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27-ми РЕПУБЛИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ

4-та МАСОВНА СРЕДБА ВО ПРИРОДА

21-ви МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ  
НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА
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ОДРЖАНА 7-МА МЕЃУНАРОДНА 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

НИК ВУЈИЧИЌ ВО СКОПЈЕ

ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА ОД 6-ТА 
МЕЖУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

гЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА
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БРОЈ 8
5, M

AJ
 2016

www.m
obiln

ost.
mk

e-m
ail: 

contact@
mobiln

ost.
mk

NACIO
NA

L
EN

 S
O

JU
Z 

NA
 L

ICA SO TELESEN INVALIDITET N
A

 M
A

K
EDONIJA

MAKEDONIJA
MOBILNOST

9 771857 847001

ISSN 1857-8470

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија

Број 8
6, С

ЕП
ТЕ
М
ВР
И 2016

www.m
obiln

ost.
mk

e-m
ail: 

contact@
mobiln

ost.
mk

NACIO
NA

L
EN

 S
O

JU
Z 

NA
 L

ICA SO TELESEN INVALIDITET N
A

 M
A

K
EDONIJA

MAKEDONIJA
MOBILNOST

9 771857 847001

ISSN 1857-8470

V масовна средБа во Природа 
во срЦ Треска

XV ПараолимПиски игри  рио 2016

ново возило за Превоз  
на лиЦа со инвалидносТ

XXVIII сПорТски игри на лиЦа  
со Телесен инвалидиТеТ  
на македонија

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија

Број 8
8, М

АЈ 2017

www.m
obiln

ost.
mk

e-m
ail: 

contact@
mobiln

ost.
mk

NACIO
NA

L
EN

 S
O

JU
Z 

NA
 L

ICA SO TELESEN INVALIDITET N
A

 M
A

K
EDONIJA

MAKEDONIJA
MOBILNOST

9 771857 847001

ISSN 1857-8470

одрЖана VIII меЃународна 
ликовна колонија

одрЖана VII рекреаТивна  
средБа во Природа

усПеШен насТаП  
на македонскиТе сПорТисТи  
на меЃународни ПрвенсТва

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Целта на проектот е подигнување на свеста за 
потребата од физичка активност како основа за 
здрав начин на живот преку вклучување на 
младите луѓе со инвалидност во рекреативни 
спортски активности.

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ

Загребачки спортски сојуз на лица со инвалидност

ПАРТНЕРИ

Change your Mindset-Sport4Everyone

Sport4Everyone

Sport4Everyone @EveryoneSport4

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ:
mk.sport4everyone.eu

Параолимписки комитет на Словенија 

Италијанска пингпонгарска федерација

Македонски параолимписки комитет

Параолимписки комитет на Црна Гора

Австриски пингпонгарски сојуз

Параолимписки комитет на Србија

Организација за промоција на 
граѓанско општество ЕЦХО

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
1 Јануари 2017 – 30 Јули 2018

Оваа публикација ги отсликува исклучиво ставовите на авторот на 
публикцијата и Комисијата не може да се смета за одговорна во 
случај на употреба на информациите кои се содржат во истата.
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одрЖани 29-ти реПуБлиЧки 
сПорТски игри

раБоТни средБи со Фзом  
за измена на Правилник  
за орТоПедски Помагала

усПеШен насТаП  
на македонскиТе сПорТисТи  
на меЃународни ПрвенсТва

измени на законоТ  
за соЦијална заШТиТа
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23-ТИ реПуБлИЧкИ кВИз НаТПреВар  
На мОБИлНОСТ макеДОНИја,  
И 20-Та ТОрТИјаДа 2017

ИСТраЖуВаЊе - ПрИСТаПНОСТ На СуДОВИТе

креИраЊе На ИНклузИВНИ уСлугИ На ДеЦа  
И лИЦа СО ПОПреЧеНОСТ

ИзмеНИ На закОН за СОЦИјалНа заШТИТа

9 771857 847001

ISSN 1857-8470

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

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

e-mail: contact@mobilnost.mk

MOBILNOST
БрОј 91, јулИ 2018www.mobilnost.mk

заВрШНа ПреС кОНФереНЦИја На ПрОекТОТ 
“cHanGe YoUR minDset-sPoRt4eVeRYone”

Vii маСОВНа СреДБа ВО ПрИрОДа

30-ти реПуБлИЧкИ СПОрТСкИ ИгрИ На лИЦа  
СО ТелеСеН ИНВалИДИТеТ На макеДОНИја
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РЕНОВИРАЊЕТО НА АПАРТМАНИТЕ  
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- ЕВРОПСКА ШАМПИОНКА
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дедо мраз меѓу децата со телесен инвалидитет

одржани 17-ти литературни средби

собранието ги ратфикува конвенцијата на он за правата 
на лицата со инвалидитет и Факултативниот протокол кон истата
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Членовите на мобилност македонија
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Тематска средба во природа на 
рекреативниот центар Треска

одржани 24-ти спортски игри на лица 
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ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ДО 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА  
СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ
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ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ  
ОД III МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА 
КОЛОНИЈА ОХРИД 2012
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Прием кај министерот  
диме спасов

II масовна рекреативна средба  
на срЦ „Треска“

IV ликовна колонија  
„охрид 2013“

XXV републички спортски игри
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одржан XIX републички квиз 
натпревар на лица со телесен 
инвалидитет

Потпишан меморандум  
за соработка меѓу организациите  
кои ги обединуваат параплегичарите  
и тетраплегичарите

одржани XIX музички средби на 
лица со телесен инвалидитет

одржана XVI Тортијада 
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Барање до влада на рм  
за бенефиции за лицата  
со телесен инвалидитет

Препораки кон првиот  
иницијален извештај

Проект „инклузивни детски 
игралишта“ во завршна фаза

работна средба со премиерот  
никола груевски

донирани електромоторни  
колички
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XXVI републички спортски игри  
на лица со телесен инвалидитет  
на македонија

V меѓународна ликовна колонија 
„охрид 2014“

III масовна рекреативна средба  
на лица со телесен инвалидитет 
на македонија
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ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
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МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
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ЗБОР НА УРЕДНИКОТ

Изминатиот период за Мобилност Македонија беше исполнет со мно-
штво на значајни активности. Остваривме неколку средби со министерката 
за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, на кои без исклучок, 
поред другите барања, баравме зголемување на социјалните надоместоци 
и врзување на висината на надоместоците во сооднос со просечна месечна 
плата, како и зголемување на средствата за спроведување на програмските 
активности на сојузот. За жал, се уште немаме конкретен договор, ниту пак 
остварена средба со претседателот на Владата на РСМ, Димитар Ковачев-
ски, и поред неколкуте барања за средба испратени до неговиот кабинет.

Нашите претставници активно учествуваат во процесот на подготовка 
на новата Национална стратегија за правата на лицата со инвалидност (по-
преченост). Во изминатиот период беа одржани две тематски работилници, 
а во периодот пред нас претстои интензивирање на работа по групи за од-
редени тематски прашања. Се очекува текстот на новата Стратегија да биде 
усвоен до крајот на годинава.

Двајца членови на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски и 
Оливера Наковска Бикова, од Претседателот на Република Северна Ма-
кедонија, Н.Е. Стево Пендаровски, беа одликувани со највисоко државно 
одличје, Орден „8 Септември“, за вонредни заслуги и исклучителен личен 
придонес за меѓународна афирмација и угледот на државата. Со Указот за 
нивното одликување, Мобилност Македонија стана една од ретките ор-
ганизации која во своите редови има членови, добитници на највисоко 
државно признание, препознатливи преку успесите на спортско поле но 
и, како што истакна Претседателот Пендаровски во неговиот говор,како 
граѓански активисти кои преку Мобилност Македонија се борат за соли-
дарно општество со еднакви можности за сите, во кое лицата со попрече-
ност ќе можат, како рамноправни, да го живеат животот.

Драги читатели, за погоре пишаното, но и за многу други содржни, мо-
жете поопширно да прочитате во јубилејниот стоти број на весникот „Мо-
билност“.
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ЈУБИЛЕЈНО 100 ИЗДАНИЕ НА ВЕСНИКОТ МОБИЛНОСТ

СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Се започна 1994 година, кога претседателството на то-
гашниот Сојуз на здруженијата на телесно инвалидизира-
ните лица на Македонија, знаејќи дека изговорениот збор 
се слуша, но и неминовно се заборава, а оној напишани-
от и отпечатен останува трајно да сведочи за времињата, 
настаните и луѓето кои ја испишувале нашата судбинска 
состојба и застапувачка улога во борбата за подобрување 
на правата на лицата со телесен инвалидитет во нашата 
држава, донесе одлука да започне со издавање на гласило 
на сојузот, наречено „ФЕНИКС“, за да веќе од вториот 
број го промени називот на гласилото додавајќи ја годи-
ната на основањето на сојузот нарекувајќи го „ФЕНИКС 
86“. Гласилото најпрвин излегуваше во форма на билтен 
печатен во црнобела техника кој излегуваше во 4 броја 
годишно, и со текот на годините, денес прерасна во колор 
весник од 44 страници, печатен во 1.200 примероци кои 
бесплатно им ги доставуваме на нашите членови.

По ребрендирањето на сојузот во денешен назив, Нацио-
нален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија 
– Мобилност Македонија во 2011 година, некако природно 
беше да го ребрендираме и називот на весникот, така да од 
бројот 77 (и денес) се нарекува „МОБИЛНОСТ“.

„МОБИЛНОСТ“, како и секој друг печатен медиум 
на своите страници објавуваше разни вести од општест-
вениот, политичкиот, културниот и спортскиот живот на 
лицата со телесен инвалидитет, извештаи од разни слу-
чувања, извадоци од закони и правилници значајни за ос-

таврување на некое право од областа на социјалната заш-
тита, појаснувања за остварување на тие права, колумни, 
интервјуа, огласи, реклами итн, вистински прозорец кон 
светот за лицата со телесен инвалидитет.

Поред печатеното издание на весникот, пратејќи ги 
современите трендови и желбата да допреме до секој оној 
кој милува да го чита весникот, денес истиот е постиран 
на веб страната на Мобилност Македонија и во елек-
тронска форма. Ние повозрасните се уште го негуваме 
односот кон пишаниот збор вткаен во весниците, и секој 
миг од своето слободно време го користиме да прочита-
ме нешто ново, нешто што ќе ни даде  нови сознанија 
за одредена проблематика или одреден општествен фено-
мен кој е во центарот на нашиот интерес, меѓутоа наша 
обврска е да се потрудиме таа навика да им ја пренесеме 
и на младите лица со телесен инвалидитет кои денес на 
некој начин како малку да го поттурна и маргинализираа 
феноменот читање и не им е на листата на приоритети.

Нека ни е честит јубилејниот 100 број на весникот 
„МОБИЛНОСТ“, со надеж дека ќе доживее уште многу 
јубилеи побудувајќи наплив на позитивни емоции кај чи-
тателите, втурнувајќи ги во виорот на возбудата во мигот 
на прелистувањето на неговите страници со сите придо-
бивки кои една индивидуа може да ги добие со читање.

Бранимир Јовановски

Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет 
на Мaкедонија - Мобилност Македонија, на 09.08.2022 
година во Велес ја одржа XVII-та седница на Управниот 
одбор на Мобилност Македонија.

Пред започнување на седницата, членовите на УО со 
едноминутно молчење им оддадоа последна почит на 
починатите поранешни членови на органите и телата на 
сојузот, Михаил Бошковски – Мице, Буран Бала, Тоде 
Зафировски, и бројни други кои прерано не напуштија.

По утврдување на дневниот ред, беше разгледан и 
усвоен Записникот од претходната седница на УО одр-
жана на 31.03.2022, а претседателот на Сојузот даде 
иформација за реализирани активности помеѓу две се-
дници на УО.

Потоа се премина на донесување на Одлуки и тоа: 
по барање на Мобилност Радовиш се донесе одлука 
за плаќање на закупнина за канцелариски простор на 
здружението; за учество на наши спортисти на меѓуна-
родни натпревари по добиени покани и тоа во Врњачка 
Бања - Србија, Зеница – Босна и Херцеговина, и Копер 

- Словенија; за одржување на XI-та Меѓународна ли-
ковна колонија во Охрид од 01-08.10.2022 година; се 
утврди 17-18.09.2022 година како датум за одржување 
на 28. Републички Квиз натпревар во Струга, како и 
12.09.2022 година како датум за организирање на ква-
лификационен натпревар во сите здруженија, членки на 
сојузот; за набавка на настрешници во објекти за опо-
равок и рехабилитација во Охрид, бр. 5, 5а, 6, 9 и 10; 
да се објави повик за литературни творби за XXVII-ми 
Литературни средби на лица со телесен инвалидитет; за 
ангажирање на домаќинот на објектоте за опоравок и 
рехабилитација за одржување на хигиена во објектите 
во текот на сезоната за дополнителни 4.000,00 денари 
нето износ месечно; за исплата на средства за поставу-
вање на ТВ антени во објектите за опоравок и рехабили-
тација во Охрид; за утврдување на висина на средства 
за намерно направена штета на инвентарот и ситниот 
инвентар во објектите за опоравок и рехабилитација во 
Охрид во трикратно зголемен износ на средства во од-
нос на набавната цена на инвентарот.

