуги	остануваат	да	бидат	тешко	дост-
апни,	а	обидите	за	да	се	овозможи	нивна	
достапност	 до	 сите	 граѓани	 сè	 уште	 се	
недоволни	и	несоодветни“.

	После	изложениот	брифинг	на	 со-
станокот	 се	 донесе	 заклучок	 дека	 во	
нивното	 следно	 набљудување	 ќе	 нè	
вклучат	 и	 нас,	 невладините	 организа-
ции,	кои	работиме	директно	со	лицата	
со	посебни	потреби,	 со	цел	подетални	
и	поуспешни	набљудувања	и	дека	има	
потреба	ова	истражување	да	се	проши-
ри	и	на	нотарските	канцеларии	и	 сите	
останати	канцеларии	и	институции	кои	
се	тесно	поврзани	со	остварувањето	на	
право	на	пристапност	и	достапност	до	
правда	за	сите	категории	на	граѓани.

Фани Јаќимовска

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
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децата	со	голема	радост	го	пречекаа	и	
дедо	Мраз,	кој	им	подели	пакетчиња	и	
им	посака	среќна	нова	2020	година.

за	успешното	организирање	на	пред-
новогодишната	претстава	за	деца	голема	
благодарност	 до	 госпоѓа	 зорица	 заева	
за	неизмерната	поддршка,	 солидарност,	
покажаната	 хуманост	 и	 успешна	 сора-
ботка.	 исто	 така,	 голема	 благодарност	
и	 до:”LIONS	 132	 Distrikt	 -	 Skopje,	 hO	
ADRA	 (хуманитарна	 организација),	
Пзу	„коМФорт	дентаЛ“,	СтиринГ	
треЈд	за	успешната	соработка	и	дона-
ција	на	новогодишни	пакетчиња.

Дарко Стојановски

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

националната	 македонска-телевизија	 -	
МтВ,	 започна	 концертот.	на	 концертот	
покрај	 шармантната	 водителка	 Весна	
Синадиновска,	зедоа	учество	тројца	во-
калисти	од	„Мобилност	Скопје“	 (Соња	
Ѓорѓиевска,	 Гоце	 Миновски	 и	 Христи-
на	Просковска),	пет	вокалисти	од	куд	
„билјана“	 (орце	 Павлов,	 Столе	 арсов-
ски,	даниел	тошевски,	росана	зафиров-
ска	и	Снежана	Видимиќ),	фасцинантни-
от	музички	состав	(сочинет	од	докажани	
инструменталисти	од	двете	здруженија),	
гостите	од	куд	„кочо	рацин“	и	позна-
тите	естрадни	интерпретатори;	Милица	
кузмановска,	 Маријан	 коцев,	 елена	
Јовчевска,	 Стојне	 николовска	 и	 боби	
Мојсовски.

Секој	од	нив,	со	своите	одбрани	и	по-
знати	традиционални	македонски	песни	
(Иле бекрија, Туѓа си бескрајно, Ти само 
ти, Твоите очи Лено мори...)	и	со	својот	
прекрасен	вокал,	секој	од	музичарите	со	
звуците	на	својот	инструмент,	кореогра-
фијата	и	беспрекорните	чекори	на	игро-
орците,	ја	облеаја	целата	сала	со	емоции,	
создадоа	радост	на	сетилата	и	придоне-
соа	да	се	стопли	сечие	срце.

концертот	 траеше	 повеќе	 од	 два	
часа,	но	сепак	сите	почувствуваа	како	да	
помина	за	миг.	Со	вакви	импресии	и	воз-
дишки	кај	секој	еден	што	беше	сведок	на	
овој	настан,	заврши	уште	една	одлична	
организација,	приредена	за	нашите	чле-
нови	и	најблиски	роднини	и	пријатели,	и	
заврши	уште	една	одлично	спроведена,	
„бесплатно-високо дозирана терапија“.

успешно	организираниот	концерт,	со	
максималната	посетеност	и	совршените	
коментари,	за	„Мобилност	Скопје“	е	не-
проценлива	гордост	и	ќе	бидат	во	иднина	
мотив	да	се	зголемат	неговите	амбиции	
за	да	создава	пограндиозни	концерти,	со	
уште	пошироки	димензии!!!

Христина Просковска

ПРЕДНОВОГОДИШНА 
ПРЕТСТАВА ЗА ДЕЦА

здружението	 на	 лица	 со	 телесен	
инвалидитет	 на	 Град	 Скопје	 –	 „Мо-
билност	Скопје“	на	25.	12.	2019	година	
традиционално	 организираше	 предно-
вогодишна	претстава	за	своите	најмла-
ди	 членови	 на	 возраст	 до	 13	 години.	
на	 претставата	 присуствуваа	 повеќе	
од	50	деца	со	своите	родители,	на	која	
кловнот	Лили	и	пантомимичарот	Мето	
ги	 забавуваа	 дечињата.	 тие	 успеаја	 да	
им	измамат	искрени	и	топли	насмевки.	
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Прославата	 протече	 со	 многу	 дру-
жење,	 многу	 веселба,	 многу	 песни	 од	
сечие	 грло,	 по	 некое	 оро	 за	 храбрите	
игроорци,	 како	 и	 еден	 грст	 прекрасни	
емоции	се	до	17	часот.	

задоволните	лица	на	сите	присутни	
говореа	за	магично	поминатата	веселба,	
посакуваа	 да	потрае	подолго	и	 да	има	
уште	многу	вакви	слични	денови,	а	при	
тоа	шепотејќи,	

„Сè што е убаво и кратко трае“	
„Мобилност	Скопје“	со	оваа	средба	

успеа	на	единствено	извонреден	начин	
да	ù	даде	печат	на	старата	година	(сло-
бодно	верификувајќи	ја	во	својот	реги-
стар	на	успешни	години)	и	ведро	да	 ја	
чека	новата	што	претстои.

СРЕЌНА НОВА 2020 ГОДИНА!
Христина Просковска

прослави,	како	најсоодветен	и	најадек-
ватен	за	нашите	членови,	прославата	ја	
одржува	во	ресторан	бисера,	во	населба	
аеродром.	Со	истата	мотивација	и	оваа	
новогодишна	прослава	се	организира	во	
истиот	ресторан,	на	23	декември,	со	по-
четок	во	12	часот.	на	прославата	покрај	
многубројните	 членови	 на	 Мобилност	
Скопје,	 беа	 поканети	 и	 присуствуваа	
многу	 членови	 од	 неколку	 здруженија	
на	 Мобилност	 Македонија,	 гости	 од	
збратимените	 здруженија	 од	 Врање,	
књажевац	 и	 Лесковац,	 како	 и	 многу	
верни	пријатели	и	соработници	на	„Мо-
билност	Скопје“.

Покрај	 одличната	 организација	 и	
гостољубивиот	персонал,	за	забавата	во	
ресторанот	 се	 погрижија;	 музичарите	
од	 извонредниот	 состав,	 гостинката-
естрадната	 етно-интерпретаторка	 Ви-
данка	Ѓеоргиева,	како	и	сите	весели	и	
насмеани	лица	на	присутните	во	салата.	

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ПРЕДНОВОГОДИШНА 
ПРОСЛАВА  
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“

турбулентната	2019	година,	за	„Мо-
билност	 Скопје“,	 беше	 година	 која	 со	
себе	понесе	многу	ангажмани,	остваре-
ни	 програмски	 активности,	 извонред-
ни	работни	трибини,	 спортски	успеси,	
креативни	 остварувања,	 едукативни	
предавања	 и	 многу	 активно-социјал-
ни	дружења.	Сиве	овие	предизвици	на	
нашето	здружение	му	дадоа	апсолутно	
право	да	ја	заокружат	годината	со	свои-
те	членови	и	своите	верни	пријатели	во	
една	весела	и	незаборавна	преднового-
дишна	прослава.	

„Мобилност	Скопје“	веќе	традицио-
нално,	години	наназад,	новогодишните	
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ОПТОМЕТРИСКИ  
ПРЕГЛЕД  
ЗА ЧЛЕНОВИТЕ  
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“

Во	корелација	со	хуманите	пријате-
ли	од	оптичкиот	салон	„Bella	Vista“	од	
Скопје,	 вредниот	 тим	 на	 „Мобилност	
Скопје“,	на	13	ноември,	со	почеток	во	
19	часот,	во	сала	број	5	при	дХо	„даре	

Џамбаз“,	организира	настан	за	грижата	
на	очите	и	видот	на	своите	членови.

оптиката	„Bella	Vista“	е	фирма	која	
има	 своја	 традиција	 и	 професионална	
определба	 повеќе	 од	 30	 години	 и	 ус-
пешно	 дејствува	 во	 нашата	 држава	 со	
своите	 салони	 во	 охрид	 и	 Скопје.	 на	
чело	на	оваа	оптика	се	наоѓа	сопствени-
кот	енис	Сулејмани,	кој	покрај	својата	
професионалност,	тој	е	голем	хуманист,	
кој	 овој	 пат	 одлучи	 своето	 дело	 да	 го	
посвети	 на	 нашето	 здружение.	 имено,	
со	претходно	поставена	агенда	за	фор-
мата	 на	 настанот,	 господинот	 енис	 се	
претстави	 пред	 нашите	 присутни	 чле-
нови,	 нè	 воведе	 во	 неопходноста	 од	
грижата	и	негата	за	здравјето	на	очите,	
по	што	со	помош	на	своите	оптометри-
сти	и	стручни	соработници,	на	триесет	
наши	 членови	 им	 изврши	 бесплатни	
компјутерски	 прегледи	 на	 диоптрија	 и	
донираше	нови	очила	за	секој	од	нив.

Внимателниот	однос	на	оптометри-
стите	и	нивното	деталното	посветување	
на	 секој	 еден	 од	 присутните,	 го	 проби	
тајмингот	 на	 договореното	 време	 на	
настанот,	но	тие	сепак	ветија	дека	тука	
ќе	бидат	секогаш	за	нас	во	нивните	са-
лони.

на	 изненадувањата	 немаше	 крај	
кога	пред	самото	завршување	на	вечер-
та,	ни	ја	соопштија	фантастичната	вест	
дека	„Bella	Vista“	за	сите	наши	членови	
во	иднина	ќе	ни	овозможи	50	%	попуст	
на	 оптометриските	 прегледите	 и	 50	%	
попуст	 на	 основниот	 пакет	 производи	
(очила	и	основни	коректорни	стакла	за	
вид).	

Во	 таква	 пријателска	 и	 опуштена	
атмосфера,	 финишира	 уште	 еден	 ху-
ман	настан,	кој	кај	секој	од	нас	побуди	
емоции	на	радост,	шепотејќи	и	повтору-
вајќи	ја	онаа	позната	реченица,

ХуМано	 Подадената	 рака	
на	 СекоЈ	 „ГоЛеМ	 ЧоВек“	 е	 не-
ПроЦенЛиВо	боГатСтВо	на	Жи-
ВееЊето.

„Мобилност	Скопје“	на	пријателите	
од	 „Bella	Vista“,	 за	 ова	 дело,	 јавно	 им	
изразува	 огромна	 благодарност	 и	 им	
ветува	 дека	 тие	 ќе	 имаат	 секогаш	 по-
себно	место	во	нашето	опкружување	и	
дејствување.

Христина Просковска



МОБИЛНОСТ

Број 95, Февруари 2020

25

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

здружението	на	 лица	 со	 телесен	ин-
валидитет	 од	 Гевгелија	 –	 „Мобилност	
Гевгелија“,	во	соработка	со	здружението	
на	глуви	лица	Гевгелија,	здружението	на	
слепи	 лица	 Гевгелија,	 здружението	 на	
лица	 со	 интелектуална	 попреченост	 –	
„Порака	Гевгелија“	и	заедницата	на	ин-
валидски	организации	за	првпат	органи-
зиравме	дефиле	во	центарот	на	Гевгелија	
под	слоганот	И НИЕ ПОСТОИМЕ. кон	
дефилето	ни	се	придружија	и	Центарот	за	
лица	со	посебни	потреби	„Мајка	тереза“,	
здружението	на	заболени	од	пулмонална	
хипертензија	„Момент	плус	Гевгелија“	и	
здружението	на	граѓани	Changemakersall,	
како	 и	 претставници	 од	 Советот	 на	
општина	 Гевгелија,	 и	 од	 неколку	 јавни	
институции	како	и	граѓани	поддржувачи.	
дефилето	започна	во	11часот	пред	Цен-
тарот	за	социјални	работи,	каде	што	и	се	
наоѓаат	 нашите	 канцеларии,	 низ	 цента-
рот	на	градот,	сè	до	народниот	театар	во	
Гевгелија,	каде	што	бевме	пречекани	од	
градоначалникот	на	општина	Гевгелија,	
господин	Сашко	Поцков,	а	потоа	во	те-
атарот	имаше	обраќање	на	претставници	
од	сите	гореспоменати	здруженија.	

ние	побаравме	од	државата	и,	пред	сè	
од	 локалната	 самоуправа,	 подобрување	
на	 условите	 за	 живеење,	 вработување	
на	 работоспособните	 членови	 на	 овие	
здруженија	без	никаква	дискриминација,	
овозможување	безбедно	движење	по	ули-
ците	 и	 тротоарите,	 полесен	 пристап	 до	
институциите	со	мобилни	платформи,	да	
нема	отворени	шахти,	да	нема	обраснати	
со	трева	тротоари	и	улици,	и	да	нема	неп-
рописно	паркирани	автомобили	за	непре-
чено	движење	на	слепите	лица.	Порачав-
ме	дека	ние	не	бараме	посебни	права	и	
не	бараме	привилегии.	бараме	само	да	ни	

се	 овозможат	 сите	 оние	 компензациони	
права	кои	се	цивилизациска	придобивка	
на	модерниот	свет,	прокламирани	со	мно-
губројни	документи,	а	пред	сè	со	конвен-
цијата	 за	 права	 на	 лица	 со	 попреченост	
на	он,	ратификувана	и	потпишана	и	во	
нашата	земја,	затоа	што	и	ние	постоиме.	