Б. Јовановски
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„МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНВАЛИДСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРУЖЕНИ ВО НСИОМ ОДРЖАА РАБОТНА СРЕДБА  
СО МИНИСТЕРКАТА ТРЕНЧЕВСКА

На 29.4.2022 година, во просториите на ДХО „Даре 
Џамбаз“, беше одржана работна средба помеѓу претсед-
ателите на националните инвалидски организации и ми-
нистерката за труд и социјална политика, Јованка Трен-
чевска, со нејзините соработници.

На средбата повторно ги потенциравме барањата на 
нашите членови за зголемување на висината на надомес-
тоците за нега и помош од друго лице, за попреченост и 
посебниот додаток, како и нивно врзување со процент од 
просечна месечна плата.

Министерката истакна дека врзување со процент од 
месечна плата е невозможно заради тоа што во системот 
не може да се врзуваат правата од работен однос со пра-
вата од социјалната заштита. 

Што се однесува до покачувањето на надоместоците, 
министерката истакна дека нашата држава, но и светот во 
глобала, се наоѓа во исклучително тешка економска со-
стојба и глобална криза, и дека во моментов тешко дека 
ќе може да се зборува за покачување на надоместоците, 
меѓутоа истакна дека може да се работи на одредено 
зголемување со новиот Буџет за 2023 година. Притоа на-
гласи дека не треба да се занемарат и заборават другите 
услуги и права кои министерството ги донесе за подоб-
рување на положбата на лицата со инвалидност (можете 
да ги прочитате подолу во текстот од нивниот допис кој 
интегрално ви го пренесуваме), кои исто така министер-
ството го чинат многу средства од Буџетот.

Претседателите на националните инвалидски орга-
низации истакнаа дека се свесни за големата економска 
криза во која живееме, предизвикана од пандемијата од 
ковид, енергетската криза и најново војната помеѓу Ру-
сија и Украина, но од друга страна нашите членови без 
зголемување на висина на надоместоците тешко можат 
да ги користат средствата за кои истите се наменети, за 
компензација на зголемените животни трошоци заради 
инвалидитетот, и за обезбедување на услугата нега и по-
мош од друго лице. За да се амортизира колку-толку со-
стојбата, а сè до конечна и целосна реализација на наши-
те барања, побаравме веднаш, со ребалансот на Буџетот 
во јули, да се зголемат надоместоците најмалку за 15% 
и да се предвиди со новиот Буџет дополнително зголе-
мување со 15%, така би се вратиле на реалниот износ на 
надоместоците од времето кога беа донесени.

Министерката одговори дека се планира посебниот 
додаток да се зголеми за 15%, а за другите надоместоци 
ќе се вложат напори, но во услови на ваква криза, теш-
ко дека ќе може да се зголемат средствата наменети за 
трансфери од областа на социјалната политика (во кои 
спаѓа исплата на спомнатите надоместоци).

Ние, како инвалидски организации, ќе продолжиме 
и понатаму со преговорите и барањата со МТСП и Вла-
дата, ќе иницираме повторни средби за решавање на ова 
прашање, а во меѓувреме ви го пренесуваме текстот од 
дописот кој го добивме од МТСП, како и линкот на обја-
вата на нивната веб-страница:
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„Почитувани,
Врз основа на одржаниот состанок и барањата на чле-

новите на Националните инвалидски организации, Ми-
нистерството за труд и социјална политика во соработка 
со другите релевантни министерства и институции ве ин-
формира дека во 2022 година ќе спроведе неколку мерки 
кои се во интерес на унапредување на правата на децата 
и лицата со попреченост:

· ослободувањето од партиципација за лицата со по-
преченост над 26 години, корисници на правото за попре-
ченост при специјалистичко-консултативна здравствена 
заштита, болничко здравствена заштита и за лекови из-
дадени на рецепт на товар на Фондот за здравствено оси-
гурување;

· Измена и дополнување на Законот за заштита на де-
тето со кое ќе се овозможи покачување на посебниот до-
даток за 15% за сите три подвидови на корисници;

· Намалување на возрасната граница за остварување 
на правото за траен надоместок за родител кој се грижел 
за своето дете со попреченост до неговата 26-годишна 
возраст;

· Измена на Законот за социјална заштита со кое ќе се 
дополни делот за децата/лицата кои можат да ја користат 
услугата за лична асистенција и за децата/лицата со ком-
бинирана попреченост, но каде што една од попречено-
стите е најтешка телесната попреченост;

· Измена и дополнување на Одлуката за цената на со-
цијалните услуги за 2022 година, каде што се предвиду-
ва цена за час индивидуален и цена за дневен третман за 
дете/лице со попреченост од стручен работник во лицен-
цираните Дневни центри за деца со попреченост, односно 
858 денари за индивидуален третман и 1.053 денари днев-
но по корисник.

· Воведување на Регистар за лицата со попреченост;
· Измена на Правилникот за ортопедски помагала со 

што ќе се овозможи да се доделуваат ортопедски пома-
гала – чевли на секои 6 месеци за сите возрасни групи;

· Подготовка на нова Национална стратегија за лицата 
со попреченост 2022-2027;

· Обезбедување на обуки и понуда на работни места 
за невработените родители на децата со попреченост во 
услугите од социјалната заштита и во Дневните центри;

· Отворање на Центар за рана интервенција во сора-
ботка со Министерството за здравство и со Граѓанските 
организации;

· Отворање на 10 станбени единици за живеење со 
поддршка за 50 корисници од Специјалниот завод Демир 
Капија и ЈУ Завод за рехабилитација Скопје.

Министерството ќе продолжи да ги унапредува пра-
вата на децата и лицата со попреченост во консултација 
со граѓанските организации, Националните Сојузи и ро-
дителите на децата со попреченост со кои во изминатите 

три години ги реализиравме следните мерки и политики:
· Воведување на две целосно нови услуги за децата и 

лицата со попреченост - Лична асистенција(269 денари за 
час) и услугата Домашна нега (289 денари за час) платени 
преку Центрите за социјална работа;

· Проширување на Правото за попреченост и за лица-
та со интелектуална попреченост;

· Зголемување на додатокот за надоместок за плата за 
скратено работно време за родител кој чува дете со по-
преченост до 50% од просечна нето-плата;

· Воведување на траен надоместок за родител, кој се 
грижел за детето со попреченост до неговата 26-годишна 
возраст без да го смести во институција, кој е неврабо-
тен и не користи право на пензија, по наполнување на 62 
години за жена, односно 64 години за маж (8.000 денари 
месечно).

· Зголемување на износот на утврдената висина на 
правото на посебен додаток за 15% и дополнително овој 
износ се зголемува за 25% и изнесува 6.276 денари за ма-
теријално необезбедени семејства и зголемување за 50%, 
односно 7.531 денар за самохраните родители коиимаат 
дете со попреченост

· обезбедени средства и вработување на 500 образов-
ни асистенти во наставата за кои се обезбедени 216 ми-
лиони денари

· отворени 7 станбени единици за живеење со поддрш-
ка за 35 лица до Специјалниот завод „Демир капија“.

· потпишувањето на договорот за лицата што користат 
Кохлеарни импланти за набавка на говорниот процесор;

· измена на правилникот за утврдувањето на список 
на поправки на ортопедските помагала за покривање на 
трошоците за сервис и поправка на говорниот процесор.

Министерството за труд и социјална политика ќе 
продолжи да биде отворена институција за сите, бидејќи 
само заедно можеме да ги подготвиме најдобрите реше-
нија кои се во интерес на подобрувањето на пристапот до 
правата и услугите од социјалната заштита, но и приста-
пот до пазарот на трудот и подобрување на капацитети-
те за вработување кај лицата со попреченост. Воедно ќе 
направиме анализа за сите други барања кои беа истак-
нати на средбата, како што е покачувањето на висина-
та на правото за попреченост, воведување на правото за 
родител негувател, развој на рана интервенција за деца 
од 0 до 5 години, обезбедување на толкувачи на знаковен 
јазик како услуга, покачување на лимитот во Програмата 
за набавка на моторни возила од 10.000 на 15.000 евра, 
враќање на наменските средства кои се доделуваат преку 
средствата кои се добиваат во согласност со Законот за 
игри на среќа и други решенија кои се во интерес на де-
цата и лицата со попреченост.“

Б.Јовановски
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НАСТАН ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ООН АГЕНЦИИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

На 22.6.2022 година, во Хотелот „Дабл Три бај Хил-
тон“ во Скопје, во организација на УН агенциите во Се-
верна Македонија се одржа настан-промоција на Ситу-
ационата анализа за правата на лицата со попреченост 
во Република Северна Македонија и претставување на 
заедничката програма на ОН „Од знаење и ангажман - до 
зајакнување и учество (KEEP)“.

На настанот присуствуваше претседателот на „Мо-
билност Македонија“, Бранимир Јовановски.

Поздравни говори одржаа:
• Јована Тренчевска,министерка за труд и социјална 

политика
• Јетон Шаќири,министер за образование и наука и
• Росана Дуџак,постојан координатор на ОН
Потоа од страна на експертите беше презентирана 

Ситуационата анализа за правата на лицата со попрече-
ност во Република Северна Македонија и претставена 
заедничката програма на ОН „Од знаење и ангажман - до 
зајакнување и учество (KEEP)“.

По куса пауза од 30 минути, започна првиот воведен 
состанок на членовите на Управниот одбор и техничката 
работна група на заедничката програма, на кој од „Мо-
билност Македонија“ присуствуваа Бранимир Јованов-
ски и Горан Спасов.

Воведно обраќање имаа Васка Бајрамовска, претстав-
ник на Независниот мониторинг механизам за КПЛП 
при Народниот правобранител и Лидија Крстевска-Дој-
чиновска, претставник на Националното координативно 
тело за имплементација на КПЛП.

По кусото претставување на членовите на двете тела, 
беше претставена заедничката програма „Преку знаење 
и ангажирање – до оснажнување и учествување (ЗАОУ)“, 
што ја спроведуваат три тела на ОН: 

-Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА);
-Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ) и 
-Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), 

финансирана од Партнерството за правата на лицата со 
попреченост – Повеќепартнерски доверителски фонд 
(УНПРПД МПТФ), а под севкупна координација на Кан-
целаријата на постојаниот координатор на ОН. 

Програмата ќе се спроведува во период од 24 месеци 
(јануари 2022 – февруари 2024) и располага со буџет од 
300.000 УСД, целосно обезбедени од УНПРПД МПТФ. 
УНПРПД МПТФ претставува соработка единствена од 
ваков вид која ги здружува телата на ОН, властите, орга-
низациите на лицата со попреченост (ОЛП), и пошироко-
то граѓанско општество, во унапредувањето на правата 
од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост 
(КПЛП) и Целите за одржлив развој (ЦОР) кои се од-

несуваат на попреченостите. Во согласност со клучните 
препораки од ситуациската анализа, севкупната цел на 
Програма е да се придонесе за намалување на нееднак-
воста и исклученоста на сите лица со попреченост во 
Северна Македонија, преку i) мултипартитно градење 
на капацитетите за недискриминаторно, инклузивно и 
отчетно давање услуги; ii) препораки и предлози засно-
вани на докази за подобрување на постојните закони и 
политики за инклузивни услуги, буџетирањекое ги зема 
предвид потребите на лицата со попреченост, прибирање 
административни податоци, и iii) олеснување на вклуче-
носта на лицата со попреченост во главните текови, како 
и значајниот придонес на организациите на лицата со 
попреченост (ОЛП) за националното планирање и развој.

Б.Јовановски
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НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА НОВА НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

На 28-29.6.2022 година, во хотелот „Холидејин“ во 
Скопје, се одржа Национална работилница за подготовка 
на „Национална стратегија за правата на лицата со попре-
ченост“. „Мобилност Македонија“ на ова работилница ја 
претставуваше претседателот Бранимир Јовановски.

Работилницата имаше за цел, врз основа на Конвен-
цијата на ОН за правата на лицата со попреченост, да ја 
подготви новата „Националната стратегија за правата 
на лицата со попреченост“ со краткорочни, среднороч-
ни и долгорочни активности со фокус на конкретни 
мерки за поддршка на лицата со попреченост. 

Во овој процес за изработка на стратегијата се вк-
лучени: Министерството за труд и социјална политика 
како носител на „Националната стратегија за правата 
на лицата со попреченост“, Националното координа-
тивно тело за имплементација на Конвенцијата на ОН 
за правата на лицата со попреченост, како иницијатор 
на процесот на изработка на стратегијата, Национал-
ните инвалидски организации, меѓу кои и „Мобилност 
Македонија“, други организации на лицата со попре-
ченост и родителските организации, Народниот право-

бранител, Здружението на единици на локалната само-
управа (ЗЕЛС), трите најголеми стопански комори и 
други социјални претпријатија познати како модел за 
работна интеграција, како и Германското друштво за 
меѓународна соработка (ГИЗ).