од	 нашето	 здружение	 се	 обрати	
претседателот	на	„Мобилност	Гевгелија“	
–	 даниела	 Гошева-кангов.	 Во	 кратко-
то	 обраќање	 ја	 искористивме	 можноста	
повторно	пред	присутните	од	општината	
и	институциите	да	ги	нагласиме	нашите	
приоритети	на	локално	ниво.	Јасно	беше	
потенцирана	 потребата	 од	 пристапност	
до	 и	 во	 објектите	 од	 јавен	 и	 приватен	
карактер,	 потребата	 од	 непречено	 дви-
жење	 по	 јавните	 површини,	 потребата	
од	 соработка	 со	 Локалната	 самоуправа	
во	 детекција	 на	 проблематичните	 точки	
и	учество	во	посочувања	на	решенија	за	
нивно	 надминување.	 изразивме	 благо-
дарност	до	Локалната	самоуправа	за	ини-
цијативата	што	ја	објавија	во	пресрет	на	
3	декември,	дека	ќе	се	формира	Совет	за	
социјална	заштита	во	рамки	на	општина-
та,	во	кој	ќе	бидат	вклучени	претставни-
ци	од	сите	здруженија,	но	и	потенциравме	
дека	се	надеваме	што	поскоро	да	го	одр-
жиме	првиот	состанок	и	реално	да	имаме	
можност	преку	овој	совет	да	ги	решиме	
проблемите	на	локално	ниво	кои,	за	жал,	
сè	уште	ги	има	многу.	Посочивме	дека	во	
денешно	време	кога	постојат	многу	мож-
ности	да	се	обезбеди	пристап	со	употреба	
на	коси	и	вертикални	платформи	за	прид-
вижување	 што	 може	 да	 се	 постават	 на	
скалила,	нехумано	е	да	слушаме	изговори	
дека	 лифтовите	 се	 скапа	 и	 неизводлива	
инвестиција	и	дека	нема	можност	да	се	
обезбеди	пристап.	но	истовремено	беше	

нагласено	дека	со	дефилето	сакаме	да	до-
преме	и	до	бизнис-секторот	во	градот	за	
да	не	бидеме	игнорирани,	да	бидеме	ви-
дени,	и	прифатени	како	нивни	корисни-
ци,	клиенти	со	што	ќе	се	потрудат	да	ги	
испочитуваат	законските	акти	кои	се	на	
сила	и	ќе	ги	испочитуваат	докрај	–	овоз-
можувајќи	 непречен	 пристап	 за	 лицата	
кои	користат	помагала	за	движење.

Потоа	 во	 своето	 обраќање,	 градона-
чалникот	 на	 општина	 Гевгелија,	 Сашо	
Поцков,	 рече	 дека	 општината	 и	 досега	
излегувала	во	пресрет	на	барањата	на	ли-
цата	со	инвалидност,	а	тоа	ќе	го	прави	и	
во	иднина.	„иако	сме	носители	на	одре-
дени	функции,	ние,	рече	Поцков	сме	се-
пак	луѓе,	до	нас	допираат	вашите	барања	
и	ќе	направиме	се	бизнис-секторот	да	по-
каже	поголема	општествена	одговорност	
и	да	одвојува	дел	од	својот	профит	како	
поддршка	на	вашите	барања“.

одбележувањето	 на	 Меѓународниот	
ден	 на	 лицата	 со	 инвалидност	 го	 завр-
шивме	 со	пригодна	културно-уметничка	
програма,	 во	 која	 учествуваа	 членови	
на	 здруженијата	 учесници	 во	 дефилето.	
Програмата	 ја	 отвори	 нашата	 поетеса	
билјана	 димова,	 која	 пред	 присутните,	
со	 композиција	 отсвирена	 на	 клавир,	 ја	
рецитираше	 нејзината	 поетска	 творба	
„напуштена	надеж“,	со	која	учествуваше	
на	последниот	литературен	конкурс.	По-
тоа	Сања	Попова	и	Мартин	костадинов,	
придружувани	од	борис	Ќаев,	настапија	
со	 неколку	 музички	 нумери,	 Стојкова	
душица	со	своја	изведба.	Во	манифеста-
цијата	исто	учествуваа	и	членки	од	здру-
жението	на	слепи	лица,	Лана	трајкова	и	
драѓе	анѓелески.	Програмата	беше	збо-
гатена	 со	 настап	 на	 културно-уметнич-
кото	друштво	од	негорци	и	куд	„браќа	
толеви“	од	Прдејци.

Даниела Гошева-Кангов 

МОБИЛНОСТ ГЕВГЕЛИЈА ГО ОБЕЛЕЖА  
3 ДЕКЕМВРИ – МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДИТЕТ
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Годинава	 „Мобилност	 Гевгелија“	
одбележува	 30	 години	 од	 формирање-
то.	Во	1989	година	беше	формирано	од	
десетина	 ентузијасти,	 кои	 лека-полека	
го	издигнаа	здружението	во	она	што	 е	
денес.	иако	 е	 едно	 од	помалобројните	
здруженија,	во	своите	редови	има	околу	
осумдесет	членови,	може	да	се	пофали	

со	 многу	 успешни	 членови,	 успешни	
настани	и	успешно	раководство	во	сите	
изминати	 години.	Покрај	 учеството	 во	
редовните	 активности	 на	 „Мобилност	
Македонија“,	 оваа	 година	 имавме	 и	
низа	 други	 активности.	 на	 крајот	 од	
2019	 да	 ги	 резимираме	 активностите	
кои	ја	одбележаа	годината.	

По	 изборот	 на	 новото	 раководство	
и	 испраќањето	 на	 нашата	 секретарка	
тодорка	 трампова	 во	 пензија,	 полека	
почнавме	 да	 се	 враќаме	 во	 колосек	 и	
во	 организација	на	 „Мобилност	Гевге-
лија“	со	поддршка	од	„Мобилност	Ма-
кедонија“,	 на	 18.	 5.	 2019	 во	 негорски	
бањи,	Гевгелија,	се	одржа	работилница	
на	 тема	 „кинезитерапија	 во	 домашни	
услови	 при	 повреди	 на	 ’рбетен	 столб	
со	 трајни	 последици.	 темата	 ја	 образ-
ложи	 физиотерапевт	 иван	 кајтазов,	
кој	 исцрпно	 ја	 посочи	 неопходноста	
на	 кинезитерапијата	 во	 секојдневието	
на	 лицата	 со	 телесен	 инвалидитет,	 за	
поквалитетен	 и	 посамостоен	живот	 на	
лицата	со	инвалидитет,	а	особено	се	за-
држа	 кај	 потребата	 од	 кинезитерапија	
кај	лицата	со	повреди	на	’рбетен	столб,	
со	 трајни	 последици.	 По	 поздравниот	
говор	на	претседателот	на	„Мобилност	
Гевгелија“	 -	 даниела	 Гошева-кангов,	
свое	 обраќање	 имаше	 претседателот	
на	„Мобилност	Македонија“,	господин	
бранимир	 Јовановски,	 во	 кое	 ја	 нагла-
си	 важноста	 на	 социјалната	 инклузија	
и	 пристапноста	 за	 лицата	 со	 телесен	
инвалидитет	кои,	за	жал,	сè	уште	не	се	
ни	 задоволителни,	 а	 се	 неопходни	 за	
секојдневно	функционирање	и	независ-
ност	на	лицата	со	телесен	инвалидитет.	

на	 тематската	 работилница	 при-
суствуваше	 и	 градоначалникот	 на	
општина	 Гевгелија,	 господин	 Сашко	
Поцков,	 и	 ни	 овозможи	 уште	 еднаш	
лично	 да	 му	 укажеме	 на	 проблемите	
со	 кои	 се	 соочуваме	 како	 граѓани	 со	
телесен	 инвалидитет	 во	 општината,	
посочивме	 повторно	 за	 потребата	 на	
пристапни	тротоари,	спуштени	сегмен-
ти	 за	 качување	 на	 истите	 и	 непречено	
движење	 по	 нив,	 кое	 честопати	 ни	 го	
попречуваат	 паркирани	 автомобили,	
исто	така	за	потребата	од	пристапни	и	
достапни	институции	од	јавен	и	прива-
тен	карактер,	како	за	тоа	дека	рампите	
што	се	ставаат	пред	објектите	најчесто	
се	 нефункционални,	 бидејќи	 се	 многу	
стрмни,	а	и	се	неупотребливи.

оваа	 година	беше	многу	плодна	 за	
нашите	членови,	кои	освоија	многу	на-
гради	речиси	на	сите	натпревари	на	кои	

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈ - 30 ГОДИНИ „МОБИЛНОСТ ГЕВГЕЛИЈА“
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ИЗЛЕТ  
НА „МОБИЛНОСТ 
СКОПЈЕ“  
И ПРИЈАТЕЛИТЕ  
ВО ЛЕШОЧКИОТ  
МАНАСТИР

Во	еден	од	најголемите	духовни	центри	
на	тетово,	непосредно	до	селото	Лешок,	на	
610	м	надморска	височина,	каде	што	при-
родата	не	ја	штедела	својата	дарежливост,	
лоциран	е	Лешочкиот	манастир.

Манастирот	за	првпат	е	основан	во	
1321	година,	од	страна	на	епископот	по-
лошки	 антониј.	 комплетното	 заживу-
вање	манастирот	го	добива	со	доаѓање-
то	на	просветителот	кирил	Пејчиновиќ	
од	 Света	 Гора,	 во	 1818	 година,	 кога	
всушност	 се	 обновени	 манастирските	
конаци	 и	 кога	 е	 основана	 манастир-
ската	библиотека.	Во	тоа	време	Лешок	
прераснува	 во	 книжевен	 и	 просветен	
центар,	 а	 кирил	 Пејчиновиќ	 станува	
олицетворение	 на	 еден	 од	 најголемите	
македонски	преродбеници	на	19	век.

Во	комплексот	на	манастирот,	покрај	
гробот	и	спомен-собата	на	кирил	Пејчи-
новиќ,	 се	 наоѓаат	 црквите	 „Св.	 атана-
сиј“	и	„Св.	богородица“,	кои	претставу-
ваат	нераскинлив	дел	од	симболиката	на	
ова	свето	место.	

Во	 рамките,	 пак,	 на	манастирските	
конаци	има	параклис	(мало	храмче	кое	
служи	 за	 различни	 обреди)	 посветен	
на	 светите	кирил	и	Методиј,	 а	 надвор	
од	 манастирскиот	 комплекс	 има	 стара	
црква	посветена	на	атанасиј	алексан-
дриски	или	т.н.	Стар манастир.

учествуваа.	на	31.	„републички	спорт-
ски	игри“	на	лица	со	телесен	инвалиди-
тет	во	дисциплина	атлетски	повеќебој,	
учествуваше	 екипата	 на	 „Мобилност	
Гевгелија“	 во	 состав:	 Марко	 Лазаров,	
орхидеја	 Стрезоска,	 александар	 та-
лески,	никола	Пеев	и	љубица	Марков-
ска.	златниот	медал	-	прво	место	ни	го	
донесе	 никола	Пеев	 и	 бронзен	 медал,	
трето	 место	 александар	 талески,	 во	
конкуренција	 од	28	натпреварувачи	во	
категорија	 атлетски	 побеќебој	 -	 мажи.	
Второто	место,	односно	сребрениот	ме-
дал,	 ни	 го	 донесе	 орхидеја	 Стрезоска	
во	атлетски	повеќебој	-	жени,	на	репу-
бличко	ниво	и	 трето	место	во	меѓуна-
родна	 конкуренција.	 никола	 Пеев	 и	
александар	 талески	 учествуваа	 и	 на	
пријателски	 фудбалски	 натпревар	 по-
меѓу	 Фк	 „Мобилност	 Македонија“	 и	
Фк	 „охрид“.	 на	 јубилејната	 10.	 „таб-
лијада“	 во	 тетово,	 еден	 од	 нашите	
претставници	коле	Марачков	го	освои	
првото	место.	екипата	на	 „Мобилност	
Гевгелија“	во	состав	илчо	кангов,	коле	
Марачков	и	Марко	Лазаров	го	освоија	
второто	 место	 на	 републичкиот	 квиз-
натпревар	 за	 лица	 со	 телесен	 инвали-
дитет,	во	конкуренција	на	15	екипи	од	
„Мобилност	 Македонија“.	 Претстав-
ничките	 на	 „Мобилност	 Гевгелија“,	
благица	Ѓорѓиевска	и	орхидеја	Срезо-
ска,	на	22.	„тортијада“	во	организација	
на	 „Мобилност	 Струмица“	 го	 освоија	
третото	место.	

од	 рекреативни	 активности	 покрај	
дружењето	 еднаш	 неделно	 на	 член-
ството	 во	 нашите	 простории	 здруже-
нието	на	 лица	 со	 телесен	инвалидитет	
„Мобилност	 Гевгелија“,	 организираше	
еднодневен	 излет	 за	 членовите	 на	 ова	
здружение.	 на	 прекрасна	 локација	 во	
пристапното	 и	 пријателски	 настроено	
Лебедово	езеро	-	ново	Село,	Струмица,	
имавме	литературно	читање	на	творби-
те	на	нашата	поетеса	билјана	димова	и	
комплетно	 уживање	 во	 спојот	 на	 пре-
красната	 природа	 под	 беласица	 и	 уба-
вината	на	пишаниот	збор	и	наградува-
ните	песни	на	нашата	поетеса.

на	крајот	годината	ја	затворивме	со	
одбележување	на	3	декември	–	Меѓуна-
родниот	ден	на	лицата	со	инвалидитет.

Даниела Гошева-Кангов

Сета	вековна	симболика	и	големина	
од	секаков	аспект	на	овој	манастир,	на	
„Мобилност	Скопје“	му	беше	единстве-
на	причина,	годинешниот	излет	во	при-
рода	да	го	организира	за	своите	членови	
и	гости,	токму	на	оваа	локација.

излетот	 се	одржа	на	29	 септември,	
со	собир	во	12	ч.	пред	самиот	манастир.	
на	 излетот	 присуствуваа	 поголем	 број	
членови	 од	 „Мобилност	 Скопје“,	 гос-
ти	 од	 здружението	 од	 Врање,	 членови	
на	 здружението	 Мобилност	 од	 Штип	
и	 повеќе	 пријатели	 и	 придружници	 на	
членовите.	Пред	 присутните	 за	 самиот	
манастир	и	местото,	 говореше	свеште-
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ПРОМОЦИЈА  
НА НОВАТА  
ПРИСТАПНА РАМПА 
ВО ОПШТИНА  
ТЕТОВО  
И ПРОЕКТОТ  
„ИНКЛУЗИВНИ 
ПАРТНЕРСТВА  
ВО ЗАЕДНИЦИТЕ”  
ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ  
ДЕН НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДИТЕТ

на	3.	12.	2019	година,	во	12	часот,	во	
општина	тетово	се	направи	промоција	на	
новата	пристапна	рампа,	која	им	овозмо-
жува	на	лицата	 со	 телесен	инвалидитет,	
кои	се	во	инвалидска	количка,	да	можат	
да	 влезат	 во	 општината.	 имено,	 досега	
имаше	една	нефункционална	рампа	која	
никој	не	можеше	да	ја	користи.	Велибор	
Јаќимовски,	 претседателот	 на	 „Мобил-
ност	тетово	 и	Гостивар“,	 кој	 е	 со	 елек-
тромоторна	инвалидска	количка,	првпат	
успеа	 сам	 без	 помош,	 како	 до	 сега,	 да	
влезе	во	општината	и	да	присуствува	на	
одбележувањето	на	3	декември,	Светски-
от	ден	на	лицата	со	инвалидитет.	

Потоа	имаше	презентација	на	проек-
тот	„инклузивни	партнерства	во	заедни-
ците“,	спроведен	од	Фондацијата	за	обра-
зовни	и	културни	иницијативи	„Чекор	по	
чекор“	и	финансиран	од	европската	ко-
мисија,	преку	европскиот	инструмент	за	
демократија	 и	 човекови	 права	 (еидХр)	
2016-2017	 –	 Поддршка	 за	 граѓанското	
општество	 преку	 национално	 програми	
за	поддршка.	Проектот	се	спроведува	од	
март	2018	до	февруари	2020	година.