Цели на работилницата беа:
• Промоција на принципите на Конвенцијата на ОН 

за правата на лицата со попреченост;
• Дефинирање на потребата од национална страте-

гија базирана на принципите на Конвенцијата;
• Споделување на клучни наоди од извештајот за 

евалуација и дискусија во однос на препораките;

• Овозможување на партиципативност и придонес 
од сите чинители при креирањето на приоритетните 
цели кои ќе бидат адресирани во понатамошните сред-
би на тематските работни групи.

Работата се одвиваше во панел-групи по разни об-
ласти, во кои изобилуваа интерактивни панел-диску-
сии преку кои беа споделени мислењата и идеите на 
сите чинители од јавниот, приватниот и граѓанскиот 
сектор. Беа детерминирани: визијата „Изградено ин-
клузивно општество за лицата со попреченост“, 
основните цели, приоритетите, предизвиците, потреб-
ните промени, ресурсите по разни области, како и пот-
ребата од мултисекторска координација сето тоа да се 
реализира и имплементира.

Носењето на Националната стратегија е поделено 
во неколку фази:

Фаза I – Воведна (Kick-off) дводневна работилница 
за сензибилизација на различните засегнати страни за 
принципите на Конвенцијата на ОН за правата на ли-
цата со попреченост и моделот за човекови права;

Ден I – Сензибилизација на принципите на Конвен-
цијата на ОН за правата на лицата со попреченост.

Ден II – Идентификување на влезни точки во сектор-
ските политики низ предлог - тематските области и 
придонес од засегнатите страни.

Фаза II – Тематски области, работни групи, нацио-
нални и локални работилници:

I. Пристапност (транспорт, домување, јавни просто-
ри, комуникации);

II. Медиуми и транспарентност (свесност за пра-
вата за специфични услуги за поддршка, пристап до 
култура и уметност);



МОБИЛНОСТ

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

8

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

III. Служби специфични за попреченост (социјална 
заштита, образование, здравство);

IV. Вработливост;
V. Пристап до правда, владеење на правото и демо-

кратско учество;
VI. Локален развој и инклузивни заедници;
VII. Следење и имплементација.

Фаза III – Работилница за валидација
Ова дводневна работилница, всушност, беше старт 

на еден повеќемесечен процес. Тематските работни 
средби ќе продолжат интензивно и во наредните ме-
сеци и се очекува до крајот на годината да се донесе и 
усвои од страната на Владата на РСМ новата Нацио-
нална стратегија за правата на лицата со попреченост.

Инаку, водечкиот мотив за изготвување на оваа 
стратегија се темели на потребата институциите да 

посветат подеднакво внимание како на услугите кои 
треба да го поддржат независното живеење на лицата 
со попреченост, така и на потребата да се препознаат 
правата на лицата со попреченост како човекови права 
и соодветно да се вградат во секторските стратегии на 
министерствата.

Целта и императив во работата, кој ни претстои, е 
да се постигнат инклузивни локални заедници било да 
се урбани или рурални, инклузивност во училиштата 
и универзитетите, на културната сцена, во спортските 
активности и во секој аспект на живеењето.

Секако, ова може да се постигне единствено преку 
партиципативен дијалог, почитувајќи ги принципите 
„Ништо за нас, без нас“ и „Никој да не биде изо-
ставен“.

На почетокот на работилницата, поздравен говор 
имаа:

• Димитар Ковачевски, претседател на Владата на 
Република Северна Македонија;

•Јована Тренчевска, министерка за труд и социјална 
политика;

•Н.Е. Анке Холштајн, амбасадорка на Сојузна Ре-
публика Германија; и

•Давид Оберхубер, директор на ГИЗ, Канцеларија 
на Северна Македонија.

Во продолжение на ова соопштение,ви го пренесу-
вам обраќањето на премиерот Ковачевски во целост:

„Ми претставува посебна чест да бидам тука со вас 
затоа што започнуваме еден процес од исклучителна 
важност за лицата со попреченост и заради фактот што 
Владата на Република Северна Македонија е сојузник 

на овие наши сограѓани. Подготовката на „Национална 
стратегија за правата на лицата со попреченост“ сведо-
чи за нашата трајна определба да обезбедиме правич-
но и достоинствено учество на лицата со попреченост 
во секојдневниот живот и во сите сфери на општест-
вото. До оваа фаза на почетокот на подготовката на 
„Националната стратегија за правата на лицата со по-
преченост“ претходеа многубројни активности на На-
ционалното координативно тело за имплементација на 
конвенцијата на Обединетите Нации за правата на ли-
цата со попреченост при Владата на Република Север-
на Македонија и на Министерството за труд и социјал-
на политика како носител на Стратегијата. Во име на 
Владата на Република Северна Македонија, дозволе-
те ми, да изразам голема благодарност за искажаната 
подготвеност на Германското друштво за меѓународна 
соработка (ГИЗ) и на тимот на Агенциите на Обедине-
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тите нации за поддршката на еден исклучително зна-
чаен системски процес за изработка на овој документ 
за унапредување на правата на лицата со попрече-
ност во Република Северна Македонија, за заедничко 
креирање на овој стратешки документ преку широка 
соработка со организациите на лица со попреченост, 
клучните надлежни институции и другите засегнати 
страни. Низ координирани активности за институцио-
нална поддршка за спроведување на конвенцијата се 
воспостави рамка која вклучи независни механизми за 
промовирање, заштита и следење на спроведувањето 
конвенција во согласност со препораките на ОН. Вла-
дата што ја предводам им овозможи на сите лица со 
попреченост запишани на прв, втор и трет циклус на 
студии на јавните високообразовни установи, да бидат 
ослободени од партиципација од наредната учебна го-
дина. Со тоа им овозможуваме на овие наши сограѓани 
да ги остварат сопствените потенцијали и личен развој 
на еднаква основа со сите други граѓани и да ги разви-
ваат своите компетенции во согласност со сопствениот 
избор. Во делот на образованието, за основните учи-
лишта со ресурсни центри обезбедивме средства за на-
бавка на опрема и дидактички средства како поддршка 
на инклузивното образование. Во рамки на програма-
та „Биди ИН, биди инклузивен, биди инклудиран“, 
доделени се и 287 стипендии за деца со попреченост, 
кои се вклучени во редовното образование, за прво и 
второ одделение за поддршка на учениците со пречки 
во развојот и на нивните семејства. Дополнително, 
преку Министерството за образование и наука беа ан-
гажирани 500 персонални асистенти за учениците со 
попреченост, а се вработени 49 специјални едукатори 
и рехабилитатори во основните редовни училишта и 
училиштата со ресурсни центри во насока на поддрш-
ка на учениците со попреченост и на наставниот ка-
дар. И тоа дава резултати. Во споредба со 2020/2021, 
во учебната 2021/2022 година зголемен е бројот за но-
возапишани ученици со попреченост за 4,5%.

Оваа бројка не е максималната којашто сакаме да 
ја постигнеме, но секако охрабрува и поттикнува за-
еднички да ги уриваме стереотипите и да им ја дадеме 
шансата на овие деца да ги остварат своите потенција-
ли и да бидат еднаков дел од нашето општество. Сти-
пендирањето на учениците со попреченост продолжу-
ва и во средното образование и за тукушто завршената 
учебна година беа доделени 100 стипендии за ученици 
со попреченост од јавните и приватните средни учи-
лишта. Како дел од приоритетите во оваа сфера беа и 
активностите за асистенција на ранливите категории 
и на лицата со попреченост коишто се реализираа во 
27 општини. Вклучивме околу 200 невработени лица 
за поддршка и грижа на над 1.500 лица со попречено-
сти. Воведовме право за надоместок за лица со инте-
лектуална попреченост. Го зголемивме надоместокот 
за скратено работно време до 50% од просечна плата. 
Сите деца се извадени од институциите и се згриже-
ни во групни домови. Ја гарантираме персоналната 

асистенција и услугата за одмена во домот. Денеска, 
со особено задоволство сакам да најавам дека од 2021 
година услугата, лична асистенција е достапна и за 
децата со потешка и најтешка физичка попреченост 
или со целосно оштетување на видот. На барање на 
семејствата на децата со попреченост, ја намаливме 
возраста кога личната асистенција станува законско 
право – од претходните осумнаесет на шест години. 
Со тоа им овозможуваме на децата со попреченост по-
добри услови за да се стекнат со образование, да игра-
ат, да се социјализираат и да растат на еднаква основа 
со нивните врсници. За нивните семејства, правото на 
лична асистенција значи дополнителна поддршка во 
справувањето со секојдневните предизвици при гри-
жата за дете со попреченост. Дадовме целосна под-
дршка на процесот и преку реформирање и отворање 
на нови здравствени центри за рана интервенција во 
кои од најраната возраст ќе се следи развојот на деца-
та кај кои постојат и најмали индикации за постоење 

попреченост или други развојни тешкотии. Во конти-
нуитет се спроведуваат активностите за подигање на 
свеста на здравствените работници и за зајакнување 
на капацитетите на јавно здравствените установи како 
одговор на потребите на лицата со попреченост. Не за-
пираме тука. Овој процес, како и досега останува мак-
симално инклузивен. Во подготовката на „Национална 
стратегија за правата на лицата со попреченост“ главен 
збор имаат директно засегнатите. И оваа работилница 
е дел од остварувањето на овие наши приоритети за 
поддршка на лицата со попреченост. Ве уверувам дека 
ги движиме работите во вистинска насока, и дека како 
одговорни носители на политики, ќе продолжиме да 
правиме сё за лицата со попреченост и секогаш заедно 
со нив. Ги повикувам сите засегнати институции да ја 
покажат својата посветеност во овој процес и активно 
да учествуваат во изработката на овој значаен стратеш-
ки документ за нашата земја. Сакам да нагласам дека 
посебно е важно е активностите кои ќе бидат плани-
рани во Акцискиот план на Стратегијата да бидат сфа-
тени сериозно и со голема доза на професионалност 
и посветеност да бидат спроведени“ – истакна преми-
ерот Ковачевски.

Б.Јовановски
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РЕПУБЛИЧКИ КВИЗ НАТПРЕВАР 2022

Националниот сојуз на лица со телесен инвали-
дитет на Македонија-Мобилност Македонија, на 17-
18.09.2022 година, во хотелот „Галеб“ во Струга, го 
одржа 28-то издание на Републичкиот квиз натпревар 
за лица со телесен инвалидитет на Македонија.

На натпреварот учествуваа 14 екипи кои беа поде-
лени во четири четвртфинални групи од кои две со-
ставени од по четири екипи, и две составени од по три 
екипи. По одржување на четвртфиналните квизови 
на 17.09.2022, двете првопласирани екипи од секоја 
четвртфинална група се квалификуваа за полуфинал-
ните борби, а останатите екипи го завршија својот 
настап на Републичкиот квиз натпревар.

Комплетот на прашањата за квизот традиционално 
ги изготви Зоран Јорданов, жири комисијата беше во 
состав Софка Прчева и Драган Дојчиноски, за техни-
чка обработка на прашањата и дигитална презентација 
на квиз натпреварите беше задолжен Тони Пајдаков, 

додека водител на натпреварот и годинава беше Брани-
мир Јовановски. 

На 18.09.2022 се одржаа двата полуфинални квиз 
натпревари. Во првиот полуфинален квиз натпревар, 
првото место го освои екипата на Мобилност Скопје 
1 со освоени 103 поени, на второто место се пласира 
екипата на Мобилност Кичево со освоени 59 поени 
и овие две екипи се пласираа во големото финале. На 
третото место во оваа полуфинална група се пласира 
екипата на Мобилност Скопје 2 со освоени 24 поени, а 
на четвртото екипата на Мобилност Тетово со освоени 
18 поени. 

Во вториот полуфинален квиз натпревар, првото 
место го освои екипата на Мобилност Кочани со осво-
ени 96 поени, додека на второто место се пласира еки-
пата на Мобилност Прилеп со освоени 74 поени и овие 
две екипи изборија пласман во големото финале. На 
третото место во оваа полуфинална група се пласира 
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екипата на Мобилност Битола со освоени 64 
поени, а на четвртото екипата на Мобилност 
Велес со освоени 32 поени. 

Финалниот квиз натпревар, како и што се 
очекуваше, донесе нова возбуда и солидно 
знаење од страна на сите учесници. После 
многу промени на редоследот на екипите 
во текот на играта, на крајот најмногу зна-
ење и умешност покажа екипата на Мобил-
ност Скопје 1, во состав Игор Николовски, 
Христина Просковска и Шериф Шерифи, 
која го освои првото место и титулата „Шам-
пион на знаење за 2022 година“ со освое-
ни 105 поени, второто место и припадна на 
екипата на Мобилност Кочани со освоени 
74 поени, третото на екипата на Мобилност 
Кичево со освоени 58 поени, а четвртото место и при-
падна на екипата на Мобилност Прилеп со освоени 27 
поени. Овие четири екипи воедно ќе бидат носители 
на четвртфиналните групи на следниот, 29-ми по ред, 
Републички квиз натпревар 2023. 

27. МУЗИЧКИ СРЕДБИ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ  
НА МАКЕДОНИЈА

На првопласираните три екипи и на нејзините чле-
нови, од страна на генералниот секретар на сојузот, 
Софка Прчева, им беа доделени плакети за учество и 
за освоен пласман.