Главна	цел	на	проектот	е	да	развие	и	
пилотира	ефективен	и	инклузивен	модел	
за	подобрување	на	административните	и	
стручни	капацитети	на	засегнатите	стра-
ни	на	локално	и	национално	ниво	заради	
овозможување	на	социјална	и	економска	
инклузија	на	лицата	со	инвалидитет,	пре-
ку	достапни	локални	услуги	дизајнирани	
по	мерка	на	лицата	со	инвалидитет,	пого-
леми	можности	за	инклузија	на	лицата	со	
пречки	во	развојот	во	процесите	на	обра-
зование	 и	 вработување.	 Специфичните	
цели	на	проектот	се:

•	 Подобар	 пристап	 на	 лицата	 со	 ин-
валидитет	 до	 услуги	 и	 вклученост	
во	 животот	 во	 заедницата	 преку:	
подобрување	 на	 капацитетите	 на	
локалните	власти	и	граѓанскиот	сек-
тор	за	колаборативно	обезбедување	
на	податоци	за	состојбата	на	лицата	
со	инвалидитет	и	нивните	семејства;	
зајакнување	 на	 локалните	 устано-
ви	 (училишта,	 центри	 за	 социјална	
работа	 и	 центри	 за	 вработување)	
со	 цел	 обезбедување	 на	 инклузи-
вен	пристап	кон	образовни	и	други	
услуги	во	 заедницата;	и	 јакнење	на	
граѓанските	 организации	 кои	 ги	
застапуваат	правата	на	лицата	со	ин-
валидитет	 за	 учество	 во	 локалните	
процеси	на	донесување	одлуки.

•	 засилување	 на	 образовната	 и	 ра-
ботната	 инклузија	 на	 младите	 со	
инвалидитет	 преку	 ангажирање	 и	
зајакнување	 на	 капацитетите	 на	
младите	за	застапување,	и	лобирање	
и	подигање	на	 свеста	 за	инклузија	
на	млади	кои	се	во	и	вон	од	обра-
зовниот	процес,	во	програми	за	об-
разование	и	стекнување	на	вештини	
за	вработување.

Проектот	е	реализиран	во	6	општини,	
13	основни	училишта,	7	средни	училишта	
со	вклученост	на	6	локални	невладини	ор-
ганизации,	кои	ги	застапуваат	правата	на	
лицата	со	инвалидитет,	и	тоа:	во	општина	
карпош	во	оу„Јан	амос	коменски“,	оу	
„димо	Хаџи	димов“	и	во	СуГС	„Георги	
димитров“	во	соработка	со	нВо	„Сината	
птица“;	 во	општина	тетово	во	оу	„ан-
дреја	Савески-Ќиќиш“,	оу	„Лирија”	и	во	
Соту	„Гоце	Стојчески“	во	соработка	со	
нВо	„Хендимак“;	 во	општина	Гостивар	
во	оу	„исмаил	Ќемали“	и	оту	„Гости-
вар“	во	соработка	со	нВо	„Хендимак“;	во	
општина	куманово	со	оу	„кочо	рацин“,	
оу	 „бајрам	 Шабани“,	 оу	 „Христијан	
карпош“,	 оу	 „браќа	 Миладиновци“,	
ССоу	„киро	бурназ“	и	Соу	„Перо	на-

но	 лице	 од	 црквата	 „Св.богородица“,	
кој	 на	 присутните	 им	 даде	 визија	 за	
вредноста	на	ова	богато	место.

до	 почетокот	 на	 ручекот,	 во	 14	 ч.,	
членовите	имаа	можност	да	уживаат	во	
прекрасниот	 сончев	 ден,	 чистиот	 пла-
нински	 воздух	 на	Шар	 Планина,	 како	
и	 светиот	 мир	 што	 го	 создава	 самиот	
амбиент	на	овие	координати	од	земјава.

од	14	до	17	часот,	излетничкиот	ден	
продолжи	со	дружење	на	членовите	во	
ресторанот	на	манастирот,	со	приклад-
на	програма,	организирана	од	страна	на	
организаторот	на	настанот	„Мобилност	
Скопје“.

на	крајот	од	денот,	кога	заврши	не-
колкучасовното	 дружење,	 присутните	
си	заминаа	ведри,	среќни	и	исполнети,	
бидејќи	како	што	впрочем	и	самите	го-
вореа	дека;	„Квалитетно и на прекра-
сен начин го потрошиле овој еден ден 
од нивната животна година и секако 
со радост го очекуваат следниот ваков 
настан“.

„Мобилност	Скопје“	не	престанува	
да	дејствува	во	корист	на	своите	члено-
ви	 и	 пријатели	 и	 секогаш	 ќе	 се	 труди	
секој	 следен	 собир	 да	 биде	 поубав	 од	
претходниот.

Христина Просковска
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ПРВЕНСТВО ВО ТАБЛА
„Мобилност	тетово	и	Гостивар“	беше	

домаќин	 на	 10.	 републички	 натпревар	
во	табла.	турнирот	се	одржа	на	9	ноем-
ври	 во	 ресторанот	 „електра	 гарден“,	 во	
с.	 брвеница,	 кој	 е	 комплетно	 пристапен	
за	 нашите	 членови,	 телесни	 инвалиди	
и	 тоа	 со	 приспособен	 тоалет	 и	 паркинг,	
како	 и	 пристапна	 сала	 со	 капацитет	 за	
500	гости.	на	натпреварот	учество	зедоа	
32	 натпреварувачи	 од	 10	 здруженија	 од	
„Мобилност	Македонија“,	 и	 тоа:	Штип,	
Гевгелија,	 кочани,	 Скопје,	 Прилеп,	 Ве-
лес,	Струга,	Струмица,	битола	и	тетово	
и	 имаше	 72	 телесни	 инвалиди,	 вкупно	
104	 гости.	 турнирот	 го	 отвори	Велибор	
Јаќимовски,	претседател	на	„Мобилност	
тетово	и	Гостивар“,	а	гостите	ги	поздрави	
и	 бранимир	 Јовановски,	 претседател	 на	
„Мобилност	Македонија“,	енвер	Пајази-
ти,	градоначалник	на	општина	брвеница,	
ахмет	Ќазими,	претставник	од	општина	
тетово	и	раководител	на	секторот	за	јавни	
дејности	 и	 татјана	 Лалчевска,	 пратеник	
во	Собранието	на	република	Македонија.	
Гости	на	турнирот	беа	и	претставници	од	
ВМро-дПМне	 од	 тетово,	 Центарот	 за	
ортотика	и	протетика	„Славеј“,	иџет	аб-
дурамани	од	„Везе	шари“	и	здружението	
„Вешта	жена“	од	тетово.	оваа	наша	ак-
тивност	 е	 финансирана	 од	 „Мобилност	
Македонија“,	а	за	да	оваа	активност	биде	
подобра	и	поуспешна	ја	помогнаа	прија-
телите	на	здружението	и	тоа:	Везешари,	
„1	Мај“,	 „биланс	 инжинеринг“,	 „Житен	
клас“,	 кондураџија	 „буше“,	 „електра	
гарден“,	„Вешта	жена“,	месара	„Морава“,	
ресторан	„Лезет“	и	општините	тетово	и	
брвеница	и	истите	добија	благодарници.	

играјќи	во	три	добиени	партии	и	сис-
тем	на	елиминација	во	полуфинале	вле-
гоа	 никола	Марачков	 од	 Гевгелија,	 Су-
лејман	дестани	 од	Струга,	 бојко	илиев	
од	Скопје	и	Ванчо	каранфилов	од	Ско-
пје.	Прво	место	освои	никола	Марачков,	
второ	 место	 Сулејман	 дестани	 и	 трето	
место	 Ванчо	 каранфилов.	 Првонагра-
дениот	 доби	 пехар,	 диплома	 и	 папучи,	
второнаградениот	доби	табла,	диплома	и	
папучи	и	третиот	доби	пијалак,	диплома	
и	папучи.	овој	 турнир	 заврши	со	ручек	
проследен	со	акустична	музика	со	бендот	
„тетовски	тамбураши“.

Фани Јаќимовска

ков“	 во	 соработка	 со	 нВо	 „инклузива	
Порака	наша“;	во	општина	Струмица	во	
оу	„Гоце	делчев“,	оу	„Сандо	Масев“	и	
во	Соу	„Јане	Сандански“	во	соработка	со	
нВо	„Вера“	и	во	општина	Велес	во	Поу	
„Маца	овчарова“,	оу	„блаже	конески“	
и	ССоу	 „кочо	рацин“	 во	 соработка	 со	
нВо	„Мобилност	Велес“.

Во	 овие	 6	 општини	 се	 реализирани	
следниве	проектни	активности:
•	 Воспоставување	на	локални	проект-

ни	партнерства;
•	 Градење	капацитети	на	граѓанскиот	

сектор	 и	 локалните	 власти	 за	 пла-
нирање,	 собирање	 податоци	 и	 мо-
ниторинг	 и	 евалуација	 во	 однос	 на	
состојбата	на	лицата	со	инвалидитет	
со	цел	развивање	на	инклузивни	ло-
кални	заедници;

•	 Градење	 на	 инклузивни	 средини	 за	
учење	во	13	основни	училишта	и	по-
дигање	на	свеста	за	правото	на	несе-
грегирано	образование;

•	 развивање	на	„Модел	на	инклузивна	
општина“;

•	 Проценка	на	степенот	до	кој	општи-
ната	спровела/спроведува	активнос-
ти	 за	 олеснување	 на	 пристапот	 на	
лицата	со	инвалидитет	до	услугите	и	
нивната	вклученост	во	општинскиот	
живот;

•	 Подготвување	 на	 локален	 акциски	
план	за	инклузија	на	лицата	со	преч-
ки	во	развојот;

•	 Спроведување	 на	 инклузивни	 ак-
тивности	во	6	општини	преку	мали	
грантови;

•	 зајакнување	на	капацитетите	на	уче-
ничките	тела	во	средните	училишта	
преку	обука	на	ученици	со	и	без	ин-
валидитет;

•	 Поддршка	на	воншколски	и	воннас-
тавни	активности	и	секции	во	сред-
ните	училишта;

•	 организирање	 на	 национален	 кон-
курс	за	творби	подготвени	во	рамки	
на	воншколските	и	воннаставни	ак-
тивности	 и	 секции	и	 спроведување	
на	кампања	за	подигање	на	свеста	за	
придобивките	 од	 инклузивно	 обра-
зование	и

•	 обука	 и	 кариерно	 советување	 на	
ученици	и	млади	со	инвалидитет	за	
вработување.

Фани Јаќимовска
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РАБОТЕН СОСТАНОК 
СО ДИРЕКТОРОТ  
НА ЈП  
„ПАРКИРАЛИШТА“  
– БИТОЛА

Во	согласност	со	претходно	догово-
реното,	 претседателот	 и	 секретарот	 на	
„Мобилност	битола“,	 на	 13	 септември	
2019	 година,	 одржаа	 работен	 состанок	
со	директорот	на	Јавното	претпријатие	
за	 паркиралишта	 зоран	 дојчиновски.	
од	 претходниот	 состанок	 беше	 дого-
ворено	 претпријатието	 да	 изработи	
картички	 и	 лепенки	 за	 нашите	 члено-
ви,	со	што	значително	ќе	им	се	олесни	
комуникацијата	 при	 користење	на	 јав-
ните	 паркинзи.	 тоа	 е	 веќе	 направено,	
а	нашиот	дел	е	во	најкус	можен	рок	да	
направиме	список	со	документација	со	
кој	трајно	ќе	се	реши	овој	горлив	про-
блем.	исто	 така,	 договорено	 е	 да	 има-
ме	увид	во	правилникот	кој	наскоро	ќе	

стапи	 на	 сила,	 за	 можни	 корекции	 од	
наша	страна.	договорено	е	и	членови	од	
други	здруженија	кои	имаат	лепенки	и	
книшки	 од	 „Мобилност	 Македонија“,	
да	можат	да	се	паркираат	без	надомест.	

овој	чекор	е	добредојден	кога	наши	
членови	од	другите	градови	доаѓаат	кај	
нас	или	по	друга	работа.	исто	така,	до-
говорено	 е	 и	 водење	 грижа	 при	 спро-
ведување	 на	 постапките	 за	 паркирање	
(обележаните	места	исклучиво	да	бидат	
наменети	за	наши	членови).	Ја	поздра-
вуваме	добрата	волја	и	подготвеност	за	
соработка	на	 ЈП	„Паркиралишта“	и	 се	
надеваме	дека	проблемите	во	тек	ќе	се	
решаваат	 на	 најбрз	 и	 најдобар	 можен	
начин.

прим.	д-р Нико Јанков

ПОТТИК

Со	 овој	 збор	 би	 го	 опишале	 зна-
чајниот	 настан,	 првата	 градска	 трка	
во	битола	насловена	„трчај,	бе“,	која	
се	одржа	на	15	септември	2019	година	
и	 во	чии	рамки	низ	битолските	ули-
ци	трчаа	770	учесници	од	цела	Маке-
донија	 и	 од	 други	 земји,	меѓу	 кои	 и	
нашиот	член	од	ресен,	Васил	Јанкула,	
секако,	со	својот	велосипед.	негово-
то	учество	на	„трчај,	бе“	е	уште	едно	

во	 низата	 успешни	 и	 инспиративни	
подвизи,	 докажувајќи	 ни	 дека	 кога	
се	сака,	сè	се	може	и	дека	не	постои	
пречка	 што	 не	 може	 да	 се	 надмине.	
„Сите	сме	исти“,	пишува	на	предниот	
дел	на	велосипедот	на	Васил,	а	токму	
тоа	го	докажува	со	неговото	учество	
на	 ваквите	 манифестации	 што	 при-
влекуваат	сè	поголем	интерес	кај	на-
шите	сограѓани.

благодарение	на	Васил	се	зголеми	
интересот	и	 кај	 нашите	членови	кои	
храбро	 тргнуваат	 во	 испишување	 на	
свои	успешни	приказни,	за	кои	сигур-
ни	сме	дека	ќе	се	редат	како	бисери	
на	ѓердан.	„трчај,	бе“	е	организирана	
од	 група	 ентузијасти	 кои	 одлучија	
битола	 да	 стане	 град	 на	 трчачи,	 а	
имајќи	го	предвид	огромниот	интерес	
и	 поддршката	 од	 голем	 број	 компа-
нии	и	јавни	институции,	веќе	извесно	
е	дека	ќе	прерасне	во	традиција.	Ва-
сил	 Јанкула	 учествуваше	 и	 на	 вакви	
манифестации	што	се	одржуваат	и	во	
други	 градови	 низ	Македонија,	 како	
што	 се	 „Визер	 скопски	 маратон“	 и	
„охрид	трчат“.