Б.Јовановски

Националниот сојуз на лицата со те-
лесен инвалидитет на Македонија – „Мо-
билност Македонија“, на 25 јуни 2022 
година ја реализира програмската актив-
ност „Музички средби на лица со телесен 
инвалидитет“, годинава 27. по ред.

За разлика од традицијата, домаќин 
на ова средба да биде градот Струмица, 
годинава првпат домаќин на овие сред-
би беше Здружението на лица со теле-
сен инвалидитет на Радовиш –„Мобил-
ност Радовиш“.

Музичките средби, кои и оваа годи-
на беа од ревијален карактер, се одржаа 
во центарот на Радовиш, на плоштадот 
„Свети Спасо Радовишки“, со техничка 
поддршка од Домот на културата, „Ацо 
Караманов“ од Радовиш.
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ДЕН НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА,ПАРАПЛЕГИЈА И ДИСТРОФИЈА

На настанот учествуваа 10 талентирани лица со те-
лесен инвалидитет, членови на „Мобилност Македо-
нија“ од Прилеп, Кавадарци, Велес, Скопје, Струмица, 
Штип и Радовиш, а во придружба на музичарите од 
оркестарот на „Мобилност Македонија“, „Феникс“.

Како и секогаш, улогата на водител на манифеста-
цијата му беше доделена на еминентниот водител, но-
винар и текстописец од Струмица, Ѓорѓи Калајџиев.

Пред насобраните случајни минувачи и членови на 
„Мобилност“ од повеќе здруженија, учесниците на ма-
нифестацијата настапија по следниот редослед:

1.Ангел Апостолов од Велес,  
со песната „Кога падна на Пирина“

2.Ѓорги Здравески од Прилеп,  
со песната „Девет години“

3.Ванѓа Јованчева од Штип-Злетово,  
со песната „Мори чупи костурчанки“

4.Иле Гичев од Струмица,  
со песната „Кажи ми Наде вистината“

5.Влатко Најдоски од Прилеп,  
со песната „На шарена чешма“

6.Николчо Делов од Кавадарци,  
со песната „Една мисла имаме“

7.Христина Проскова од Скопје,  
со песната „Твојте очи, Лено“

8.Петре Јованов од село Подареш -Радовиш,  
со песната „Јоване море Јоване“

9.Гоце Миновски од Скопје,  
со песната „Ти, само ти“

10. Стеван Ангелески од Прилеп,  
со песната „Железар да бидам“

Настанот го збогатија со своето учество: 
-Ансамблот на староградски народни песни „Рас-

пеани радовишани“ при Домот на културата „Ацо Ка-
раманов“ од Радовиш, и 

-Игроорната група „Бучим“ од Радовиш.
С.Прчева

По двегодишна пауза од секаков тип одржување 
активности во здружението, оваа 2022 годинаво месец 
мај, имавме можност да го возобновиме одбележу-
вањето на Денот на мултиплекс склероза, параплегија 
и дистрофија со физичка присутност.

По претходно одржани состаноци од страна на 
ограноците и нивните членови, се постави рамка за 
дејствието на денот.На состаноците едногласно се кон-
статира дека затворениот начин за одвивање на програ-
мата преку предавања, презентации и слично е несоод-
ветен и помалку дегутантен, па за таа цел членовите се 
одлучија да го изградат настанот видлив, повеќе посе-
тен, повеќе придружен, одблиску виден од јавноста и, 
на крај, на малку поостар начин одбележан. Од одго-
ворните во здружението се постави агенда за денот во 
која беа опфатени сите примарни сегменти кои ќе му 
дадат квалитет и динамика на одржувањето односно; 
повикување на поголем број членство од „Мобилност 

Скопје“ и „Мобилност Македонија“, повикување на 
претставници од инволвирани институции околу сите 
проблеми со кои се соочуваат лицата од ограноците и 
тоа во областа на здравството, социјалата, општест-
вениот и културниот живот, јавни личности, поддр-
жувачи, пријатели и слично.Втор сегмент беше по-
ставување на приоритети во нашите барања, трет беа 
медиумското покривање на настанот, потоа техничко 
одработување на сета неопходна администрација и ма-
теријална поставка, печатење промотивен материјал и 
сл. За да биде настанот достоинствен и лесно одржлив, 
целосна поддршка на „Мобилност Скопје“ им даде 
нивната кровна организација – „Мобилност Македо-
нија“ која цврсто застана зад сите главни цели за кои 
се стреми организацијата преку овој ден.

Така подготвената агенда се постави на фејсбук-
страницата на „Мобилност Скопје“.одбројувајќи ги 
деновите за нејзино реализирање.



МОБИЛНОСТ

Број 100, Септември 2022

13

▶

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

На ден 30 мај, со почеток во 10 часот, пред „Пор-
та Македонија“, во центарот на град Скопје, се означи 
почетокот на Денот на одбележувањето.Во периодот 
од 10 до 11 часот беше предвиден термин за пристиг-
нување и собирање на сите повикани лица кои обле-
чени во маички со портокалова боја и слоганите „Да 
останеме поврзани“,„Заедно сме посилни“ и „Различ-
носта обединува“, требаше да заблескаат како една 
целина и да го обојат централното катче на градот.На 
местото беа присутни покрај членовите на „Мобилност 
Скопје“ и „Мобилност Македонија“ и; градоначалнич-
ката на град Скопје, г-ѓа Данела Арсовска со својот 
тим,градоначалникот на општина Центар, м-р Горан Ге-
расимовски, тимот на Клиниката за неврологија, пред-
воден од главната сестра Јасмина Коруноскаи доктор 
АлајдинХавзиу, тимот на Центарот за ортотика и про-
тетика „Славеј“, голем број јавни личности, приврзани-
ци, помагачи и верни пријатели на здружението.Јавната 
слика за лицето на настанот го доловија медиумите кои 
присуствуваа во голем број и пред кои ностителите на 
настанот(претседателот на МС-Христина Просковска, 
претседателот на параплегија-Гоце Миновски, претсе-
дателот на дистрофија-Еркан и претседателот на „Мо-
билност Македонија“ -Бранимир Јовановски) и дел од 
гостите(градоначалничката Данела и доктор Хавзиу)
дадоа свои искази со главните поенти за денот. Пред 
присутните и широкиот аудиториум се посочуваа глав-
ните приоритети на одбележувањето, како и голем број 
барања кои се од фундаментално значење за лицата за-
сегнати со овие дијагнози и состојби. 

Светскиот ден на МС на којшто нашето здружение 
заедно со огранокот на МС осум години се приклучу-
ва кон меѓународната асоцијација и учествува во бор-
бата со ова хронично заболување,Денот на состојбата 
параплегија и комплексното заболување дистрофија, 
изнудуваат три значајни сегменти за кои се тежнее 
сите осум години така и оваа односно; подигнување 
на јавната свест (информираност, едуцираност, соција-
лизација, свесност, чувство за развој и сл.), еднакви 
можности (телесните инвалиди наспрема човековите 
права и меѓународната конвенција треба да ги посе-
дуваат подеднакво како што ги имаат и другите во 
општеството, за кое остварување неопходна е прист-
апноста, архитектонските бариери, пристапна и дост-
апна софтверска конекција со околината,приспособен 
образовен систем, соодветни вработувања и сл.)и ин-
тегрирање во општеството(сите започнати права да се 
финализираат, а оние кои ни следуваат по конвенција-
та да се започнат, а подоцна обете да се интегрираат 
во законот).Како сублимат од трите главни точки на 
нашиот ден, беа издвоени неколку битни и конкрет-
ни побарувања до јавноста и институциите кои во по-
следните две години се покажаа како проблеми во кои 
нашите членови се „заробени со синџирот“ на нивно 
решавање:

-Пристапност;
-Зголемување на паричните надоместоци за до-

даток за попреченост и додаток за помош и нега 
од друго лице, поедноставување на патот за нивно 
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ПУШТЕНО ВО УПОТРЕБА ИНКЛУЗИВНОТОДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ  
ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН - СЕЛО МАРИНО,СКОПЈЕ

остварување и неодложно доделување на траен на-
доместок за лицата со квадриплегија и потешки 
облици на лицата со хронични заболувања;

-Соодветна и точна категоризација за степе-
нот на телесно оштетување и работоспособност 
од страна на надлежните државни комисии;

-Проширување на правата за бањско лекување за 
лицата кои неможат самостојно да функционира-
ат, односно им е потребен придружник;

-Зголемена социјална грижа со поголема инфор-
мираност и излезеност на лицата со овие дијагнози 
и состојби;

-Помош и поддршка од општините за актив-
ностите во областа на спортот и културата во 
здружението.

Во 11 и 15 минути, сите учесници се подредија во 
две колони и тргнаа на мирниот марш од „Порта Маке-
донија“ преку булевар „11 Октомври„“,Собранието на 
РМ, до крајната дестинација пред влезот на ДХО„Даре 
Џамбаз“.Групната фотографија на сите учесници пред 
Портата на домот, го овековечиовогодинешното одбе-
лежување кое беше едно од најмасовните во историја-
та на одбележувањата на значајни денови за „Мобил-
ност Скопје“.

По заслужената воздишка во холот на Домот, со 
скромен кетеринг, се остварија многу контакти, се ин-
сталираа многу конекции на засегнати две страни, ли-
цата се дружеа, веселеа, фотографираа и на крај ветија 
дека секоја следна година ќе се тежнее да сме поус-
пешни и посилни и помасовни од оваа.

„Мобилност Скопје“ останува посветено на своите 

цели и дејствувања за кои им е секогаш добредојдена 
топло подадената рака од страна на верни пријатели, 
хумани лица и организации и по тој повод оваа годи-
на нашето здружение изразува огромна благодарност 
до градоначалничката Данела и тимот на Град Скопје, 
градоначалникот на Општина Центар, Горан, Орто-
педската куќа „Славеј“, претседателот на „Мобилност 
МК“ -Бранимир Јовановски, тимот на сестри при Кли-
никата за неврологија, доктори, јавни личности, пра-
теници, медиуми,членови на здруженија и случајни 
минувачи.

Христина П.

На 5 јули оваа година, на свечен начин беше пуш-
тено во употреба инклузивното детско игралиште во 
Општина Илинден, во село Марино, во Скопје. На 
настанот присуствуваа градоначалникот на Општина 
Илинден, Александар Георгиевски, со своите сора-
ботници, Зоран Блажевски – претставник од Минис-
терство за труд и социјална политика, директорот на 
Јавното комунално претпријатие, претставници од 
општествено одговорни претпријатија кои помогнаа 
во реализација на игралиштето, претставници од нев-
ладини организации регистрирани во општината и 
претставници од „Мобилност Македонија“.

Игралиштето се наоѓа во центарот насело Марино, 
општина Илинден, покрај урбана пешачка патека и 
има површина од 400м

2 на ограден простор. На 200м
2 

од просторот е поставена мека подлога врз која се по-
ставени инклузивните реквизити. Игралиштето има 
два влеза целосно пристапни за деца во инвалидска 
количка. Од директорот на комуналното претпријатие 
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УЧЕСТВО НА КРЕАТИВНАТА РАБОТИЛНИЦА ВО ПРОЕКТОТ НА ЕСНАФ

добивме уверување дека ќе биде по-
ставенаурбана опрема: клупи, корпи 
за отпадоци, чешма за вода, осветлу-
вање и сл.

Градоначалникот на Општина Илин-
ден на учесниците и помагателите во 
реализацијата на овој проект им додели 
благодарници. Поставувањето на инклу-
зивното игралиште значи оформување 
на простор со реквизити кои се достап-
низа децата со инвалидност. Игралишта 
од овој вид значат безбедна игра, соција-
лизација исредина за правилен раст и 
развој.

Проектот „Инклузивни детски иг-
ралишта“ – „Мобилност Македонија“ 
го реализира во партнерски однос со 
Министерството за труд и социјална 
политика од 2012 година. Спроведу-
вање на овој проект овозможувада се 
подобри социјалниот живот на децата 
со инвалидност и им дава повеќе мож-
ности за нивен правилен развој. 

С.Прчева

На покана од нашите пријатели при Ракотворно-
то здружение „Еснаф“, Креативната работилница на 
„Мобилност Скопје“ беше учесник на едно активно 
дводневно дружење во рамките на проектот „Еснаф-
незапирливи“.

„Еснаф“ во нашиот град е бренд за сите истакна-
ти ракотворци и нивните рачни изработки.Тој е голем 
промотер на овој вид креативно творење во градот и 
пошироко за кое што нашата работилница има особена 
чест да биде дел од тоа големо друштво.

Идејата за проектот „Еснаф-незапирливи“ се роди 
благодарение на нивната комуникација со ракот-
ворците и пријателите во намера за поголем успех кон 
целта, односно како да се пронајде начин креациите на 
ракотворците да бидат поддржани од докажани и по-
знати дизајнери кои подоцна ќе го зголемат публици-
тетот и ќе ја воздигнат екстравагантноста на творбите.

Работилниците беа одржани на 28 и 29 април во х. 
„Континентал“, каде што нашите членови од работил-
ницата имаа можност да присуствуваат во друштво на 
еминентни лица од фелата и да научат нови креативни 
техники кои беа презентирани од докажани професио-
нални модни дизајнерки.