прим.	д-р	Нико Јанков

ХУМАНИТАРНА 
ПРЕТСТАВА ВО РЕСЕН

на	6	 септември	2019	 година,	 во	до-
мот	на	културата	„драги	тозија“	во	ресен,	
нашиот	член	Сотир	Чаушевски,	заедно	со	
даринка	Веслиевска,	успешно	организи-
раа	и	изведоа	хуманитарна	претстава	во	
рамките	на	акцијата	за	помош	на	20-го-
дишниот	дарко	Циревски,	кому	му	е	по-
требна	 операција	 во	 странство.	Станува	
збор	за	монодрамата	„Пауна“,	која	беше	
изведена	од	16-годишната	Сара	Марков-
ска,	 средношколка	од	ресен,	 а	која	нео-
дамна	се	закити	со	наградата	млад	актер	
на	 годинешниот	 17.	 интернационален	
фестивал	„актерот	на	европа“.

„едно	 девојче	 од	 16	 години	 одигра	
една	 улога	 која	 возрасни,	 докажани	 ак-
терки,	 тешко	 ќе	 ја	 одиграат.	 Со	 својата	
младешка	сила	и	волја	ја	одигра	улогата	
само	како	што	може	да	се	одигра,	нај,	нај,	
нај...	и	колку	и	да	кажуваме	зборови	се	
малку,	само	знаеме	дека	„Пауна“	ќе	биде	
една	 од	 најубавите	 монодрами	 направе-
ни	 во	Преспа.	 текстот	 на	 реномираната	
писателка	Мирјанка	Селчанец,	играта	на	
Сара	 Марковска,	 режијата	 на	 даринка	
Велкова-Веслиевска	и	Сотир	Чаушевски,	
само	покажува	дека	Преспа	има	таленти,	
има	деца,	само	правилно	треба	да	се	на-
сочат	и	да	се	работи	и	работи	со	нив.“

а,	за	Сотир,	можеме	слободно	да	ка-
жеме,	 прележал	 детска	 парализа,	 досега	
има	 режирано	 речиси	 сто	 претстави	 со	
актери-аматери	и	деца,	вклучувајќи	и	лица	
со	инвалидност.	неговата	умешност	е	не	
само	 да	 создаде	 добра	 претстава	 туку	 и	
наменски	да	 убеди	лица	и	фирми	да	по-
могнат	во	случајот.	Ваквата	практика	тој	
ја	одржува	подолго	време	и	со	исто	темпо.	
Му	благодариме	за	неговата	исклучителна	
активност	и	откривање	на	таленти.	инаку,	
претставата	 беше	 одлично	 организирана	
и	со	голема	посетеност,	што	укажува	и	на	
реномето	 кое	Сотир	 го	 ужива	 кај	 своите	
сограѓани	и	пошироко.	„Мобилност	бито-
ла“	ќе	 ги	поддржува	ваквите	активности	
во	рамките	на	своите	можности.

прим.	д-р	Нико Јанков
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ТРИБИНА  
ЗА ЗАКОНОТ  
ЗА ПРАКТИКАНТСТВО

Во	организација	на	МкЦ	битола	и	
општина	битола,	со	ЛеСС,	на	25	сеп-
тември	2019	година	беше	организирана	
и	успешно	изведена	трибина	за	законот	
за	 практикантство.	Минува	и	 четврти-
от	месец	од	неговото	донесување	и	под	
модераторство	 на	 златко	 талевски,	 со	

богата	и	плодотворна	дискусија	од	сите	
страни	 (бизнис-сектор,	 агенцијата	 за	
вработување,	МкЦ,	 општината,	 невла-
дини	 организации,	 средношколци,	 фа-
култети)	 беа	 дадени	 основните	 мерки	
на	практикување	на	законот.	на	наста-
нот	активно	учествуваа	и	претставници	
на	„Мобилност	битола“	(нико,	Лидија,	
Сотир).	

Вреди	 да	 се	 спомене	 практикант-
ството	 до	 6	 месеци,	 на	 возраст	 од	 15	
до	 34	 години,	 на	 располагање	 има	 од	
80-100.000	 денари,	 надоместокот	 е	 од	
42	 до	 74	 %	 (од	 12.508	 денари).	 нема	
заштитен	 механизам	 во	 односот	 (пра-
тикант,	работодавец,	права	и	обврски).	
Во	моментов	преку	агенцијата	 за	 вра-
ботување	 се	 вработиле	 помалку	 од	
илјада	лица.	основно	е	да	се	сфати	дека	
практикантството	 е	 цел	 за	 стекнување	
на	 вештини	 за	 идно	 вработување,	 а	 не	
автоматско	вработување.	активностите	
продолжуваат.

прим.	д-р	Нико Јанков

„МОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“  
НА ПРЕСПАНСКИОТ 
ЈАБОЛКОБЕР 2019

„Мобилност	 битола“,	 во	 соработка	
со	 „Хумана	Преспа“,	и	 годинава	учест-
вуваше	на	традиционалниот	Преспански	
јаболкобер,	што	се	одржа	на	27	септем-
ври	2019.	Патронот	на	настанот,	општи-
на	 ресен,	 го	 одбележува	 почетокот	 на	
бербата	 на	 јаболка	 со	 низа	 манифеста-
ции	во	рамките	на	неколкудневна	прос-
лава.	активностите	започнаа	претходни-
от	ден,	во	вечерните	часови,	кои	подоцна	
преминаа	во	веселба	со	вокално-инстру-
ментални	интерпретации	од	гостите.	

Прославата	започна	со	настап	на	гру-
пи	од	основните	и	средните	училишта	и	
на	повеќе	организации	со	нивните	про-
изводи,	како	и	невладини	здруженија	со	
домашни	 специјалитети	 и	 ракотворби.	
Членови	на	 нашето	 здружение	 веќе	 не-
колку	 години	 активно	 учествуваат	 на	
оваа	 манифестација,	 прикажувајќи	 ги	
своите	дела	и	вештини,	а	ние	очекуваме	
овој	тренд	да	продолжи	и	понатаму.

прим.	д-р	Нико Јанков

РАЗГЛЕДУВАЊЕ  
НА ИЗВЕШТАЈОТ  
ОД НАБљУДУВАЊЕТО 
НА ИЗБОРИТЕ

на	28	октомври	2019	година,	во	ор-
ганизација	 на	 „инклузива“	 и	 дик,	 во	
Скопје	 беше	 организирано	 разгледу-
вање	на	извештајот	од	набљудувањето	
на	претседателските	избори	што	се	одр-
жаа	во	мај	годинава,	а	се	дискутираше	

и	 за	 насоки	 и	 препораки	 за	 понатаму.	
„Мобилност	битола“	има	четири	акре-
дитирани	набљудувачи,	а	на	овој	настан	
присуствуваше	нашиот	член	Сотир	 Јо-
новски,	 кој	 активно	 учествуваше	 во	
дискусиите	 и	 завршните	 забелешки	 за	
извештајот	и	насоките	за	идно	дејству-
вање.	„Мобилност	битола“	ќе	продолжи	
да	 учествува	 во	 сите	 активности	 каде	
што	 има	 засегнатост	 на	 лицата	 со	 те-
лесна	инвалидност.	активностите	про-
должуваат.

прим.	д-р Нико Јанков
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ПРИСТАПНОСТ  
КОН КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО

на	4	октомври	2019	година	во	„Ма-
газата“	 беше	 организирана	 изложба	 за	
пристапност	кон	културното	наследство,	
во	организација	на	ну	„завод	и	музеј“	
–	битола.	„Мобилност	битола“,	во	сора-
ботка	со	Музејот,	повеќе	години	се	зала-
га	за	зголемување	на	пристапноста	кон	
културното	наследство,	па	беше	дел	и	од	
оваа	изложба.	Во	соработка	со	експерти	
од	Србија,	Хрватска,	биХ	и	други	земји	

од	балканот,	битолскиот	Музеј	направи	
голем	чекор	и	 сега,	 покрај	 архитектон-
ските	бариери	ги	премости	и	бариерите	
за	слабовидните	и	слепите	лица,	како	и	
за	глувонемите,	со	користење	на	аудио-
визуелна	презентација	со	знаковен	јазик.	
за	 посетителите	 со	 оштетен	 вид,	 освен	
презентација	 со	 брајова	 азбука,	 беше	
овозможено	и	со	скенирање	на	кодот	да	
добијат	аудиопрезентација	за	делото.	

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ПОДОБРУВАЊЕ  
НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
УСЛУГИ

делегација	 на	 „Мобилност	 бито-
ла“,	 како	 активен	 субјект	 на	 ЛеСС,	
учествуваше	 во	 повикот	 на	 општина	
битола	и	МтСП	во	проектот	финанси-
ран	 од	 Светската	 банка.	 Станува	 збор	
за	партнерство	на	општината,	чија	цел	
е	 подобрување	 на	 социјалните	 услуги.	
Со	други	зборови,	овој	проект	влегува	и	
во	краткорочните,	среднорочните	и	дол-
горочните	развојни	планови	на	ЛеСС.	

настанот	 се	 одржа	 на	 27	 септември	
2019	година,	во	салата	на	општина	бито-
ла,	а	од	нашето	здружение	учествуваа	Фан-
че	Георгиевска	и	Сотир	Јоновски.	имаше	
богата	дискусија	од	повеќе	субјекти,	а	од	
наша	страна	беше	нагласено	дека	основ-
ниот	предуслов	–	пристап*носта	–	сè	уште	
не	 е	 решена	 во	 општината,	 а	 камоли	 во	
другите	институции.	исто	така,	нагласено	
беше	и	дека	неопходно	е	не	само	да	се	до-
бие	грант	туку	и	добро	и	осмислено	да	се	
искористат	средствата	за	трајно	подобру-
вање	на	социјалните	услуги,	вклучително	
и	на	лицата	со	телесна	инвалидност.	

Претставниците	на	„Мобилност	би-
тола“	секогаш	ќе	бидат	максимално	кон-
структивни	во	сите	активности	и	напори	
за	подобрување	на	социјалните	услуги.

прим.	д-р	Нико Јанков

Со	 сево	 ова,	 битолскиот	 Музеј	 се	
вброи	 во	 установи	 со	 врвна	 техноло-
гија	 за	презентација	на	културното	на-
следство.	 токму	 тоа	 на	 отворањето	 го	
истакна	експертот	на	тимот,	д-р	ирена	
ружин,	 програмски	 директор	 во	 ну	
завод	и	музеј	–	битола.	на	отворањето	
присуствуваше	и	градоначалничката	на	
општина	 битола,	 м-р	 наташа	 Петров-
ска,	како	и	многубројни	гости,	здруже-
нија	 и	 институции,	 а	 настанот	 го	 про-
следија	и	медиумите.	Се	надеваме	дека	
заложбите,	 искажани	 во	 оваа	 пригода,	
ќе	 бидат	 облигатни	 за	 институциите	
на	системот	и	на	локално	и	на	државно	
ниво.	активностите	продолжуваат.

прим.	д-р	Нико Јанков

СОРАБОТКА  
СО „Finance Think“

на	21	септември	2019	година	беше	
остварена	средба	со	претставник	на	ин-
ститутот	 „Finance	Think“	 (Финансиско	
размислување)	од	Скопје,	кирил	кочов-
ски,	кој	работи	на	проект	на	МтСП	за	
имплементација	со	развојот	на	социјал-
ните	 услуги,	 вклучително	 и	 за	 лицата	
со	инвалидност.	По	разговорот,	особено	
за	 истражување	 на	 економскиот	 пазар	
во	рСМ,	со	проценка	за	социјалните	ус-
луги,	чиј	краен	корисник	е	МтСП,	беше	

направено	интервју	со	претседателот	на	
„Мобилност	 битола“,	 прим.	 д-р	 нико	
Јанков,	 кое	 ќе	 се	 користи	 во	 проектот	
со	 нашите	 видувања	 на	 проблемите	 и	
начини	 на	 решавање	 во	 согласност	 со	
постојната	законска	регулатива	(допол-
нувања,	надградба	и	измени).	Се	наде-
ваме	 дека	 соработката	 ќе	 продолжи	 и	
понатаму.

прим.	д-р Нико Јанков
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„МОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“  
НА ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА  
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

на	 10	 октомври	 2019	 година,	 во	
хотел	 „епинал“	 во	 битола,	 во	 органи-
зација	на	МтСП	и	ЛеСС	битола	беше	
организирана	 и	 успешно	 изведена	 па-
нел-дискусија	во	врска	со	оперативниот	
план	за	вработување,	со	фокус	на	регио-
налните	и	локалните	проблеми,	предиз-
вици	 и	 потреби.	 оваа	 манифестација	
е	дел	од	проектот	„зајакнување	на	со-

цијалниот	 дијалог“,	 што	 го	 реализира	
Меѓународната	организација	на	трудот.	
Модератор	на	настанот	беше	Стево	ба-
шуровски	од	тВ	тера,	а	панелисти	ми-
нистерката	 Мила	 Царовска	 (МтСП),	
директорката	на	аВрСМ,	биљана	Јова-
новска,	и	градоначалничката	на	битола,	
м-р	наташа	Петровска.	Присутни	беа	и	
градоначалници	 од	 Пелагониско-прес-
панскиот	регион,	повеќе	стопанствени-
ци,	граѓански	здруженија,	Синдикатот	и	
комората	на	работодавци	и	други.	

По	 воведот	 и	 претставувањето	 на	
темата,	 се	 разви	 дискусија	 и	 споделу-
вање	на	мислења	 од	 присутните.	 Гене-

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ТРАДИЦИОНАЛЕН  
ИЗЛЕТ  
НА „МОБИЛНОСТ  
БИТОЛА“

на	5	октомври	2019,	во	манастирот	
Св.	наум	 во	 с.	 болно,	 кај	 ресен,	 беше	
успешно	организиран	традиционалниот	
излет	 на	 „Мобилност	 битола“.	Повеќе	
од	 50	 членови	 на	 нашето	 здружение	
уживаа	 во	 убавото	 време	 и	 пријатната	
атмосфера	на	манастирскиот	комплекс,	
слушајќи	музика	во	живо	и	од	музички	
столб	со	Соте.	

организиран	 беше	 и	 натпревар	 во	
пикадо,	 во	 машка	 и	 женска	 конкурен-
ција.	најуспешни	во	женската	конкурен-
ција	беа	елизабета,	Гордана	и	Лидија,	а	
од	 машката	 Садик,	Живко	 и	 Сотир,	 за	
што	добија	симболични	награди	од	500,	
300	 и	 200	 денари.	 останатите	 членови	
играа	со	карти,	а	денот	беше	заокружен	и	
со	вкусниот	ручек	што	го	подготвија	на-
шите	домаќинки	во	манастирот,	на	кои	
најсрдечно	им	се	заблагодаруваме.	

како	и	претходните	години,	набав-
ката	на	потребните	производи	е	од	ре-

рално,	 за	 поздравување	 е	 позитивна-
та	 перцепција	 на	МтСП	и	аВрСМ	 во	
врска	 со	 овој	 процес.	 Сепак,	 останаа	
недоискажани	 перцепциите	 на	 работо-
давците,	 комората	 и	 Синдикатот	 кои,	
според	нас,	имаа	што	да	кажат.	Во	од-
нос	 на	 лицата	 со	 инвалидност,	 покрај	
општите	насоки,	не	се	спомена	бројката	
од	околу	1.600	баратели	на	работа,	ниту	
начините	за	квалификација	(не	може	да	
стане	збор	за	доквалификација	и	прек-
валификација)	на	овие	лица,	од	кои	по-
веќе	 од	 50%	 се	 без	 образование,	 ниту	
пак	 како	 образовниот	 систем	 ќе	 овоз-
можи	 стекнување	 на	 вештини	 што	 ќе	
бидат	конкурентни	на	пазарот	на	труд.	
и	најважната	забелешка	од	овој	сектор	
е	дека	практично	нема	работна	сила	за	
вработување	 и	 дека	 нивната	 перцеп-
ција	е	вработување	надвор	од	државата.	
иако	 овој	 проблем	 беше	 алармантно	
нагласен,	не	доби	соодветен	одговор.	Се	
надеваме	 дека	 во	 реализацијата	 ќе	 се	
обрне	 потребното	 внимание	 и	 дека	 ќе	
се	пронајдат	соодветни	решенија.

прим.	д-р Нико Јанков

номираниот	маркет	 „Св.	 тома“,	 а	 пре-
возот	го	обезбеди	„боби	турс“.	овој	на-
стан	е	уште	еден	во	низата	активности	
што	го	збогатуваат	животот	на	нашите	
членови,	а	„Мобилност	битола“	ќе	про-
должи	да	го	следи	овој	тренд.

прим.	д-р	Нико Јанков
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ЧЕСТВУВАЊЕ  
НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
ДЕН НА ЛИЦАТА  
СО ИНВАЛИДНОСТ

По	повод	Меѓународниот	ден	на	ли-
цата	со	инвалидност,	3	декември,	претсе-
дателот	 на	 „Мобилност	 битола“,	 прим.	
д-р	 нико	 Јанков,	 гостуваше	 во	 утрин-
ската	програма	на	Македонското	радио,	
во	 чии	 рамки	 телефонски	 разговараше	
со	новинарката	 Јелена	Стаменковиќ.	Во	
неколкуминутното	обраќање	беа	изнесе-
ни	основните	податоци	и	активности	на	

„Мобилност	 Македонија“,	 како	 и	 зна-
чењето	на	Меѓународниот	ден	на	лицата	
со	инвалидност,	а	најавени	беа	и	планови-
те	за	одбележување	во	клупските	просто-
рии	на	канцеларијата	во	ресен.	

имено,	 тие	 започнаа	 во	 13	 часот,	 со	
обраќање	 на	 претседателите	 на	 „Мо-
билност	битола“	и	 „Хумана	Преспа“	 од	
ресен,	во	присуство	на	претставници	од	
општината	и	други	институции	од	ресен.	
на	настанот	беа	присутни	и	корисниците	
на	 окр,	 родители,	 граѓани-волонтери	 и	
други.	По	поздравните	говори,	репрезен-
тативно	беше	одржан	натпревар	во	пика-
до	и	музички	нумери	на	децата	од	окр,	
под	раководство	на	волонтерот	Мартин.	
Во	присуство	на	седумдесетина	посети-
тели,	манифестацијата	помина	во	пријат-
на	атмосфера,	а	пригодата	беше	искорис-
тена	да	се	договорат	и	идни	активности	
од	обостран	интерес.

прим.	д-р Нико Јанков

ИНФОРМАТИВЕН  
СОСТАНОК СО  
МИНИСТЕРКАТА 
МИЛА ЦАРОВСКА

на	5	 декември	2019	 година,	 во	 ор-
ганизација	 на	 ресурсниот	 центар	 на	
здружението	на	слепи	во	битола,	беше	
одржан	информативен	состанок	со	ми-
нистерката	за	труд	и	социјална	полити-
ка	Мила	 Царовска,	 за	 апликативноста	
на	 законот	 за	 социјална	 заштита,	 со	
посебен	 акцент	 на	 персоналната	 асис-
тенција,	 негата,	 помошта,	 мобилноста	
итн.	Состанокот	имаше	за	цел	да	собере	
размислувања	на	инвалидските	органи-
зации	за	законот	(забелешки	и	дилеми).

По	 краткиот	 вовед,	 министерката	
Царовска	 нагласи	 дека	 досегашниот	
проект	ќе	се	замени	со	закон	од	1	јану-
ари	2020,	 со	 сите	реперкусии	по	 зако-
нот.	исто	 така,	 стана	 збор	 и	 за	 негата	
и	 помошта,	 која	 треба	 да	 има	 града-
ција	 и	 дека	 досегашните	 решенија	 не	
се	 најсреќен	 избор,	 но	 е	 оставен	 за	 да	
нема	 неправди.	 Во	 дискусијата	 најм-
ногу	учествуваа	од	Сојузот	на	слепите,	
но	 корисни	 забелешки	 и	 констатации	
имаше	и	од	Сојузот	на	лица	со	телесна	
инвалидност	и	Сојузот	на	глуви.	актив-
ностите	продолжуваат.

прим.	д-р	Нико Јанков

ТУРНИР ВО ШАХ  
ПО ПОВОД 3 ДЕКЕМВРИ

на	2	декември	2019	година,	во	орга-
низација	на	ССри	битола,	беше	органи-
зиран	турнир	во	шах,	по	повод	Меѓуна-
родниот	ден	на	лицата	со	инвалидност.	

на	 турнирот	 учествуваа	 екипи	 на	 по-
веќе	инвалидски	организации,	меѓу	кои	
и	„Мобилност	битола“.	Во	добра	и	фер	
борба,	најуспешни	беа	натпреварувачи-
те	на	Сојузот	на	слепите.	Ваквите	чес-
твувања	се	особено	добри	за	одржување	
на	здравиот	натпреварувачки	дух	на	ли-
цата	со	инвалидност	и	нивното	активно	
вклучување	во	тековите.

прим.	д-р	Нико Јанков
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ТРАДИЦИОНАЛНА  
НОВОГОДИШНА  
ЗАБАВА 

на	28	декември	2019	година,	„Мобил-
ност	битола“	традиционално	ја	организи-
раше	и	успешно	 ја	изведе	традиционал-
ната	 новогодишна	 забава	 во	 ресторанот	
„Гламур“,	 во	 пријатна	 атмосфера	 и	 во	
присуство	на	стотина	членови	од	битола,	
Скопје,	Прилеп,	кочани	и	Штип.	Мани-
фестацијата	 беше	 збогатена	 и	 со	 при-
суството	 на	 претседателот	 на	 „Мобил-
ност	Македонија“,	бранимир	Јовановски,	
со	 сопругата	 Јадранка	 и	 драган	 дојчи-
новски,	генерален	секретар	на	ССриМ.	

изминативе	 неколку	 години	 прак-
са	 е	 да	 се	 организира	 дневна	 забава	 и	
тоа	се	покажа	како	успешно,	а	задовол-
ството	на	нашите	членови	е	очигледно	
бидејќи	 бројот	 на	 заинтересирани	 и	

присутни	е	во	пораст.	така,	нашето	ос-
мислено	дружење	добива	на	тежина.	за	
доброто	расположение	се	грижеа	члено-
вите	на	„адути	бенд“.	

„Мобилност	 битола“	 ќе	 продолжи	

да	практикува	вакво	дружење	и	средби.	
Признание	за	организаторите	на	оваа	ма-
нифестација,	 особено	 на	 Лидија	 Велја-
новска	за	перманентното	ангажирање.	

прим.	д-р	Нико Јанков
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ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ВАСИЛИЦА ВО БИТОЛА

на	12	јануари	2020,	членови	на	„Мо-
билност	битола“	традиционално	ја	про-
славија	 Стара	 нова	 година,	 популарно	
наречена	Василица.	околу	45	членови,	
меѓу	 кои	 и	 од	 „Мобилност	 Скопје“,	
уживаа	во	пријатно	дружење	во	ресто-
ранот	„Гламур“,	со	музика	на	звучници	
преку	интернет,	засилени	со	вокалните	
интерпретации	на	Гоце	и	Христина.	

ЈАВНА РАСПРАВА  
ЗА СИНДИКАЛНО 
ЗДРУЖУВАЊЕ  
ВО ПРИВАТНИОТ  
СЕКТОР

на	11	декември	2019	година,	во	прос-
ториите	на	хотелот	„Милениум“	во	бито-
ла	беше	организирана	и	успешно	изведена	
јавна	расправа	за	синдикалното	здружу-
вање	во	приватниот	сектор	–	предизвици	
и	перспективи.	организатори	на	настанот	
беа	 МкЦ	 –	 битола,	 општина	 битола	 и	
Меѓународниот	центар	„улоф	Палме“	од	
Шведска,	 преку	ЛеСС	 (Локалниот	 еко-
номско-социјален	 совет).	 како	 активен	
член	 на	 советот,	 „Мобилност	 битола“	
редовно	учествува	на	ваквите	случувања.	

Во	дискусијата	учествуваа	излагачи-
те	на	темата,	претставници	на	Синдика-
тот	 и	 организацијата	 на	 работодавци,	 а	
претставниците	на	„Мобилност	битола“	
го	 споделија	 богатото	искуство	 во	 бра-
нење	 на	 правата	 на	 лицата	 со	 телесна	
инвалидност	 во	 лавиринтот	 на	 врабо-
тување,	работни	односи,	права	и	избег-
нување	на	обврски	на	сите	чинители	во	
континуитет.	Примерот	со	трибината	од	
2015	 година	 не	 ги	 остави	 рамнодушни	
присутните,	 но	 сите	 се	 согласија	 дека	
состојбите	не	се	мрднати	од	„мртва	точ-
ка“,	и	покрај	развојните	добри	законски	
решенија	кои	de	fakto	не	се	почитуваат.	

активностите	продолжуваат.
прим.	д-р	Нико Јанков

Се	 поздравува	 иницијативата	 и	
зголемениот	 број	 на	 заинтересирани	
членови,	а	среќната	добитничка	на	па-
ричката	годинава	е	Фанче	Георгиевска.	
благите	 лебеди	 ги	 направи	 минатого-
дишната	 добитничка	 зорка	 Штифтер.	
Сè	 на	 сè,	 уште	 едно	 одлично	 и	 возбу-
дливо	 дружење	 кое	 нема	 да	 ги	 остави	
рамнодушни	 и	 тие	 што	 не	 нè	 дружеа.	
Среќна	Стара	нова	година	и	нека	ни	е	за	
многу	години!

прим.	д-р	Нико Јанков
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4-ТО МЕСТО  
ЗА ОЛИВЕРА НАКОВСКА  
БИКОВА НА СВЕТСКО 
ПРВЕНСТВО ВО СИДНЕЈ

Претпоследниот	 ден	 од	 Светското	
првенство	во	стрелаштво	во	Сиднеј	беше	
најуспешниот	за	нашите	спортисти.	оли-
вера	наковска	бикова	настапи	во	дисци-
плината	П2-воздушен	пиштол	жени,	и	го	
освои	4-то	место.	Само	чекор	до	медал.	
Претходно,	 во	 квалификациите	 во	 оваа	
дисциплина	оливера	 стрелаше	најдобар	
резултат	 од	 28-те	 натпреварувачки,	 571	
круг	и	супреиорно	се	пласира	во	финале-
то.	тоа	воедно	е	и	трет	по	вредност	свет-
ски	 резултат	 во	 историјата	 на	 стрелаш-
твото	откако	жените	стрелаат	60	истрели.

Во	финалето,	по	истреланите	20	ис-
трели	таа	го	зазеде	конечното	4-то	место.	
Малку	 потфрли	 во	 првата	 половина	 од	
финалето	и	со	оглед	на	тоа	дека	се	стре-

СПРОВЕДЕНО  
ТЕСТИРАЊЕ ЗА КВИЗ 
НАТПРЕВАР

на	 11.09.2019	 година	 во	 канцела-
ријата	на	 здружението	во	куманово	се	
одржа	 тестирање	 на	 членови	 за	 учест-
во	на	републички	квиз	натпревар	2019	
година.	 за	 тестирање	 се	 пријавија	 10	
кандидати,	по	3	од	кратово	и	крива	Па-
ланка	и	4	од	куманово.

По	 извршеното	 тестирање,	 првите	
три	места	ги	зазедоа:

1.Страшко	 коцевски	 од	 куманово	
со	59	поени

2.	Јанчо	Ѓорѓевски	од	куманово	со	
55	поени

3.	 драган	 Георгиевски	 од	 кратово	
со	44	поени

на	 четвртото	место	 се	 пласира	 зо-
ран	 Ѓоршиевски	 од	крива	Паланка	 со	
32	поени	и	тој	е	прва	резерва	во	случај	
на	откажување	на	некој	од	првопласи-
раните	учесници.

Б.Јовановски

лаа	 само	 18	 истрели	 до	 нејзината	 ели-
минација,	 тешко	 беше	 да	 се	 надокнади	
пропуштеното,	 иако	оливера	 се	 бореше	
лавовски.	одличен	резултат	и	 голем	ус-
пех	на	македонската	спортистка.	за	жал,	
оливера	 ја	 прекина	 традицијата	 на	 ос-

војување	на	медали	од	Светските	првен-
ства	која	ја	започна	далечната	2002-та	го-
дина	во	Сарганс,	Швајцарија.	од	тогаш,	
па	 наваму,	 секогаш	 освојуваше	 барем	
еден	медал	на	светските	првенства.	овој-
пат	застана	на	чекор	од	него.

Во	истата	дисциплина	во	машка	кон-
куренција	 која	 се	 одржа	 на	 18.10.2019	
година,	 Ванчо	 каранфилов	 со	 резултат	
д	 551	 круг	 го	 зазеде	 28-то	 место	 од	 55	
натпреварувачи,	 додека	 александар	 Јо-
вановски	со	545	кругови	го	зазеде	37-то	
место.

на	 12.10.2019	 македонските	 спор-
тисти	 настапија	 во	 дисциплината	 П3-
спорт	пиштол	 25	метри.	ова	 беше	прва	
дисциплина	 во	 која	 Ванчо	 каранфилов	
и	 александар	 Јовановски	 поред	 прес-
тижот	што	го	носи	настапот	на	Светско	
првенство,	 стрелаа	 и	 за	 освојување	 на	
директна	квота	за	учество	на	Параолим-
писките	игри	во	токио	2020.	од	вкупно	
48	натпреварувачи,	најдобар	пласман	од	
нашите	спортисти	постигна	оливера	на-
ковска	бикова	која	со	551	круг	го	освои	
28-то	 место,	 потоа	 Ванчо	 каранфилов	
кој	 со	 544	 кругови	 се	 пласира	 на	 35-то	
место	и	александар	Јовановски	(на	кого	
ова	му	е	прва	сезона	во	оваа	дисциплина)	
со	резултат	од	529	кругови	го	зазеде	43-то	
место.	очекувањата	беа	поголеми,	тоа	го	
оправдуваа	и	постигнатите	резултати	во	
подготвителниот	 период,	 меѓутоа	 поне-
когаш	треба	и	доста	спортска	среќа	за	да	
се	наместат	работите	онака	како	што	ние	
посакуваме.