На првата работилница по отворањето на настанот 
од страна на бугарскиот амбасадор во Македонија и 

неговата сопруга Билјана Ангелова (поддржувачи на 
проектот) и уводниот говор на Еленора-Еснаф, палка-
та ја презеде модната дизајнерка Нели Митева, која ја 
елаборира својата професионална кариера преку визу-
елизирани видеа на нејзините креации како и во фор-
ма на каталог со кои таа котира на модните маргини 
низ светот. Дизајнерката на работилницата се обиде на 
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строго професионален начин да ни пренесе 
знаење преку детално методолошкообразло-
жување за целокупниот систем на создавање 
креативни дела, стручно наречен колекција.
Колекцијата е термин кој е севкупен процес 
на создавање креативно дело, од идејата и 
мислата на креаторот до изложување на го-
товиот производ во продажба. Како пандан 
на создавање колекција во реалност, учес-
ниците имаа задача за кратко време на лист 
хартија да импровизираат колаж на распо-
ложение (moodboard) или слика со лична 
идеја, концепција, боја, простор, временска 
одлика, симболика, текстура, облик, автен-
тичност и сето тоа да го склопат во мозаик 
од слики и цртежи на кое ќе му дефинираат 
тематско име.

Нашите учесници од „Мобилност Ско-
пје“ за своите колекции изнудија воздишки 
и беа јавно пофалени со коментари дека Кре-
ативната работилница поседува членови кои 
се талентирани и креативни.

На втората работилница се изработуваа 
две нови техники и тоа;

-Monotypy-печатење на текстил и пред-
мети со специфичен релјеф, предводена од 
модната дизајнерка Динка Касабова и

-Техника на ткаење со монисти, предво-
дена од модната дизајнерка Дилјана Иванова.

Двете техники ги поделија учесниците 
на две групи наспрема своите афинитети за 
креативно изразување.По тричасовно рабо-
тење од страна на двете групи се создадоа 
финални парчиња кои наликуваа на креации 
слични на креациите од професионални ра-
котворни модни дизајнери. Како во првиот 
така и во овој практичен ден на проектот, 
членовите од Креативната работилница на 
нашето здружение, беа наградени со пофал-
ни зборови и добија „брза виза“ за преоѓање 
на следната фаза од нивниот проект кој тре-
ба да се одржи некаде при крајот на летото 
оваа година.

Со многу искуства, многу насмевки, пози-
тивна размена на енергии и дружење, заврши 
дводневното дружење со „Еснаф“ и пријате-
лите со заеднички договор дека е ставена една 
запирка во нашата книга, после која ќе се пи-
шуваат уште многу нови страници.

„Мобилност Скопје“ и Креативната ра-
ботилница изразуваат благодарност до ор-
ганизаторите на проектот за можноста да 
учествуват на ваков настан и во исто време 
изразуваат огромна благодарност до нашите 
членови кои несебично и со гордост учест-
вуваа на него.

Христина П.
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ФИТНЕС ЧАСОВИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА „МОБИЛНОСТ ГЕВГЕЛИЈА“

ИНКЛУЗИВЕН КАМП ВО „КАМПИНГОТ ЉУБАНИШТЕ“ – ОХРИД

На 7.8.2022 година претседателот на „Мобилност 
Велес“, Миланчо Арсовски, во „Кампингот Љуба-
ниште“ во Охрид го отвори Летниот инклузивен камп 
за деца со и без попреченост во организација на „Мо-
билност Велес“.

Кампот е дел дванаесетмесечните активности во 
рамките на проектот „Заедно сме подобри“, кој Меѓу-
општинското здружение на лица со телесен инвалиди-
тет на Велес, Градско и Чашка –„Мобилност Велес“, 
го спроведува со поддршка на општина Велес, а во 

рамките на Регионалната програма за локална демо-
кратија на Западен Балкан 2 - ReLOaD 2, финансиран 
од Европската Унија.

Во рамките на проектот, поставена е првата рампа 
за влез во водите на Охридското Езеро за лица со ин-
валидска количка, соодветен тоалет и адаптирани се 
неколку бунгалови со пространи купатила и соби за 
престој на лица кои се движат со инвалидска количка.

Кампот беше во траење од 7 дена.
Б.Јовановски

Како што одминуваат годините сè повеќе се на-
малува желбата и можноста закаков било спорт, но 
членовите на „Мобилност Гевгелија“ го докажаа спро-
тивното.По две години поминати во услови на панде-
мија, повторно се вратија активностите и желбата за 
дружење и спортување. Како велат?

Во здраво тело –здрав дух
На 4 јуни 2022 година во соработка со инструктор 

по гимнастика и аеробик - Ѓургица Демерџиева, члено-
вите на „Мобилност Гевгелија“ покажаа дека возраста 
и инвалидитетот не познава граници, особено кога се 
соработува со професионалци. Со бесплатен тренинг, 
еднаш неделно за сите заинтересирани членови, започ-
на оваа успешна соработка која се надеваме дека ќе 
трае уште долго.

Едно е сигурно, упорноста секогаш се вреднува по-
веќе 

-Големите луѓе се тука меѓу нас - живеат, се дружат, 
постојат и тие како и сите ги уживаат сите права, тие 

се наши блиски, наши пријатели и соработници затоа, 
секоја физичка активност за одржување на нивното 
тело е пожелна и го одржува мускулниот статус на 
лицето со инвалидитет. Затоа овие вежби сè повеќе од 
потребни и добредојдени.

Тоа го докажаа членовите на „Мобилност Гевге-
лија“, кои упатија голема благодарност и соработка со 
фитнес-инструкторот Ѓургица Демерџиева, која со го-
лемо задоволство несебично, без предрасуди, ги отво-
ри вратите на фитнес-центарот и го зголеми потенција-
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лот кај лицата со телесен инвалидитет, докажа дека те-
лесната попреченост не значи и пречка за одржување 
на здраво тело и здрав дух, и уште еднаш покажа дека 
Светскиот ден на лицата со попреченост не е само ед-
наш во годината туку, лицата со попреченостсе дел од 
нас, од нашето општество, ги гледаме секојдневно и 
спремни сме да помогнеме. 

„Тоа се големите луѓе – тоа се нашите сограѓани“

Нанастанот беа присутни и професионални тимови 
од веб-порталот Гевгелија нет, кои исто така упатија 
поддршка и помогнаа веста да се прошири низ со-
цијалните мрежи и медиуми за да се подигне свеста кај 
целокупното општество.

Благодариме Ѓургица Демерџиева,
Валерија Пеева

По повод обележување на „Неделата 
на Црвен крст“ и „Црвената полумесе-
чина“, членството на „МобилностГевге-
лија“ беше покането да бидатдел од са-
миот настан што беше од голема чест и 
задоволство. На настанот, освен члено-
вите на„Мобилност Гевгелија“беа при-
сутни и голем број граѓании претстав-
ници од другите општински организа-
ции.

При одбележување на овој настан од 
страна на претставници на „Црвениот 
крст“ беше прифатена соработка и вк-
лучување на лицата со телесен инва-
лидитет како дел од нивните зацртани 
цели и проекти, и така и беше.

Зошто?

• Затоа што не губејќи многу вре-
мезапочнаа со подготовка и на-
брзо со реализација на својот 
проект, кој е не само приоритет 
туку и потреба за лицата со попреченост, којдо 
сега можеби постои во другите поголеми гра-
дови во државата но, не и во малите населени 
места и градови како што е Гевгелија. А тоа е:

• Подготовка на проект за изградба и поставу-
вање на инклузивнаклупа во Центарот на Гев-
гелија приспособена залица со попреченост, а 
пред се наменета за лица со количка . 

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕНА НЕДЕЛАТА НА„ЦРВЕН КРСТ ВО ГЕВГЕЛИЈА“  
И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА „МОБИЛНОСТ ГЕВГЕЛИЈА“
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ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ 
КОНВЕНЦИЈАТА ВО ПРАКСА

• За реализација на овој проект 
беа задолжени млади волонте-
ри на Црвениот крст кој исто 
така за полесно собирање на 
финансиски средства за реали-
зација на овој проект организи-
раа и хуманитарен концерт, кој 
се одржа во градскиот театар 
воГевгелија и на кој исто така 
беа повикани сите заинтере-
сирани граѓани а, средствата 
собрани од овој настан беа на-
менети за изградба на инклу-
зивната клупа. 

Исто така, како дел од проектот 
имаше вклучено и дружење со лицата 
со попреченост во просториите на „За-
едницата на инвалидски организации 
Гевгелија“, дружбата беше пополнета 
со млади волонтери од „Црвениот крст“ 
кои реализираа дружење и натпревар 
во пинг-понг заедно со членовите на 
„Мобилност Гевгелија“.

Затоа упатуваме голема благодар-
ност до волонтерите на „Црвен крст 
Гевгелија“ за реализација на овој ху-
ман гест. Нека оваа нивна иницијатива 
биде почеток на поинклузивна Гевге-
лија.

Валерија Пеева

Член 9 – пристапност 
(Конвенцијана ООН за пра-
вата на лицата со инвалид-
ност)

1. За да им овозможи на 
лицата со инвалидност да жи-
веат самостојно и во целост да 
учествуваат во сите аспекти 
од животот, државите потпис-
нички ќе преземаат соодветни 
мерки да им обезбедат пристап 
на лицата со инвалидност, врз 
основа на еднаквост со други-
те, до изградените објекти, до 
превозот, до информациите и 
комуникациите, вклучувајќи 

ги технологиите и системите за информации и комуни-
кации, како и до други капацитети и сервиси наменети 
за јавноста, во урбаните и руралните средини. Овие 

мерки, што ќе вклучат идентификација и отстрану-
вање на пречките и бариерите за пристапност, меѓу 
другото се применуваат на:

А) згради, патишта, превоз и други внатрешни 
и надворешни капацитети, вклучувајќи училишта, 
станбени објекти, медицински објекти и работни 
места...

Токму пристапноста до работното место и немож-
носта тоа да се реализира беше повод да направиме 
едно интервју со нашиот долгогодишен член Томе 
Стојчев, со дијагноза параплегија, кој се соочи со не-
можноста да пристапи до своето работно место. За тоа 
а и за некои други аспекти од неговиот живот и актив-
ности, ќе се осврнеме во ова наше интервју. Сакам да 
му се заблагодарам за одвоеното време и пријатниот 
разговор на оваа тема, која ценам е од значење за сите 
наши членови кои се судруваат секојдневно со вакви и 
слични проблеми.
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Најпрво да им се претставите на нашите читате-
ли во кратки црти.

Јас сум Томе Стојчев, долгогодишен член на Здру-
жението на лицата со телесна попреченост „Мобил-
ност Битола“ со дијагноза параплегија. Роден сум во 
Битола во 1973 година во семејство на приватни сто-
панственици, а по професија сум дипломиран правник 
со положен правосуден испит. Инаку оженет сум и 
татко на две деца. Некое време додека опстојуваше 
приватниот бизнис работев во фирмата на мојот татко 
како правник, нои во комерција, со оглед на тоа дека 
во приватните фирми секој работи сè што во моментот 
се бара и мора да се сработи.

Во 1992 година, во стек на несреќни околности, 
превезувајќи се со патничко возило, управувано од мој 
другар, доживеавме сообраќајна незгода. При таа нез-
года јас се здобив со тешка телесна повреда на ‘рбетот 
и како последица на тоа настапи параплегија. По не-
среќата се лекував во нашата држава без успех. Леку-
вањето го продолжив во Словенија и крајно заминав 
и во Русија каде што се лекував и престојував осум 
месеци. Сите обиди за лекување, за жал, останаа без-
успешни.

Со оглед на тоа дека сум по професија правник са-
кав моето образование да го комплетирам во целост 
и мислам дека дипломиран правник без положен пра-
восуден испит не е комплетен правник, а со цел да се 
стекнам со потребното работно искуство, морав да 
одам на пракса во Основен суд Битола, а потоа и во 
Апелацискиот суд. Тука се соочив со неможноста да 
ги совладам архитектонските бариери. Во тоа време 
и во двата судови немаше рампи ни лифтови и тоа во 
Основен суд се направи дури после неколку години од 
моето престојување таму, а во Апелацискиот суд беше 
направена една импровизирана рампа од бродски лим 
која едвај ја извршуваше функцијата, а овозможуваше 
да се пристапи само до приземје.

Поради тоа бев присилен да користам помош од 
друго лице, кое како мој асистент секојдневно ми по-
магаше да ги совладуваме пречките и да можам да се 
стекнам со потребното работно искуство што е услов 
да може да се полага правосудниот испит. Лицето кое 
ми помагаше беше вработено во фирмата на мојот тат-
ко и покрај другите работни обврски секојдневно се 
грижеше да ми овозможи пристап до работното место.

Конечно после стекнувањето на потребното работ-
но искуство се пријавив и го положив правосудниот 
испит. Тоа се покажа како мудра одлука со оглед на по-
натамошниот мој живот и професионално ангажирање.

Како се одвиваше понатаму твојот работен ан-
гажман?