на	 15.10.2019	 година	 во	 дисципли-
ната	П4-пиштол	слободен	избор,	која	се	
стрела	на	50	метри,	во	исклучително	сил-
на	 конкуренција	 на	 48	 натпреварувачи,	



МОБИЛНОСТ

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

38

СПОРТ

БРОНЗЕН МЕДАЛ  
ЗА РУБИНЧО РИСТЕСКИ  
НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
ТУРНИР „ПОДГОРИЦА 
ОПЕН 2019”

Македонската	 пингпонгарска	 реп-
резентација	 на	нФСриСМ	 -	ПкСМ,	 од	
04-07.10.2019,	 учествуваше	 на	 Меѓуна-
родниот	турнир	во	пинг-понг	“Подгорица	
2019”	на	кој	настапија	натпреварувачи	од	
6	држави:	Србија,	Хрватска,	босна	и	Хер-
цеговина,	бугарија,	Северна	Македонија	
и	домаќинот	Црна	Гора.	Во	состав	на	на-
шата	 репрезентација	 настапија:	 Страш-
ко	 коцевски-селектор	 и	 натпреварувач,	
небојша	 ташиќ,	 рубин	 ристески,	 тони	
Митровски	 и	 томи	 Јаневски	 (натпрева-
рувачи).	тим	лидер	и	асистент	на	спорти-
стите	беше	тони	Пајдаков.	

Првиот	натпреварувачки	ден	се	оди-
граа	натпревари	во	поединечна	конкурен-
ција.	најдобар	резултат	постигна	рубин-
чо	ристески	од	Прилеп	кој	во	класата	го	
освои	3-то	место	и	бронзениот	медал.	од	
останатите	 спортисти,	 Страшко	 коце-
вски	во	класа	10	ја	помина	групата,	но	за-
губи	во	четвртфиналето.	небојша	ташиќ	
во	класа	10,	тони	Митровски	во	класа	8	
и	томи	Јаневски	во	класа	7	не	 ја	минаа	
групата	и	своите	настапи	ги	завршија	во	
разигрувањето	по	групи.

Вториот	натпреварувачки	ден	се	нат-
преваруваше	 во	 екипна	 конкуренција.	
нашите	спортисти	имаа	претставници	во	
класа	8	(рубинчо	ристески	и	тони	Мит-
ровски)	и	класа	10	(Страшко	коцевски	и	
небојша	ташиќ).	и	двете	наши	екипи	не	
ги	минаа	групите	и	немаа	можност	да	се	
борат	за	медал.	

нашиот	 натпреварувач	 томи	 Јанев-
ски	во	класа	6-7	беше	во	тим	со	бугари-
нот	Џихан	ташч,	ја	минаа	групата,	но	за-
губија	во	четвртфинале	и	немаа	можност	
да	се	борат	за	медал.

Б.Јовановски

оливера	со	резултат	од	526	кругови	(само	
6	круга	ја	делеа	од	финале)	го	освои	12-
то	 место,	 додека	 Ванчо	 каранфилов	 со	
резултат	 од	 486	 кругови	 го	 зазеде	 44-то	
место.	 александар	 не	 настапи	 во	 оваа	
дисциплина.

на	14.10.2019	година	во	дисциплина-
та	П6-	воздушен	пиштол	микс	на	10	ме-
три	 настапија	 оливера	 наковска	 бикова	
и	Ванчо	каранфилов.	ова	дисциплина	се	
стрела	тимски,	по	еден	машки	и	еден	жен-
ски	 натпреварувач.	 Секој	 од	 нив	 стрела	
по	40	истрели	за	време	од	50	минути,	ре-
зултатите	се	собираат	и	најдобрите	5	тима	
влегуваат	 во	 финале.	 нашите	 спортисти	

добро	котираа	се	до	крајот	на	третата	се-
рија,	но	за	жал	неколку	слаби	погодоци	ги	
оддалечија	од	посакуваното	и	реално	оче-
куваното	финале	и	на	крајот	со	735	круго-
ви	го	зазедоа	конечното	9-то	место.	Само	
7	кругови	недостасуваа	за	исполнување	на	
желбата	на	тимот,	влез	во	финале	и	борба	
за	медал.

Голема	благодарност	до	„тета“	Јулија-
на	Пепелашева	и	„вујче’	Спасе	игнатов,	
како	и	до	нивните	семејства,	за	срдечни-
от	пречек	и	грижата	што	ни	ја	пружија	за	
сите	денови	на	престојот	на	нашиот	тим	
во	Сиднеј.	од	срце	ви	се	заблагодаруваме.

Б.Јовановски
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НАСТАП  
НА МАКЕДОНСКИТЕ 
АТЛЕТИЧАРИ  
НА „СРБИЈА ОПЕН 
2019“ ВО КРУШЕВАЦ

Македонските	 атлетичари	 со	 инва-
лидност:	Гоце	Миновски,	елена	давит-
ковска,	 никола	 Пеев,	 дејан	 Ѓорѓиев-
ски,	 зоран	 Јовановски	 и	 златко	арсо-
вски,	 предводени	 од	 селекторот	крсто	
Серафимовски,	на	15.09.2019	година	во	
крушевац,	 Србија,	 настапија	 на	 меѓу-
народниот	 натпревар	 во	 атлетика	 „Ср-
бија	опен	2019“	кој	беше	под	контрола	
на	 иПЦ	 одборот	 за	 атлетика.	 на	 нат-
преварот	 учествуваа	 спортисти	 од	 се-
дум	 држави:	 Чешка,	 Грција,	 Хрватска,	
Северна	Македонија,	босна	и	Херцего-
вина,	Црна	Гора	и	домаќинот	Србија.

од	 нашите	 спортисти	 најдобар	
пласман	 постигна	 Гоце	 Миновски	 кој	
во	дисциплината	копје	во	споените	ка-
тегории	Ф34,53,54,55,56,57	со	резултат	
од	14,64	метри	освои	528	поени,	довол-
ни	за	3-то	место	во	конкуренција	на	13	
натпреварувачи.	 Во	 истата	 конкурен-
ција,	 зоран	 Јовановски	 го	 освои	 10-то	
место	 со	 резултат	 од	 15,78	 метри	 или	
250	 поени,	 додека	 златко	 арсовски	

се	 пласира	 на	 12-то	место	 со	 резултат	
од	 15,53	 метри	 или	 237	 поени.	 Прво-
то	место	во	оваа	дисциплина	го	зазеде	
Милош	зариќ	од	Србија	со	резултат	од	
28,45	метри	кои	му	донесоа	910	поени,	
а	второто	атанасиос	Георгиадис	од	Гр-
ција	со	21,58	метри	или	700	поени.
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Гоце	Миновски	освои	3-то	место	и	
во	дисциплината	ѓуле,	споени	категории	
мажи	Ф53	и	54	и	жени	Ф55	и	56	во	кон-
куренција	 на	 девет	 натпреварувачи	 со	
резултат	од	6,59	метри	или	618	поени.	
Првото	место	го	освои	параолимпиецот	
драженко	Митровиќ	од	Србија	со	8,09	
метри	или	736	поени,	а	второто	ацо	то-
машевиќ	 од	Србија	 со	 6,81	метри	 или	

665	поени.	Во	оваа	конкуренција	наста-
пи	и	нашата	спортистка	елена	давитко-
вска	која	со	резултат	од	4,83	метри	или	
254	поени	го	освои	9-то	место.

Во	 дисциплината	 диск	 споени	 гру-
пи	мажи	Ф33-54	 и	жени	Ф55-56,	 Гоце	
Миновски	 во	 конкуренција	 на	 девет	
натпреварувачи	го	освои	7-то	место	со	
резултат	од	14,32	метри	или	333	поени,	
додека	 елена	давитковска	 со	 резултат	
од	10,60	метри	или	169	поени	се	пласи-
ра	на	деветтото	место.	Првото	место	го	
освои	 Лазарос	 Стефанидис	 од	 Грција	
со	27,96	метри	или	855	поени,	второто	
Мирослава	 оброва	 од	 Чешка	 со	 19,80	
метри	 или	 833	 поени	 и	 третото	 ива-
на	Петровиќ	 од	Србија	 со	 резултат	 од	
16,38	метри	или	572	поени.

елена	 давитковска	 во	 дисциплината	
копје	жени	класи	Ф54-56,	во	конкуренција	
на	девет	натпреварувачки	го	зазеде	осмо-
то	место	со	резултат	од	9,38	метри	или	84	
поени.	Првото	место	во	оваа	дисциплина	
го	освои	ивана	Петровиќ	од	Срвија	со	ре-
зултат	од	15,07	метри	или	703	поени,	вто-
рото	Мирослава	оброва	од	Чешка	со	15,93	
метри	или	578	поени	додека	третото	место	
и	припадна	на	Маја	рајковиќ	од	Црна	Гора	
со	11,63	метри	или	430	поени.

Во	 дисциплината	 диск	 мажи	 класи	
Ф54-57,	 во	 конкуренција	 на	 осум	 нат-
преварувачи,	 златко	 арсовски	 го	 зазе-
де	шестото	 место	 со	 резултат	 од	 15,85	
метри	или	127	поени,	 додека	зоран	 Јо-
вановски	го	зазеде	седмото	место	со	ре-
зултат	од	15,60	метри	или	119	поени.	Во	
оваа	дисциплина,	првото	место	му	при-
падна	 на	 параолимпиецот	небојша	 Ѓу-
риќ	од	Србија	со	фрлени	37,99	метри	или	
995	 поени,	 второто	 на	 параолимпиецот	
драженко	Митровиќ	од	Србија	со	29,08	
метри	 или	 956	 поени,	 додека	 третото	

место	го	освои	констатинос	Цоунис	од	
Грција	со	39,55	метри	или	895	поени.

Во	 дисциплината	 ѓуле	 мажи	 споени	
класи	Ф55-57,	 во	 конкуренција	 на	 десет	
натпреварувачи,	 зоран	 Јовановски	 го	 ос-
вои	осмото	место	со	резултат	од	5,56	ме-
три	или	98	поени,	додека	златко	арсовски	
деветото	место	со	резултат	од	5,41	метри	
или	84	поени.	Во	оваа	дисциплина,	првото	
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место	зоран	Јовановски	со	1.290,06	пое-
ни	(диск	13,98	метри,	копје	15,12	метри	
и	ѓуле	6,37	метри)	и	10-то	место	златко	
арсовски	 со	 1.285,70	поени	 (диск	 15,57	
метри,	копје	14,35	метри	и	ѓуле	6,09	ме-
три).	 Во	 оваа	 категорија	 првото	 место	
го	 освои	 Стакне	 нејц	 од	 Словенија	 со	
1.723,01	поен	(диск	16,98	м,	копје	22,48м	
и	 ѓуле	8,23м),	 второто	урош	Јуречиќ	од	
Србија	 со	 1.631,05	 поени	 (диск	 21,57м,	
копје	18,79	и	ѓуле	6,95м)	и	третото	Милан	
Срдиќ	од	Србија	со	1.600,34	поени	(диск	
17,05м,	копје	19.05м	и	ѓуле	7,89м).

Во	дисциплината	 трка	на	100	метри	
со	стандардна	инвалидска	количка,	еле-
на	 давитковска	 го	 освои	 5-то	 место	 од	

десет	 натпреварувачки,	 со	 резултат	 од	
36,02	секунди.	Во	истата	дисциплина	100	
метри	со	 стандардна	инвалидска	колич-
ка,	во	конкуренција	на	34	мажи,	зоран	Јо-
вановски	го	зазеде	7-то	место	со	резултат	
од	 27,03	 секунди,	 додека	 златко	арсов-
ски	го	зазеде	16-то	место	со	резултат	од	
35,50	секунди.

Во	 екипен	 пласман,	 првото	 место	
го	освои	екипата	на	босна	и	Херцегови-
на	со	7.146,09	поени,	второто	Словенија	
со	 6.920,21	 поен,	 третото	 Хрватска	 со	
6.805,49	 поени,	 четвртото	 Северна	 Ма-
кедонија	со	5.100,72	поени	и	петтото	ме-
сто	и	припадна	на	екипата	од	Србија	со	
4.379,24	поени.

Б.Јовановски

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА 
ОСВОИ СРЕБРЕН  
МЕДАЛ ВО љУБљАНА

Спортистката	 на	 ССри	куманово	 и	
членка	на	Мобилност	куманово,	кратово	
и	крива	Паланка,	елена	давитковска,	на	
07.09.2019	 година	 настапи	 на	 50	Хрова-
тин	Меморијал	во	атлетски	повеќебој	во	
љубљана,	Словенија,	како	дел	од	репре-
зентацијата	на	Мобилност	Македонија.

Во	атлетски	повеќебој,	споени	класи	
Ф55,	Ф56	 и	Ф57,	 во	 конкуренција	 на	 4	
натпреварувачки,	 елена	 давитковска	 го	

освои	2-то	место	и	сребрениот	медал	со	
вкупно	1.210,62	поени.	на	првото	место	
се	пласира	Јелена	Вуковиќ	од	Хрватска	со	
1.620,18	поени,	додека	на	третото	Марија	
керец	од	Словенија	со	946,16	поени.

Во	трите	дисциплини	во	кои	настапи	
елена	давитковска	ги	постигна	следните	
должини:

-диск	9,52	метри
-копје	8,48	метри
-Ѓуле	4,93	метри
на	 истиот	 атлетскиот	 меморијал	

настапија	 и	 спортистите	 зоран	 Јованов-
ски	 од	Струмица	и	 златко	арсовски	 од	
кочани.	и	двајцата	настапија	во	споените	
класи	Ф55,	Ф56	и	Ф57	и	во	конкуренција	
на	 18	 натпреварувачи	 ги	 освоија:	 	 9-то	

место	го	освои	Милош	зариќ	од	Србија	со	
10,70	метри	или	869	поени,	второто	Џевад	
Панџиќ	од	биХ	со	10,64	метри	или	862	по-
ени,	третото	небојша	Ѓуриќ	од	Србија	со	
9,00	метри	или	635	поени.

дејан	 Ѓорѓиевски	 во	 дисциплината	
ѓуле	 споени	 класи	 мажи	Ф40-42	 и	 жени	
Ф20,41,46	 во	 конкуренција	 на	 осум	 нат-
преварувачи	со	резултат	од	8,34	метри	или	
33	поени	го	зазеде	осмото	место.	Првото	
место	во	оваа	дисциплина	и	припадна	на	
ана	Градечек	од	Хрватска	 со	6,55	метри	
или	870	поени,	второто	на	Владимир	Га-
шпар	од	Хрватска	со	9,04	метри	или	752	
поени	и	третото	на	евангелиа	зиска	од	Гр-
ција	со	10,77	етри	или	703	поени.

Во	 дисциплината	 диск	 мажи	 спое-
ни	 групи	 Ф11,36,37,4042,46	 во	 конку-
ренција	на	десет	натпреварувачи,	дејан	
Ѓорѓиевски	 го	 освои	 седмото	 место	 со	
25,77	 метри	 или	 226	 поени,	 а	 никола	
Пеев	осмото	место	со	резултат	од	20,30	
метри	или	109	поени.	Првото	место	 во	
оваа	дисциплина	го	освои	Матија	Слоуп	
од	Хрватска	со	поставен	нов	светски	ре-
корд	во	класата	Ф40	со	должина	од	27,87	
метри	или	1069	поени,	 второто	Милош	
Грабеж	од	Србија	со	36,92	метри	или	840	
поени	и	третото	ерик	Фабијан	каурин	од	
Хрватска	со	42,52	метри	или	803	поени.

Во	 дисциплината	 ѓуле	 мажи	 споени	
класи	 Ф11,12,13,36,37,46	 во	 конкурен-
ција	 на	 девет	 натпреварувачи,	 никола	
Пеев	го	освои	седмото	место	со	резултат	
од	8,47	метри	или	159	поени.	Првото	ме-
сто	во	оваа	дисциплина	го	освои	Георгиос	
Вагианопулис	 од	 Грција	 со	 12,26	 метри	
или	744	поени,	второто	Леонтиос	Стефа-
нидис	од	Грција	со	12,78	метри	или	618	
поени	и	третото	ерик	Фабиан	каурин	од	
Хрватска	со	12,14	метри	или	597	поени.

за	оние	кои	недоволно	ги	знаат	про-
позициите	во	овој	спорт,	заради	недоста-
ток	на	доволен	број	на	натпреварувачи	по	
одделни	класи,	се	спојуваат	класите	за	да	
се	 направи	 група	 и	 се	 применува	 раза	
системот	 на	 вреднување	 на	 резултатите	
со	преведување	на	должините	во	освоени	
поени.	значи,	во	тој	случај	не	пресудува	
остварента	далечината	на	фрлањето,	туку	
колку	поени	за	соодветната	категорија	на	
спортистот	му	носи	таа	должина.	Секако,	
спортистите	со	потежок	инвалидитет	до-
биваат	повеќе	поени	за	иста	должина	на	
фрлање.	тоа	се	светски	признаени	крите-
риуми	кои	се	применуваат	во	овој	спорт.

Б.Јовановски
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натамошна	 соработка	 меѓу	 комитетите	
и	 учество	 на	 спортисти	 на	 регионални	
натпревари	 во	 разни	 спортови,	 како	 и	
други	прашања.

Хрватскиот	 олимписки	 комитет	 им	
додели	признанија	за	догогодишна	и	ус-
пешна	 соработка	 на	 претседателите	 на	
параолимписките	 комитети	 кои	 учес-
твуваа	 на	 манифестацијата	 „избор	 на	
најдобар	 спортист	 со	 инвалидност	 на	
Хрватска	за	2019	година“.	

Претседателот	на	Параолимпискиот	
комитет	на	Северна	Македонија	во	знак	
на	благодарност	за	повеќегодишната	со-
работка	и	поддршка	му	врачи	признание	
на	 претседателот	 на	 Параолимпискиот	
комитет	 на	 Хрватска,	 ратко	 ковачиќ,	
кој	воедно	е	и	на	европскиот	параолим-
писки	комитет.	

Б.Јовановски

РАБОТЕН СОСТАНОК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ  
И ГЕНЕРАЛНИ  
СЕКРЕТАРИ  
НА ПАРАОЛИМПИСКИ 
КОМИТЕТИ  
ОД РЕГИОНОТ  
ВО ЗАГРЕБ

на	 31.01.2020	 година	 во	 загреб,	 на	
покана	и	во	организација	на	Хрватскиот	
параолимписки	 комитет,	 беше	 одржан	
работен	 состанок	 помеѓу	 претседате-
лите	 и	 генералните	 секретари	 на	 пара-
олимписките	 комитети	 на:	 унгарија,	
Словачка,	 Словенија,	 Србија,	 босна	 и	
Херцеговина,	 Северна	 Македонија,	 бу-
гарија,	Црна	Гора	и	домаќинот	Хрватска.	
Параолимпискиот	 комитет	 на	 Северна	
Македонија	го	претставуваа	претседате-
лот	бранимир	Јовановски	и	генералниот	
секретар,	драган	дојчиноски.

на	 состанокот	 беа	 дискутирани	 по-
веќе	теми	меѓу	кои:	иницијатива	за	орга-
низирање	 на	 европски	 Параолимписки	
игри,	 субрегионлизација	на	 европските	
параолимписки	 комитети	 рз	 основа	 на	
регионална	географска	припадност,	про-
блемите	со	кои	се	соочуваат	национал-
ните	параолимписки	комитети	во	спор-
тови	кои	се	под	грижа	на	меѓународните	
спортски	 федерации	 по	 одделни	 спор-
тови	(позитивни	и	негативни	искуства),	

РАБОТНА СРЕДБА  
СО АМБАСАДОРКАТА 
НА ЈАПОНИЈА,  
КЕИКО ХАНЕДА

на	04	февруари	2020	во	канцеларија-
та	на	Параолимпискиот	комитет	на	Се-
верна	Македонија,	амбасадорката	кеи-
ко	Ханеда	се	сретна	со	претседателот	на	
комитетот,	бранимир	Јовановски	и	гене-
ралниот	сектретар,	драган	дојчиноски.

на	средбата	ја	информиравме	амба-
садорката,	дека	во	моментот,	нашата	де-
легација	која	ќе	учествува	на	Параолим-

писките	игри	во	токио	брои	4	учесници	
од	кои:	еден	спортист	–	оливера	наков-
ска	 бикова,	 еден	 тренер,	 еден	 лекар	 и	
еден	шеф	на	мисија.	очекуваме	во	месец	
мај	 уште	 двајца	 наши	 спортисти-стре-
лци	да	 се	изборат	 за	директна	квота	 за	
учество	на	игрите.	Потоа	дискутиравме	
за	подготовките	и	очекувањата	од	учест-
во	 на	 нашите	 спортисти	 на	 Параолим-
писките	 игри	 2020	 година	 во	токио,	 за	
минатите	 настапи	 на	 параолимписките	
игри,	 за	 освоените	медали,	 а	 од	 страна	
на	 амбасадорката	 ни	 беше	 претставен	
градот	Чигасаки	во	перфектурата	кана-
гава	кој	е	град	домаќин	за	македонските	
спортисти.	 Се	 разделивме	 со	 ветување	

за	нова	средба	во	месец	јули,	кога	се	оче-
кува	да	пристигне	делегација	од	градот	
домаќин	на	нашите	спортисти	Чигасаки.

Б.Јовановски
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дал	и	верувам	дека	тоа	ќе	се	случи	нас-
коро.	“,	рече	ковачиќ	доделувајќи	ја	пла-
кетата	 од	 европскиот	 параолимписки	
комитет	на	претседателот	игор	томиќ.

на	 23.11.2019	 година	 во	Подгорица	
се	одржа	работна	средба	помеѓу	претсе-
дателите	на	Параолимписките	комитети	
во	 регионот.	 беа	 договорени	 чекори	 за	
натамошна	соработка	по	одделни	спор-
тови,	 а	 претседателот	 на	 еПЦ,	 ратко	
ковачич	 ја	образложи	идејата	на	коми-
тетот	за	регионална	поврзаност	меѓу	па-
раолимписките	комитети	во	европа.	Се	
предлага	да	се	формираат	пет	регионал-
ни	 комитети,	 нашиот	 би	 влегол	 во	 со-
став	на	Југо-источниот	регион	на	европа	
со	комитетите	на:	Словенија,	Хрватска,	
Србија,	 Црна	 Гора,	 албанија,	 косово,	
бугарија,	романија	и	Молдавија.	ова	за-
сега	е	само	предлог	листа	и	иницијатива,	
допрва	 треба	 да	 се	 дискутира	 на	 офи-
цијален	состанок	во	еПЦ	и	да	се	донесе	
соодветна	одлука.	исто	така	беше	дого-
ворено	барем	два	пати	во	годината	да	се	
организира	 работна	 средба	 со	 претсе-
дателите	на	 комитетите	по	принцип	на	
ротација	на	домаќинот	на	средбата,	и	на	
тие	 средби	 би	 се	 договарале	 натамош-
ните	 чекори	 за	 заедничко	 делување	 на	
спортско	и	организациско	поле,	а	се	во	
интерес	 на	 развој	 на	 параолимпискиот	
спорт	во	регионот.

Б.Јовановски

ПАРАОЛИМПИСКИОТ 
КОМИТЕТ НА ЦРНА 
ГОРА ОДБЕЛЕЖА  
ЈУБИЛЕЈ ОД 10 ГОДИНИ  
ОД ПРИЕМОТ ВО IPC

Претседателот	и	генералниот	секре-
тар	на	Параолимпискиот	комитет	на	Се-
верна	Македонија,	бранимир	Јовановски	
и	драган	дојчиноски,	по	покана	од	Па-
раолимпискиот	 комитет	 на	 Црна	 Гора,	
присуствуваа	 на	 свечената	 академија	
по	повод	одбележување	на	јубилејот	10	
години	од	приемот	на	Параолимпискиот	
комитет	на	Црна	Гора	во	Меѓународниот	
параолимписки	комитет	(IPC).	

на	 академијата	 како	 гости	 при-
суствуваа	 и	 претседателите	 на	 пара-
олимиските	 комитети	 од	 регионот	 од:	
Хрватска,	а	воедно	и	претседател	на	ев-
ропските	параолимписки	комитети,	рат-
ко	ковачич,	на	Србија,	зоран	Миќовиќ,	
на	Словенија,	дамјан	Лазар,	на	босна	и	
Херцеговина,	Сабахудин	делалиќ,	а	све-
ченоста	 ја	увелича	со	своето	присуство	
министерот	за	спорт	и	млади	на	биХ,	ни-
кола	Јановиќ.

искрени	 честитки	 во	 името	 на	 Па-
раолимпискиот	 комитет	 на	 Северна	
Македонија	 до	 спортистите-параолим-
пијци	 на	 Црна	 Гора	 за	 се	 што	 до	 сега	
го	постигнаа	на	спортско	поле,	но	и	до	
претседателот	на	комитетот,	игор	томиќ	
за	сите	вложени	напори	да	го	подигне	па-
раолимпискиот	 комитет	 организационо	
и	финансиски	на	висина	на	која	сега	се	
наоѓа,	во	услови	на	стабилно	финанси-
рање	и	континуирано	високи	резултати	
на	спортистите.

„Се	вели	дека	среќата	е	поголема,	а	
тагата	помала	кога	се	 споделува	со	не-
кого.	Горди	сме	што	сите	сте	тука	да	го	

споделите	 задоволството	 од	 10	 години	
од	меѓународното	признавање	на	Пок.	
Патот	 не	 беше	 воопшто	 лесен,	 но	 пре-
дизвикувачки	 и	 понекогаш	 трнлив,	 но	
беше	 голем	 мотив	 за	 сите	 нас.	 не	 би	
било	можно	да	се	достигне	ова	ниво	на	
Параолимпискиот	 комитет	 без	 помош	
од	државата,	помошта	што	Пок	сè	уште	
ја	 добива	 и	 денес	 од	 Министерството	
за	спорт	и	млади	и	министерот	никола	
Јановиќ.	Горд	сум	на	феноменот	на	цр-
ногорскиот	 параолимпизам	 во	 целата	
држава.	на	родителите	ќе	им	кажам	ви	
благодарам	 за	 вашата	 доверба.	 ние	 за-
едно	 водевме	 битки	и	 уживавме	 во	 на-
шите	и	вашите	победи.	нашите	тренери,	
големи	 имиња	 на	 спортот	 не	 само	 на	
Црна	 Гора,	 туку	 и	 на	 регионот,	 европа	
и	светот,	додадоа	одличен	печат	на	зна-
ењето	и	вештините	на	нашите	деца.	би-
дете	горди	на	она	што	сте	го	направиле.	
Живејте	 ги	вашите	соништа,	чувајте	 го	
овој	 Параолимписки	 комитет,	 добар	 е.	
зачувајте	го	заради	сите	деца	кои	допрво	
сега	ги	сонуваат	своите	соништа.	ова	е	
прекрасна	приказна	не	само	за	нас	и	за	
вас,	туку	и	за	нашата	Црна	Гора,	не	само	
во	 спортски	поглед,	 туку	и	 во	она	што	
традиционално	се	негува	во	Црна	Гора	-	
човечност,	солидарност	и	хуманост.	ова	
се	само	нашите	први	10	години,	продол-
жуваме	понатаму	“,	истакна	претседате-
лот	томиќ.

Првиот	 човек	 на	 европскиот	 пара-
олимписки	комитет,	ратко	ковачиќ,	ис-
такна	дека	зад	годишнината	и	славењето	
десет	години	стои	многу	работа,	наведу-
вајќи	 дека	 спортот	 е	 најсилната	 алатка	
за	 борба	 против	 сите	 видови	 на	 завис-
ности:	„им	честитам	на	спортистите	кои	
во	минатото	постигнаа	 големи	резулта-
ти.	Штотуку	стапнавте	на	европската	и	
светската	 сцена,	 а	 постигнувате	 врвни	
резултати	и	освојувате	медали.	Сакам	да	
го	освоите	и	првиот	параолимписки	ме-
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ССри	битола	:	ССри	Скопје	II	3:0
ССри	Велес	:	ССри	Прилеп	0:3
десетто	коло:
ССри	куманово	:	ССри	Велес	3:0
ССри	Прилеп	:	ССри	битола	3:1
ССри	Скопје	II	:	ССри	к.Вода	1:3

конеЧна	 табеЛа	 по	 одиграни	
10	кола:

1.	ССри	куманово	(30:3)	20	бодови
2.	ССри	Прилеп	(25:10)	16	бодови
3.	ССри	кисела	Вода	(21:17)	12	бодови
4.	ССри	битола	(18:21)	8	бодови
5.	ССри	Скопје	II	(10:26)	4	бодови
6.	ССри	Велес	(1:30)	0	бодови

Б.Јовановски

ОЛИВЕРА НАКОВСКА 
БИКОВА 
 - НАЈДОБАР СПОРТИСТ  
СО ИНВАЛИДНОСТ  
НА МАКЕДОНИЈА  
ЗА 2019 ГОДИНА

на	 26.12.2019	 година	 во	 МоП	 во	
Скопје	се	одржа	манифестацијата	„из-
бор	 на	 најдобар	 спортист	 на	 Македо-
нија	за	2019	година“.

нашата	параолимпијка	оливера	на-
ковска	бикова	ја	доби	титулата	најдобар	
спортист	на	Македонија	за	2019	година	
за	спортисти	со	инвалидност.

Честитки	 за	 добиеното	 признание	
со	желба	да	и	се	остварат	плановите	ид-
ната	година	повторно	да	го	понесе	оваа	
значајно	признание	со	златен	параолим-
писки	 медал,	 како	што	 впрочем	 и	 по-
сака	 и	 водителот	 на	 манифестацијата,	
прославениот	спортски	новинар,	Горан	
Милковски.