Положениот правосуден испит ми овозможи да го 

најдам полесно моето следно вработување. Овде сакам 
накратко да објаснам дека поради влошените економ-
ски прилики во државата, семејниот бизнис на мојот 
татко пропадна, а јас морав да барам друго вработу-
вање. После неколку обиди без успех, сепак на крајот 
успеав да се вработам како советник-инспектор при 
Државниот управен инспекторат со работна задача да 
вршам инспекциски надзор во државните институции.

Каква е пристапноста до работното место и опш-
то во државните институции?

Работните простории на Државниот управен ин-
спекторат се наоѓаат во центарот на градот, во една 
стара зграда изградена по војната и тоа на петти кат. 
Во таа зграда се сместени повеќе институции: Фондот 
за здравствено осигурување, Фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување, на приземје е Матичната служ-
ба како и канцелариите на ЕВН и Државната изборна 
комисија. Од сите тие институции, за среќа, единстве-
но просториите на Државниот управен инспекторат се 
пристапни со рампа и лифт така што непречено можев 
да си ги извршувам секојдневните работни обврски. 
Морам да истакнам и тоа дека бев одлично примен 
од страна на колективот и односите ни се на одлично 
ниво. Колегите секогаш гледаат да ми дадат работни 
задачи во државни институции каде што е пристапно 
за да можам непречено да го извршам инспекцискиот 
надзор.

Всушност, сето тоа добро функционираше некои 
пет години од вработувањето. После лифтот се расипа 
и настана еден голем проблем не само за мене во инва-
лидска количка туку и за сите вработени меѓу кои има и 
повозрасни лица и лица со некои заболувања така што 
качувањето и слегувањето по скалите е голем напор. 

Бидејќи лифтот беше расипан како ги извршу-
вавте работните обврски?

Одговорните лица при Државниот управен ин-
спекторат ми излегоа во пресрет и се договорија со 
Државната изборна комисија, која има канцеларии на 
приземје од истата зграда, да користам една канцела-
рија, а исто така ми дозволија по некогаш работата да 
ја извршувам преку компјутер од дома. Меѓутоа сето 
тоа не е решение на проблемот и лифтот мора да се 
поправи. Тука настана еден бизарен и несекојдневен 
проблем поради кој долго време лифтот не можеше да 
биде поправен и повеќе од три години, поради адми-
нистративни пречки, ситуацијата остана непроменета.

Што беше проблемот за толку време да не може 
да се поправи лифтот?

Проблемот е во тоа што зградата е во мешови-
та сопственост. Нешто малку повеќе од половината 
зграда е во државна сопственост, а другиот дел е во 
сопственост на Општина Битола. Со расипувањето 
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на лифтот се постави прашањето во чија надлежност 
е одржувањето на лифтот и кој треба да го поправи. 
Настана една невообичаена ситуација, при што секој 
одговорноста за тоа ја префрлаше на другата страна. 
Сè до 2016 година за одржување на лифтот се грижеше 
Службата за општи и заеднички работи при Владата на 
РМ. Од таа година оваа служба прекина да се грижи за 
одржување на лифтот и надлежноста за тоа ја префрли 
на Општина Битола. Според нив, Општина Битола е 
сопственик на лифтот и таа треба да распише тендер 
за поправка.

Јас лично а и Инспекторатот испративме безброј 
дописи до Службата за општи и заеднички работи, до 
Владата до Општина Битола со барање да се поправи 
лифтот, но сето тоа не вроди со плод и со години едни 
на други си ја префрлаа одговорноста, а јас како ко-
латерална штета не можев со години да пристапам на 
работното место.

Дали и како се реши овој проблем?

Па, го послушав твојот совет и барав прием кај 
градоначалникот на Општина Битола и кај претсед-
ателот на Советот на Општина Битола. Љубезно бев 
примен и од двајцата и им го изложив проблемот со 
кој се соочувам. Ме сослушаа и сфатија дека тоа е мое 
егзистенцијално прашање и дека е проблем и на сите 
вработени и ветија дека ќе преземат нешто состојбата 
да се измени, односно конечно да се поправи лифтот. 
Општината после ова распиша тендер и лифтот е по-
правен, но сè уште не е во употреба бидејќи согласно 
поцедурите треба да даде употребна дозвола посебна 
комисија која ќе изврши технички прием на лифтот и 
да утврди, пред сè дали е исправен и функционален. 
Верувам дека наскоро и овие формалности ќе се завр-
шат и дека тој ќе може да се користи.

Каква е состојбата со пристапност во државните 
институции?

Половична.Отприлика пола со пола се пристапни и 
тоа благодарение на „Мобилност Битола“, која изгра-
ди многу пристапни рампи во државни установи и фа-
култети при спроведувањето на проектот за изградба 
на пристапни рампи во Битола. Тие изградени рампи 
и ден-денес ги користиме ние лицата во инвалидски 
колички, но и голем број граѓани. Жално е што не се 
одржуваат, а времето ги разјадува и се гледа дека поле-
ка се руинираат. Исто така спротивно на Конвенцијата 
многу малку се градат рампи во новите објекти од ја-
вен карактер и ако се направени, тоа е само формално, 
бидејќи не ги исполнуваат условите. Така, пред една 
година, вршејќи службена должност како инспек-
тор отидов во Правниот факултет „Јустинијан Први“ 
во Скопје. По завршената работа на пауза излегов од 
лифтот и додека се вртев да ја затворам вратата паднав 
од рампата, која води кон лифтот, а која нема изграде-
но ограда како што е по пропис. Паднав сосе количка 

при што ја скршив ногата и бев однесен во болница 
во Скопје, каде што ми беше извршена операција. По 
оваа операција 6 месеци бев на боледување. Апели-
рам поради тоа строго да се внимава при изградбата 
на рампите тие да бидат направени во согласност со 
прописите и потребите на граѓаните. Мое видување 
е дека Конвенцијата на ООН за правата на лицата со 
попреченост не се спроведува, иако таа е ратифику-
вана. Можеби треба да бидеме поупорни и погласни 
во нашите барања за спроведувањето на обврските кои 
произлегуваат од неа.

Дали се занимаваш со спорт и некои други ак-
тивности во слободно време?

Можам да кажам дека не се занимавам со спорт, за 
жал, бидејќи се плашам од повреди, посебно откако се 
повредив на работно место во инцидентот што го опи-
шав погоре. Меѓутоа, малку од членовите знаат, освен 
некои другари и спортски работници во Битола, дека 
јас бев еден од подобрите спортисти во Битола и Ма-
кедонија и голем талент и надеж во алпското скијање 
пред да се повредам во сообраќајната незгода. Бев реп-
резентативец на СФРЈ, а потоа 1990-1991 година и реп-
резентативец на РМ. Освоив 65 медали, од кои 44 злат-
ни на разни натпревари, а два пати бев и Балкански пр-
вак во алпско скијање. Знам дека има скијање и за лица 
во инвалидски колички, но никогаш не сум пробал тоа 
и немам намера, со оглед на годините,повторно да се 
занимавам со скијање. Мислам дека и нема услови кај 
нас за таков спорт.

На крај, да ни кажеш дали си запознаен со пра-
вата и бенефициите кои ги дава државата на лица-
та со попреченост и кои од нив ги користиш?

Па редовно го следам списанието „Мобилност“ 
и се информирам за сите активности и права кои ги 
имаме и можам да кажам дека делумно ги користам. 
Земам надомест за мобилност и надомест за нега и 
помош од друго лице. Знам дека ми следува и персо-
нален асистент, но не сум изразил желба досега за таа 
услуга.Можеби во иднина ќе го користам и тоа право 
и сметам дека тоа е многу корисна работа за лицата со 
попреченост, но треба работен однос да засноваат пер-
соналните асистенти и на тој начин да ги стимулираат 
тие лица. Морам да бидам и самокритичен и да кажам 
дека заради моја вина не сум корисник на бенефици-
ран работен стаж, но сега ќе поведам постапка да ми 
се признае тоа право. 

На крај, да се заблагодарам на отстапеното место во 
нашиот весник и за вниманието што ми го укажавте.Се 
надевам дека здружението ќе биде активно и во идни-
на и ќе се бори за правата на лицата со попреченост. 

Митко Фидановски
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Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:

Мандатот на претставниците во Собранието и Управниот одбор на Мо-
билност Македонија е 4 години. До кога им трае мандатот на сегашните чле-
нови во органите на сојузот?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

Мандатот на претставниците во Собранието и Управниот одбор на 
„Мобилност Македонија“ трае до 2023 година.

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

 Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа 30 писма со то-
чен одговор. Генералниот секретар на сојузот го извлече добитникот на награ-
дата во овој број на списанието, а тоа е: 

КРИСТИНА ВЕСКОВСКА 

член на „Мобилност Скопје“

Се надеваме дека интересот за наградната игра во наредниот период ќе 
се зголеми, а ние ветуваме дека поставените прашања ќе бидат полесни. Во 
овој број очекуваме одговори на што поголем број наши членови - читатели 
на весникот.

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

 Наградно прашање за овој број на весникот гласи:

Проектот за инклузивни детски игралишта „Мобилност Македонија“ го спро-
ведува заедно со Министерството за труд и социјална политика од 2012 година.

Прашањето за овој број на списанието „Мобилност“ гласи:

Во која општина беше реализиран проектот за инклузивнидетски игра-
лишта оваа 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 Ноември 2022 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 прашање 
и кои сте оптимисти, па верувате во својата среќа, земете учество во наград-
ната игра. Со тоа ништо не можете да загубите, а можете да добиете можност, 
заедно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во бања-
та Банско во Струмица. 

С.Прчева

На 1 април 2022 година, Општински-
от совет за социјална заштита (ОССЗ), во 
салата во Советот на Општина Битола, ор-
ганизираше работилница по повод Меѓу-
народниот ден на лицата со аутизам – 2 
Април. На работилницата беше претставен 
„Центарот за поддршка на учењето на де-
цата со попреченост во ОУ Ѓорги Сугарев“, 
а присутните ги поздрави градоначалникот 
прим. д-р Тони Коњановски, додека во-

ведниот збор го имаше директорот на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“, м-р Роберт Филиповски. 
„Мобилност Битола“ ја претставуваше 
членката на ОССЗ,Фанче Георгиевска.

Беа разгледани, според агендата, мо-
менталната состојба, соработката со ин-
ституциите, настава во посебни паралелки, 
дефектолошки кабинет, кабинет за сензор-
на интеграција и логопедски кабинет. Во 
излагањата се истакнаа: д-р Анета Христо-
ва – специјален едукатор, Соња Трајковска 
– специјален едукатор, Јасмина Јанковска 
– специјален едукатор, Марија Јовановска – 
сензорна интеграција и Анета Георгиевска 
– логопед. Со излагањата и дискусиите се 
направи чекор напред во оваа проблематика. 

Ги поздравуваме сите напори за поус-
пешна работа при интеграцијата на лицата 
со попреченост (инвалидност), а „Мобил-
ност Битола“ ќе продолжи да ги поддржува 
сите напори во оваа сфера. 

Д-р Нико Јанков

РАБОТИЛНИЦА  
НА ОССЗ БИТОЛА
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УПРАВЕН ОДБОР  
НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“

На 29 март 2022, во просториите на „Мобилност 
Битола“ се одржа седница на УО, на која й претходе-
ше седница на Надзорниот одбор, каде што членовите, 
во присуство на книговодителката Блага Батковска, ја 
разгледаа и потврдија финансиската состојба за изми-
натата 2021 година. 

На седницата се дискутираше за нереализираните 

На 3 април 2022 година, во просториите на рестора-
нот „Корзо“, во Битола, се одржа редовното Собрание 
на „Мобилност Битола“. Настанот, кој заради неповол-
ни услови беше двапати одложуван во февруари и март, 
се одржа според важечките протоколи за ковид-19 и во 
присуство на 20 членови на Собранието. 

Беа разгледани и усвоени извештајот и финансиски-
от извештај за 2021 година, а потоа за програмата се 
разви богата дискусија за некои аспекти и правци на 

активности заради неповолните услови на пандемија-
та со ковид-19, но и за респективниот број на реализи-
рани настани кои беа достапни за разгледување во Ка-
лендарот на активности во 2021. По разгледувањето на 
извештајот и усвојувањето на финансискиот извештај, 
особено се дискутираше и за развојот и реализацијата 
на тековниот меѓународен проект „Алтер трип“, а беа 
донесени и повеќе одлуки за тековното работење и ид-
ните активности, вклучувајќи го и претстојниот УО на 
„Мобилност Македонија“ и Собранието на „Мобил-
ност Битола“. Активностите продолжуваат. 

Д-р Нико Јанков

СОБРАНИЕ НА „МОБИЛНОСТ БИТОЛА“

дејствување, како и за потребата од поголема активност 
на повеќе членови. Се обрна внимание за поголема аг-
ресивност во постапките на борбата за реализација на 
правата од Конвенцијата, како и другите законски регу-
лативи. Посебно се нагласи пристапноста за која повеќе 
беше кажано во тековниот меѓународен проект „Алтер 
трип“, каде што одредено место има и локалната самоу-
права. Сё на сё, една успешна седница со насоки за идни 
активности, особено од поголем број активисти. 

Д-р Нико Јанков
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зултира и со решенија на проблемите кои произлегува-
ат поради недоволен пристап на лицата со попреченост 
до спортски и рекреативни активности, што претста-
вува потреба произлезена од социјалното мапирање 
и секако значително ќе влијае и на подобрувањето на 
социјалната инклузија на овие лица, а додаде и оти 
верува дека подобрувањето на условите во салата во 
Центарот за социјални работи, која ја користат лицата 
со телесна попреченост, визуелна попреченост и лица 
со проблеми со слух, како и едукативната кампања 
која ќе следува, се два чекора кои ќе дадат многу пози-
тивни ефекти за подобрувањето на животот на нашите 

сограѓани. 

Како претставнички на „Мобилност Битола“, на 
форумот учествуваа нашите членки Фанче Георгиев-
ска и Лидија Велјановска, долгогодишни активистки и 
учеснички во повеќе настани организирани од локал-
ната самоуправа, чиј придонес е од огромно значење. 
Активностите продолжуваат.

Д-р Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

ТЕМАТСКИ ФОРУМ ВО ОПШТИНА БИТОЛА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ  
НА СОСТОЈБАТА И ПРИСТАПОТ ДО УСЛУГИ  
НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

На 13 април 2022 година, во салата на Советот на 
Општина Битола, се одржа тематски форум насловен 
„Унапредување на состојбата и пристапот до услуги на 
лицата со попреченост“, чија цел беше да се разговара 
за проблемите со кои се соочуваат овие лица, но и да се 
влијае на зголемување на свеста за нивните потреби.

На присутните им се обрати градоначалникот на 
Општина Битола, прим. д-р Тони Коњановски, освр-
нувајќи се на активностите и целите на проектот „Ре-
гионално учење за имплементација на Агенда 2030 
во Југоисточна Европа“, кој е тесно поврзан со оваа 

тема и кој го спроведува Заедницата на единиците на 
локалната самоуправа во соработка до Мрежата на 
асоцијации на локални власти на Југоисточна Европа 
(НАЛАС), а со поддршка од Германското друштво за 
меѓународна соработка (ГИЗ). 

Градоначалникот нагласи дека во процесот на но-
сење одлуки се вклучени сите носители на функции, 
советници, но и претставници на невладиниот сектор 
и други субјекти, кои потребно е да дејствуваат парт-
нерски. Тој рече дека очекува ваквиот пристап да ре-
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и прописи. Затоа локалната самоуправа игра една од 
клучните улоги во приспособувањето на средината за 
таа да биде достапна и пристапна за сите. 

Претставниците на „Мобилност Битола“ ја иско-
ристија можноста и лично да поразговараат со минис-
терот Милевски, кој самоиницијативно даде насоки 
за следниот повик за доделување грантови од Минис-
терството за локална самоуправа што ќе се искористат 
за реновирање и санација на просториите на нашето 
здружение. Исто така, тој ја прифати и поканата да 
присуствува на нашите настани, како што е Дефилето 
на Широк сокак, па останува да видиме дали ќе го ис-
полни ветеното. 

Активностите продолжуваат.

Д-р Нико Јанков

ПРОЕКТ „АЛТЕР ТРИП“: ПОТПИШАН ДОГОВОРОТ ЗА НАЦИОНАЛНО 
КОФИНАНСИРАЊЕ СО МЛС

На 4 мај 2022 година, во „Офицерскиот дом во Би-
тола“ се одржа свечено потпишување на договорите за 
национално кофинансирање на одобрените проекти 
во рамките на ИПА Програмата за прекугранична со-
работка Грција-Северна Македонија 2014-2020, меѓу 
кои е и нашиот проект „Алтернативно туристичко 
искуство – Алтернативно патување“ АЛТЕР ТРИП. 
Настанот беше во организација на Министерството за 
локална самоуправа, кое вообичаено покрива 15-20% 
од буџетите на овие проекти, а договорите ги потпиша 
министерот Горан Милевски. Меѓу организациите кои 
добија проекти во рамките на оваа програма се пре-
тежно државни институции, а нашето здружение беше 
едно од малкуте невладини организации/здруженија на 
граѓани и со еден од најмалите буџети. 

Како претставници на „Мобилност Битола“ при-
суствуваа претседателот прим. д-р Нико Јанков, кој го 
потпиша договорот за кофинансирање, и проектниот 
менаџер Ивона Јанкова. Секој од претставниците на 
организациите имаше кратко излагање за активности-
те и целите на нивните проекти, а имајќи предвид дека 
и на нашиот проект главна цел е пристапноста, наши-
от проектен менаџер нагласи дека и самата локација 
каде што се одржуваше настанот и понатаму останува 
непристапна. Таа ги потсети присутните дека и при са-
миот влез во објектот, од сите страни се влегува само 
преку скали, а уште понезгодни се и внатрешните из-
вртени скали што водат до горниот кат. Јасно е дека 
кај нас повеќето објекти се стари и градени за друга 
намена во некои други времиња, но праксата во светот 
покажува дека и кај локалитети стари илјади години 
(како стариот град во Ерусалим – потсетете се на на-
шиот прилог „Израел – земја без бариери“) сепак се 
нашло начин да се направат пристапни за сите, водејќи 
се од т.н. универзален дизајн на сите јавни објекти, кој 
е дел од сите светски, но и локални стандарди, закони 
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По почетниот состанок на партнерите во проектот 
„Алтер трип“, што го организираше водечкиот парт-
нер во октомври лани во Солун, во согласност со дого-
ворот и распределбата на обврски, организацијата на 
вториот состанок во Битола му припадна на третиот 
партнер – „Мобилност Битола“. Состанокот се одржа 
на 13 мај 2022 година во хотелот „Милениум палас“ на 
Широк сокак во Битола, во присуство на претставници 
од сите три партнерски организации и дел од ангажи-
раните експерти во проектот.

Од страна на водечкиот партнер – Институтот за ис-
тражување и развој на дејности и изложби (ИЕЕ): при-
суствуваа проектниот менаџер д-р Димитрис Куркури-
дис, МаритаПапагиани, ДимитриосТампакис и нивниот 
надворешен експерт Спирос Хиотерис, додека од вториот 
партнер – Министерството за внатрешни работи (сектор 
Македонија и Тракија) на Република Грција – присуству-
ваше нивниот проектен менаџер Јоанис Коѕиамбасис. Во 

Во периодот од 11 до 13 август 2022 година, во с. 
Долно Српци, во близина на Битола,се одржа креатив-
на работилница на „Мобилност Битола“ и „Мобилност 
Скопје“. Оваа средба веќе станува традиционална и до-
бива нова димензија во креативноста на членовите од 
двете здруженија. Во срдечна атмосфера, во текот на 
трите дена се постигнати значајни резултати со умет-
ничките творби создадени од десетината креативци кои 
уживаа во опуштеното дружење, а нашиот член Никол-
че се докажа како одличен домаќин. Оваа година пале-
тата на креации ја збогатија и со Фанче, Гоце, Никола, 
Христина, Бети, Дејан, Лидија, Горан, Маре и Наталија 
веќе размислуваат за нови дружења и предизвици. 

КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ВО БИТОЛСКО ДОЛНО СРПЦИ
Овие активности се репер за збогатување на 

општото живеење и активирање на лицата со телесна 
инвалидност и потврдува дека имагинацијата во реал-
ни рамки и во опуштена атмосфера има неограниче-
ни можности за креативно изразување и уживање во 
плодовите на успешноста и задоволството во животот. 
Ги поздравуваме и поттикнуваме ваквите активности, 
особено кога институциите на системот на локално, 
државно и меѓународно ниво ја следат ија прифаќаат и 
стимулираат истата. Активностите продолжуваат. 

Д-р Нико Јанко

ВТОР СОСТАНОК НА ПАРТНЕРИТЕ НА „АЛТЕР ТРИП“

името на „Мобилност Битола“, воедно и организатор на 
настанот, присуствуваа претседателот прим. д-р Нико 
Јанков, членката на УО,Фанче Георгиевска и проектниот 
менаџер Ивона Јанкова, како и проф. д-р Игор Неделков-
ски, кој заедно со надворешните експерти д-р Ирена Ру-
жин и м-р Јове Парговски, презентираа дел од тековните 
активности во рамките на проектот. 

Состанокот започна со поздравен говор од наши-
от проектен менаџер, а потоа секој од партнерите ги 
презентираше своите досега реализирани активности. 
Како вистински водечки партнер, ИЕЕ предводи по 
бројот на остварени активности. Нивните претстав-
ници детално ги опишаа сите ставки од нивните за-
долженија, а ја претставија и првичната верзија на веб-
страницата, каде што ќе се најдат сите резултати од 
проектните активности што ќе произлезат од студиите 
за правните рамки, фактичката состојба во поглед на 
пристапноста на туристичките и угостителските деј-
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ности во прекуграничниот регион и препораките за 
полесно и побрзо совладување на бариерите на двете 
страни од границатa. Врз основа на студиите, особено 
корисен дел од оваа платформа ќе биде и мапирањето и 
турата со сите пристапни локации и објекти, што ќе им 
овозможи на сите корисници јасен преглед каде има 
услови за посета и претстој. Бидејќи веб-страницата е 
во развој, проектниот менаџер предложи да ги консул-
тира членовите на „Мобилност Битола“ и на другите 
инвалидски организации и нивните мислења и насоки 
да им ги пренесе на водечкиот партнер за да ги земат 
предвид при изработката на порталот.

Своите досегашни активности ги презентираше и 
вториот партнер, чиј претставник информираше дека 
се соочуваат со одредени одолговлекувања, така што 
веројатно ќе има мало задоцнување во испорачувањето 
на резултатите од нивна страна.

Во поглед на нашите активности, и покрај тоа што 
долго чекавме на потребните документи од нашите 
институции, сепак поголемиот дел од активностите се 
веќе во тек и извесно е дека резултатите ќе бидат испо-
рачани во предвидениот рок. Првата студија за правни-
те регулативи во државата е веќе завршена, а во тек е 
теренската студија во чии рамки се прибираат подато-
ци од фактичката состојба за пристапност во Пелаго-

нискиот регион. Д-р Ирена Ружин, која е надворешен 
експерт за оваа студија, сподели дел од досега сработе-
ното и како најдобар пример за објект изграден според 
сите стандарди го наведе „Музејот на Тоше Проески“ 
во Крушево. Веќе знаеме дека поголемиот дел од по-
нудата во регионов не ги исполнува тие стандарди, но 
оптимист е што повеќето сопственици/директори на 
туристичките и угостителските објекти кои ги посети-
ла се заинтерeсирани да учествуваат на обуките кои се 
предвидени во рамките на проектот. 

Она што најмногу ги воодушеви нашите партнери 
од Грција беа презентациите на проф. д-р Неделков-
ски и м-р Парговски, кои ги претставија 3Д тактил-
ните модели на дел од нашите најпознати туристички 
атракции, изработени со QR и NFC технологија и кои 
првпат на Балканот ќе ги има токму во Битола. Тактил-
ните модели преку NFC и QR технологија се поврзани 
со апликација за паметни уреди (телефони, таблети) 
која содржи наративен опис за објектите и видео на 
знаковен јазик, со што се овозможува пристап до на-
шето културно наследство и заслепите и глувите лица. 
Повеќе детали околу сите вакви активности ќе има во 
рамките на медиумската кампања што ќе следува во 
понатамошниот тек на проектот. 

Единствената црна точка од овој настан беше фак-
тот што на самото место се виде колку непристапни се 
угостителските објекти во Битола. Имено, и покрај тоа 
што повеќето градби кај нас се стари и првично градени 
со друга намена, при адаптирањето не се водело сметка 
за пристапноста, па дури и за фактот што има лифтови 
кои не се со препорачани димензии и се поставени меѓу 
катови, и понатаму ги прави непристапни за добар дел 
од посетителите. Сепак, љубезниот персонал беше под-
готвен да помогне и изрази интерес да научи и евенту-
ално да инвестира во понатамошни приспособувања на 
просторот, при што благодарение на новите технологии 
лесно можат да ја зголемат пристапноста за сите посе-
тители. Впрочем, тоа е целта на нашиот проект – да им 
предочи на сите дејности во туристичкиот и угостител-
скиот сектор дека можеби несвесно дискриминираат 
добар дел од своите гости, како и да им даде совети и 
насоки како да ги надминат бариерите и целосно да го 
искористат потенцијалот на алтернативниот туризам.
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нудат училиштето со ресурсен центар и центарот на 
поддршка во поддршка на училиштата и други. 

Како претставнички на „Мобилност Битола“, на 
дебатата присуствуваа и активно учествуваа наши-
те членки Фанче Георгиевска и Лидија Велјановска. 
Проектот „Инклузија на деца со посебни образовни 
потреби“ го спроведува Здружението за асистивна тех-
нологија „Отворете ги прозорците“, од Скопје, со под-
дршка од Детската фондација „Песталоци“. На ниво 
на општина Битола, во проектот вклучени се основни-
те училишта „Елпида Караманди“ и „Коле Канински“, 
како и училиштето со ресурсен центар „Кочо Рацин“. 