Б.Јовановски

ССРИ КУМАНОВО 
ШАМПИОНИ  
ВО ЛИГАТА ВО ПИНГ 
ПОНГ 2019

на	 27.10.2019	 година,	 во	 битола,	
во	 организација	 на	Сојузот	 за	 спорт	 и	
рекреација	 на	 инвалидите	 битола,	 беа	
одржани	оследните	две	кола	од	држав-
ната	Лига	во	пинг	понг	за	спортисти	со	
телесен	 инвалидитет	 за	 2019	 година.	
екипата	на	ССри	куманово	 (Страшко	
коцевски,	 зоран	трајановски	и	небој-
ша	 ташиќ)	 со	 максимални	 10	 победи,	
или	вкупно	20	поени	ја	освои	титулата	
во	Лигата	на	Македонија	во	пинг	понг	
за	 2019	 година.	 на	 второто	 место	 се	
пласира	екипата	на	ССри	Прилеп	(ру-
бинчо	ристески,	Марјан	зафировски	и	
тајна	ристеска)	со	16	поени	и	на	трето-
то	екипата	на	ССри	кисела	Вода	(Вја-
чеслав	 корјакин,	 дејан	 алексовски	 и	
олга	ристовска)	од	Скопје.

резултати	и	табела
деветто	коло:
ССри	кисела	Вода	:	ССри	кумано-

во	1:3
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3.	Ванчо	каранфилов-Скопје	
88,90,92,94,90,90=544

4.	небојша	Пејоски-Струга	
83,91,92,87,84,84=521

Воздушна пушка	СХ1-телесни	
мажи

1.	Васко	Стефановски	битола	
88,76,77,84=325

2.	бранимир	Јовановски-куманово	
71,81,74,76=302

3.	никола	Станоевски	битола	
77,77,75,73=302

4.	Ванчо	каранфилов-Скопје	
56,68,75,74=273

5.	Ѓоре	здравески	Прилеп	
70,47.70,79=266

6.	олга	ристовска	Скопје	
42,40,6,64=211

7.	Мендо	дивјаковски-битола	
32,4,37,59=169

Воздушна пушка микс	СХ2-	телесни	
1.	оливера	наковска	бикова-битола	

82,86,86,80=334
2.	никола	Ѓуровски-битола	

81,83,79,81=324
3.	наташа	Црвенковска-битола	

80,60,51,67=258
Воздушен пиштол микс глуви и 

наглуви	(мажи	и	жени)
1.	Светлан	Седмаков-Скопје	

88,92,87,91,89,89=536
2.	андријана	Грковска-Скопје	

89,90,91,86,83,84=523
3.	даниел	Михајловиќ-Скопје	

82,90,81,83,86,77=499
4.	нина	Гуртавенко-Пејчиќ-Гев.	

78,78,86,78,80,74=474
5.	Горан	Митревски-Скопје	

75,76,80,83,77,82=473
Воздушна пушка мажи глуви
1.	Светлан	Седмаков-Скопје	

70,77,84,77=308
2.	Горан	Митревски-Скопје	

63,64,75,67=269
3.	даниел	Михајловиќ-Скопје	

59,64,65,67=255
4.	оливер	Пејчиќ-Гевгелија	

36,47,38,41=162
5.	бурхан	Мамудовски-куманово	

17,14,28,35=94
Б.Јовановски

ОДРЖАНО ДРЖАВНО 
ПРВЕНСТВО  
ВО СТРЕЛАШТВО 2019

на	05.10.2019	година,	на	стрелиште-
то	„бејбунар“	во	охрид	се	одржа	држав-
ното	првенство	 во	 стрелаштво	 за	 спор-
тисти	 со	 инвалидност	 на	 Македонија.	
на	 првенството	 по	 одделни	 категории	
настапија	12	спортисти	со	телесен	инва-
лидитет	 (во	 три	 спортски	 дисциплини)	
и	7	 спортисти	 со	оштетен	 слух	 (во	 три	
спортски	дисциплини).

Судии	на	 натпреварот	 беа	Валентина	
Гоџовска,	бранимир	Јовановски	и	драган	
дојчиноски,	а	натпреварот	помина	во	фер	
и	спортска	атмосфера.	Средства	за	одржу-
вање	на	овој	натпревар	беа	обезбедени	од	
Министерството	за	труд	и	социјална	поли-
тика	и	од	агенцијата	за	млади	и	спорт.

Воздушен пиштол микс телесни	
(мажи	и	жени)

1.	оливера	н.	бикова-битола	
96,92,92,92,96,94=562

2.	александар	Јовановски-Ск.	
94,93,91,92,93,90=553
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Б.ЈовановскиКласа 6-8
1.	рубинчо	ристески	-	Прилеп;
2.тони	Митровски	-	Скопје;
3.томи	Јаневски-битола;
4.	Васко	Стефановски	-	битола
5.	Марјан	зафировски	-	Скопје
6.	Ванчо	каранфилов	-	Скопје	
7.дончо	Чомбов-Велес
8.	костадин	николов	-	Струмица;
9.антон	коцески-Велес
Класа 9-10
1.Страшко	коцевски-куманово;
2.небојша	ташиќ-куманово
3.	зоран	трајановски	-	Скопје;
4.	Митко	Сотироски	-	охрид;
5.дејан	алексовски	-	Скопје;
6.ненад	диниќ-Скопје
7.	Вјечислав	корјакин	-	Скопје;
8.	кристијан	божиновски	-	Скопје;
Класа 6-10 жени		телесен	инвалидитет
1.	Лилјана	Мицовска	-	кочани;
2.	олга	ристовска	-	Скопје;
3.	наташа	Црвенковска	-	битола;
4.	тајна	ристеска	-	Прилеп.
По	завршување	на	првенството,	прет-

седателот	на	федерацијата,	бранимир	Јо-
вановски,	и	генералниот	секретар,	драган	
дојчиноски,	на	најдобрите	три	спортисти	
по	класи	им	ги	доделија	медалите,	а	по-
тоа	 беше	 организиран	 заеднички	 ручек.	
Средства	за	ова	првенство	беа	обезбедени	
од	Министерството	 за	 труд	 и	 социјална	
политика	и	агенција	за	млади	и	спорт.

ПОЕДИНЕЧНО  
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА  
ВО ПИНГ ПОНГ 2019

-Титули за Страшко Коцевски и 
Бранимир Јовановски од Куманово, Ру-
бинчо Ристески од Прилеп и Лилјана 
Мицовска од Кочани;

на	29.09.2019	година	во	Прилеп	се	
одржа	 поединечното	 државно	 првен-
ство	 на	 Македонија	 во	 пинг	 понг	 за	
лица	 со	 инвалидност,	 во	 организација	
на	 националната	 федерација	 за	 спорт	
и	рекреација	на	инвалидите	на	Северна	
Македонија	-	Параолимписки	комитет	
на	Северна	Македонија.

на	 првенството	 зедоа	 учество	 26	
спортисти	 со	 телесен	 инвалидитет	 по-
делени	во	4	категории.	на	првенството,	
иако	во	сениорска	конкуренција,	учест-
вуваа	и	двајца	млади	спортисти,	коста-
дин	николов	и	кристијан	божиновски,	
стипендисти	на	агенцијата	 за	млади	и	
спорт	 на	 рМ.	 По	 исклучително	 фер	 и	
коректна	борба,	беа	постигнати	следни-
те	резултати	по	класи:

Класа 3-5
1.	бранимир	Јовановски-куманово;
2.	Муштеба	амети	-	охрид;
3.	зоран	Јовановски	-	Струмица;
4.	Васил	росомански	–	кавадарци;
5.александар	Јовановски-Скопје.
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6.	Вјечислав	корјакин	–	Скопје
Медалите	 и	 дипломите	 на	 најус-

пешните	спортисти	по	одделни	кате-
гории	им	ги	врачи	генералниот	секре-
тар	на	Параолимпискиот	комитет	на	
Северна	 Македонија,	 драган	 дојчи-
носки.

Б.Јовановски

МЕЃУНАРОДЕН  
ТУРНИР ВО ПИНГ 
ПОНГ „КУМАНОВО 
2019“

на	30.11.2019	година,	во	спортската	
сала	на	Гимназијата	„Гоце	делчев“	во	
куманово	се	одржа	пријателски	меѓу-
народен	натпрвар	во	пинг	понг	помеѓу	
спортистите	 со	 телесен	 инвалидитет	
од	 Северна	 Македонија	 и	 од	 Србија	
по	 повод	 одбележување	 на	 јубилејот	
„500	години	куманово“,	а	во	рамките	
на	титулата	„куманово-европски	град	
на	спортот	за	2019	година“.

организатор	на	натпреварот	беше	
Сојузот	за	спорт	и	рекреација	на	ин-
валидите	–	куманово	во	соорганиза-
ција	 и	 со	 финансиска	 поддршка	 од	
општински	сојуз	на	спортови	кума-
ново.

натпреварот	 го	 отвори	 градо-
началникот	 на	 општина	 куманово,	
Максим	димитриевски,	кој	во	својот	
поздравен	 говор	 истакна:	 „нашата	
општина	 се	 гордее	 со	 резултатите	
што	 ги	 постигнуваат	 македонските	
спортисти	 –	 параолимпијци.	 Многу	
е	важно	спортистите	со	инвалидност	
да	вежбаат	и	да	тренираат,	пред	се	за-
ради	добро	здравје,	а	оние	најдобрите	
на	спортско	поле	да	ги	измерат	силите	
во	борбата	за	освојување	на	медали.	
еден	таков	меѓународен	натпревар	се	
одржува	 денеска	 во	 нашиот	 град	 во	
организација	 на	 Сојузот	 за	 спорт	 и	
рекреација	на	инвалидите	куманово	и	
општинскиот	сојуз	на	спортови	што	

ни	претставува	голема	чест	и	задовол-
ство	 во	 рамките	 на	 одбележувањето	
на	 јубилејот	 500	 години	 куманово	
и	во	рамките	на	титулата	куманово-
европски	град	на	спортот	за	2019	го-
дина.	ние	ќе	се	потрудиме	во	иднина	
турнирот	да	го	подигнеме	на	ниво	на	
традиционален	со	учество	на	спорти-
сти	од	поголем	број	на	држави,	пред	
се	од	регионот	но	и	пошироко.	Со	ова	
го	прогласувам	турнирот	за	отворен“.

Главен	судија	на	натпреварот	беше	
Мики	трендафиловски,	 а	 на	натпре-
варот	 настапија	 10	 пингпонгари	 од	
нашата	 држава,	 меѓу	 кои	 Страшко	
коцевски	и	небојша	ташиќ	од	кума-
ново,	како	и	7	спортисти	од	Србија.

Се	играше	во	3	категории	и	во	ис-
клучително	фер	и	коректна	спортска	
атмосфера	 беа	 постигнати	 следните	
резултати	и	пласмани:

Класа 3-5
1.	бојан	Стаменковиќ	-	Србија
2.	Милош	Стојиљковиќ	–	Србија
3.	Муштеба	амети	-	охрид
4.	зоран	Јовановски	–	Струмица
Класа 6-8
1.	никола	Јовановиќ	–	Србија
2.	Милан	антиќ-Србија
3.	рубинчо	ристески	–	Прилеп
4.	Милан	Јаниќијевиќ	–	Србија
5.	Марјан	зафировски	–	Скопје
6.	тони	Митровски	–	Скопје
7.	игор	Постолов	–	Струмица
Класа 9 – 10
1.	дарио	Стошиќ	–	Србија
2.	Страшко	коцевски	–	куманово
3.	Милош	тасиќ	–	Србија
4.	зоран	трајановски	–	Скопје
5.	небојша	ташиќ	–	куманово
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ОРГАНИЗИРАН  
ТУРНИР ВО ФУДБАЛ 
ОД „МОБИЛНОСТ  
ТЕТОВО“ И ГОСТИВАР 
ВО РАМКИТЕ  
НА ПРОЕКТОТ  
„СО ФУДБАЛ ПРОТИВ 
ДИСКРИМИНАЦИЈА“

недели	на	фудбалот	е	глобална	кам-
пања	 која	 има	 за	 цел	 да	 се	 справи	 со	
дискриминацијата	и	да	ја	прослави	раз-
новидноста	во	фудбалот.	Во	период	од	
две	недели	во	месец	октомври,	повеќе	
од	150.000	луѓе	зедоа	учество	во	2.000	
настани,	во	над	60	држави,	за	да	се	до-
несе	позитивна	социјална	промена	во	и	
преку	фудбалот.

овие	 недели	 ги	 обединуваат	 ос-
новните	 групи,	клубови,	поддржувачи,	
невладините	 организации	 и	 заедници-
те	под	 влијание	на	исклучувањето	низ	
целиот	 континент	 за	 искоренување	 на	
дискриминацијата	 во	 играта.	 тие	 сите	
организираат	 настани	 и	 активности	 за	
време	на	овој	период.

	оваа	година	и	„Мобилност	тетово	
и	Гостивар“	се	вклучи	во	активностите	
за	борба	со	фудбалот	против	дискрими-
нацијата,	со	тоа	што	на	11	октомври	ор-
ганизиравме	турнир	во	фудбал	на	терен	
во	тетово,	каде	што	учество	зедоа	над	
20	млади	 луѓе,	 со	 помал	или	 без	 теле-
сен	 инвалидитет.	 Со	 оваа	 активност	 и	
„Мобилност	 тетово	 и	 Гостивар“	 зедоа	
активно	 учество	 во	 оваа	 огромна	 кам-
пања,	чија	цел	и	мисија	се	поклопува	со	
нашето	движење	за	еднакви	можности.

Фани Јаќимовска

ЕКИПНО ДРЖАВНО 
ПРВЕНСТВО ВО ШАХ 
– НФСРИСМ—ПКСМ 
2019

на	01.12.2019	 година	во	Скопје,	 во	
организација	 на	 Параолимпискиот	 ко-
митет	на	Северна	Македонија	се	одржа	
екипното	државно	првенство	во	шах	за	
2019	година.	на	првенството	настапија	
репрезентациите	на	4	национални	инва-
лидски	организации.

Првото	 место	 го	 освои	 екипата	 на	
Мобилност	Македонија	со	максимален	
број	на	победи	(3).

екипата	 на	Мобилност	Македонија	
во	 состав:	 Јанчо	 Ѓорѓевски-куманово,	
тоде	 зафировски-тетово,	 адем	 небиу-
Скопје	и	билал	биберовиќ-Велес	го	при-
ми	преодниот	пехар	од	претседателот	на	
Параолимпискиот	 комитет	 на	 Северна	
Македонија,	бранимир	Јовановски

Конечен пласман
1.Мобилност	Македонија		 	

	 3	бодови	(10	½	поени)
2.Сојуз	на	цивилни	инвалиди		 	

	 2	бодови	(6	½	поени)
3.Сојуз	на	слепи		 	 	

	 1	бод	(7	поени)
4.	Сојуз	на	глуви		 	 	

	 0	бодови	(0	поени)
Б.Јовановски
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