Д-р Нико Јанков

Сумирајќи ги впечатоците, се чини дека состанокот 
помина во најдобар можен ред и гостите од Грција, 
меѓу кои имаше и такви што првпат доаѓаат во Битола 
и изразија задоволство од целокупната организација и 
гостопримство од наша страна.

Проектот „Алтернативно туристичко искуство – 
Алтернативно патување“ е дел од ИПА Програмата за 
прекугранична соработка „Грција-Република Север-
на Македонија 2014-2020“ и е кофинансирана од Ев-
ропската Унија и националните фондови на државите 
учеснички во програмата.

Активностите продолжуваат.
Д-р Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

На 27 јуни 2022 година, во Општина Битола се одржа 
јавна дебата со наслов „Креирање модел на локална ин-
клузивна заедница“, која е во рамките на проектот „Ин-
клузија на деца со посебни образовни потреби“. Целта на 
настанот беше да се промовираат досегашните резултати 
во рамки на проектот, но и дасепродискутира за момен-
талната состојба, потребите и тековните предизвици во 
насока на градење инклузивна локална средина. Во при-
суство на претставници од локалната самоуправа, основ-
ните и средните училишта во градот, граѓански организа-
ции и организации на лица со попреченост, училиште со 
ресурсен центар, центар за поддршка, родители и дневни 
центри се водеше дискусија од која произлегоа конструк-
тивни препораки и потреби. 

Меѓу позначајните препораки кои произлегоа од 
оваа средба се: зајакнување на соработката на локал-
но ниво и користење на постојните ресурси во над-
минување на предизвиците и бариерите за учество на 
сите ученици во процесот на образование и социјален 
живот; јакнење на професионалните компетенции на 
наставниците, воспитувачите, професорите од средни-
те училишта и универзитетските професори во насока 
на креирање инклузивна клима во образовните инсти-
туции; Надминување на архитектонски и бариери за 
учење преку подобрување на пристапноста и обезбе-
дување асистивна технологија и дидактички материја-
ли; користење на постојните услуги и ресурси кои ги 

КРЕИРАЊЕ МОДЕЛ НА ЛОКАЛНА ИНКЛУЗИВНА СРЕДИНА ВО БИТОЛА
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На 28 мај 2022 година, во просториите на ресторанот 
„Аледор“ во Кочани се одржа манифестација по повод 
30 години „Мобилност Кочани“, во чии рамки беше 
организирана и работилница на тема „Член 8 од Кон-
венцијата за правата на лицата со инвалидност – Меѓу 
сонот и јавето“. Со поздравен говор за присутните, ма-
нифестацијата ја отвори претседателот на „Мобилност 
Кочани“ – Горан Војновски. Покрај претставниците на 
здружените членки на „Мобилност Македонија“, меѓу 
присутните беше и градоначалникот на Кочани, Љу-
пчо Папазов, и пратеничката во Парламентот на РСМ 
од Кочани – Марија Ангелова. 

По ретроспективата за изминатите триесет годи-
ни, од страна на претседателот, следуваше работниот 
дел од манифестацијата и исцрпно и стручно беше 
презентирана темата на работилницата, со проширени 
видувања и поетски интерпретации од презентерите 
Василчо Илиев и Биљана Тодоровска. Ова не е првпат 
„Мобилност Кочани“ и „Мобилност Битола“ да имаат 
заеднички настапи и интересни и впечатливи интер-
претации на материјата што е цел на излагањето. 

Се надеваме дека ваквите активности ќе ги има и 
понатаму, со цел нашето членство да биде исцрпно и 
стручно известено за содржината и практичната при-
мена на овие значајни документи, кои и после повеќе 
од една деценија од ратификацијата, заедно со опцио-
ниот протокол, не успеаја да го изодат трнливиот пат 
на примената во реалноста. 

Активностите продолжуваат.
Д-р Нико Јанков

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

„МОБИЛНОСТ БИТОЛА“ НА РАБОТИЛНИЦА  
И ЈУБИЛЕЈ НА „МОБИЛНОСТ КОЧАНИ“

34. СПОРТСКИ ИГРИ  
НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Од 16 до 19.6.2022 година, во Струга и Ох-
рид, се одржаа 34. Републички спортски игри 
на лицата со телесен инвалидитет на Маке-
донија со учество на повеќе од 80 спортисти 
од нашата држава. Конечно се врати располо-
жението и стариот формат на одржување на 
Игрите,при што спортистите покрај натпрева-
рите имаа доволно време и за дружење. 

Учесниците беа сместени во хотел „Га-
леб“ во Струга, а натпреварите се одвиваа 
на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид - стре-
лаштво, малата сала на ОУ „Јосип Броз 
Тито“ во Струга – пинг-понг, и на стадио-
нот „Биљанини Извори“ во Охрид - атлет-
ски повеќебој.
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ПИНГ-ПОНГ
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Оливера Наковска-Бикова – Битола
2. Олга Ристовска – Скопје
3. Тајна Ристеска – Прилеп
4. Магдалена Делова – Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Муштеба Амети - Охрид
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Бранимир Јовановски – Куманово
4. Васил Росомански – Кавадарци
5. Илчо Кангов – Гевгелија
6. Игор Димитриев – Струмица
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. ИгорчоПостолов – Струмица
3. Марјан Зафировски – Скопје
4. Ванчо Каранфилов – Скопје
5. Тони Митровски – Скопје
6. Томи Јаневски – Битола
7. Костадин Николов - Струмица
8. Антон Коцевски - Велес
9. Николчо Делов – Кавадарци
10. Огнен Илиевски – Прилеп (јуниор)
11. Златко Биков – Битола
12. Николчо Станоевски – Битола
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Зоран Трајановски – Скопје
2. Страшко Коцевски – Куманово
3. Митко Сотировски – Охрид
4. Дејан Алексовски - Скопје
5. Зоран Димов – Велес

СТРЕЛАШТВО
Воздушен пиштол 
1.Оливера Наковска Бикова-Битола,    

     95,94,97,96,93,95=570
2.Ванчо Каранфилов-Скопје,  

    89,88,91,91,91,92=542
3.Александар Јовановски-Скoпје,         

    91,92,88,95,87,85=538
4.Небојша Пејовски - Струга,                   

    77,75,85,78,79,82=476
5. Михајло Михајлов - Кавадарци,    

     68,57,81,77,76,77=436

Воздушна пушка
1.Новче Тодоровски - Куманово,     79,84,77,79=319
2.Бранимир Јовановски - Куманово,78,79,74,77=308
3.Елизабета Тодоровска - Куманово, 70,78,82,73=303
4.Ванчо Каранфилов - Скопје,         66,76,64,68=274
5.Николче Стонојовски-Битола,      63,73,74,62=272
6.Менде Дивјаковски-Битола,          69,80,63,57=269
7.Стеван Ангелески-Прилеп,           68,72,68,57=265
8.Ѓорѓи Здравески-Прилеп,              70,69,60,61=260
9.Влатко Најдовски-Прилеп,            63,61,52,51=227
10.Олга Ристовска-Скопје,               33,62,58,65=218
11.Виктор Димитриевски-Тетово,   45,56,46,67=214
12.Златко Биков-Битола,                    39,32,29,21=121

СПОРТ
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АТЛЕТИКА
Мажи класи Ф36-Ф38, Ф42-Ф44 и општа

Име и презиме Класа Град Ѓуле Диск Копје Поени
Никола Пеев Ф36 Гевгелија 7,72 23,4 19,48 1815
Дејан Ѓорѓиевски Ф42 Скопје 7,66 24,4 22,5 1565
Александар Талески општа Гевгелија 8,97 22,79 34 1529
Дарко Спирковски Ф44 Битола 7,4 21,28 25,44 1322
Марјан Зафировски Ф37 Скопје 7,3 21 19,07 1289
Савре Бојковиќ Ф44 Куманово 7,38 20,07 16,89 1142
Мендо Дивјаковски општа Битола 7 19,37 21,31 1138
Ванчо Каранфилов Ф42 Скопје 5,79 15,15 18,04 1131
Тони Митровски Ф42 Скопје 6,22 16,49 13,87 1108
Имер Сефери Ф44 Скопје 7,13 18,64 16,29 1089
Благојче Негриевски Ф37 Скопје 6,95 17,13 14,06 1087
Васко Тушевски општа Скопје 6,45 17,02 18,11 1009
Горанчо Јакшиќ општа Штип 6,63 17,16 15 973
Шериф Шерифи Ф44 Скопје 6,72 17,38 11,88 959
Ала Белкија Ф44 Струга 6,11 15,26 15,81 954
Златко Биков Ф37 Битола 5,25 15,89 13,4 936
Антон Коцевски Ф42 Велес 5,06 11,54 13,84 911
Зоран Димов општа Велес 5,35 15,28 18,18 909
Димче Јованчев Ф44 Штип 5,71 12,45 12,48 816
Драги Стефановски Ф44 Кратово 5,58 11,51 13,04 801
Иван Георгиев Ф37 Штип 6,42 17,97 0 776
Љупчо Постолов општа Радовиш 4,82 11 14,17 732
Томислав Кијановски Ф37 Скопје 6,13 16,3 0 724
Миланчо Арсовски општа Велес 5,04 12,44 9,9 704
Марјан Трпковски Ф37 Тетово 0 11,49 7,95 388
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Жени Ф37, Ф42-46 и општа

 Име и презиме Ѓуле Диск Копје
Силвана Трајковска општа Скопје 6,93 16,11 15,31 1370
Нада Цветковска Ф46 Куманово 6,92 14,7 14,3 1308
Росана Ефремова општа Скопје 6,06 15,17 15,52 1282
Нада Илиоска Ф44 Кичево 5,77 11,48 11,01 1079
Лидија Вељановска општа Битола 5,72 12,02 11,47 1069
Зорица Сандева Ф44 Штип 4,81 12,1 11,1 1019
Зорица Арсовска општа Скопје 4,36 9,87 9,25 845
Јасмина Стојановска општа Скопје 3,95 9,96 9,56 822
Тајна Ристеска Ф37 Прилеп 3,31 7,48 5,73 819

Мажи класи Ф53-Ф57
Име и презиме Класа Град Ѓуле Диск Копје Поени
Гоце Миновски Ф53 Скопје 6,69 14,88 14,32 2128
Зоран Јовановски Ф55 Струмица 6,05 14,52 14,65 1362
Златко Арсовски Ф55 Кочани 5,86 14,67 12,22 1275
Александар Јовановски Ф54 Скопје 4,48 10,15 10,63 1233
Горан Спасов Ф57 Скопје 6,38 14,63 16,09 1204
Небојша Пејоски Ф57 Струга 5,19 12,35 10,77 929

Жени класи Ф54-Ф57
Ѓуле Диск Копје 

Елена Давитковска Ф56 Куманово 4,92 11,4 8,55 1455
Живка Мицева Златкова Ф55 Кочани 3,9 7,5 5,91 1087
Даниела Гошева Кангов Ф57 Гевгелија 3,5 6,55 6 898
Љубица Боевска Ф57 Струмица 3,68 6,52 4,75 852
Дивна Танева Ф57 Струмица 2,93 3,63 5,56 708
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Азис Зендели Ф57 Тетово 5,03 11,63 8,93 854
Виктор Димитриевски Ф55 Тетово 4,33 8,73 7,65 845
Пецо Петковски Ф56 Скопје 4,23 9,52 8,17 836
Игор Димитриев Ф56 Струмица 4,53 10,59 5,9 827
Мартин Донев Ф53 Радовиш 2,95 4,07 4,55 752
Марко Лазаров Ф57 Гевгелија 3,79 9,55 9,35 728
Сулејман Дестани Ф57 Струга 4,09 7,82 8,67 696
Николче Станојовски Ф57 Битола 3,38 6,23 5,04 515

Средства за одржување на оваа програмска актив-
ност се обезбедени од Министерство за труд и социјал-
на политика, од посебните средства за финансирање на 
програмите на Националните инвалидски организации.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

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

34

СПОРТ

34. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ  
ЗА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

На 25-26.6.2022 година, во организација на На-
ционалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија –„Мобилност Македонија“, и во соорга-
низација со Параолимпискиот комитет на Северна Ма-
кедонија, во „Конгресен центар“ во Охрид, се одржа 
34. Државно првенство во шах за лица со телесен инва-
лидитет на Македонија, на кое настапија 23 шахисти.

Се играа 7 кола Швајцарски систем, со темпо по 
играч од 30 минути. Судии на натпреварот беа Тони 
Пајдаков и Драган Дојчиноски.

Првото место го освои Насер Мустафа од Тетово 
со освоени 5,5 поени, второто место му припадна на 
Даниел Нуневски од Охрид, исто така со 5,5 поени, но 
послаб Бухолц, а на третото место се пласира Горан 
Војновски од Кочани со освоени 5 поени.

Б.Јовановски



МОБИЛНОСТ

Број 100, Септември 2022

35

Дополнително ќе следи состанок на кој ќе се диску-
тира за изнаоѓање на можности за финансирање на тре-
нажната програма, како и настапот на тимот на Северна 
Македонија во НЛБ Вилл лигата 2023-2024 година.

Б.Јовановски

СПОРТ

КОШАРКА ВО КОЛИЧКИ - ИНИЦИЈАТИВАТА ПРОДОЛЖУВА
На 15.6.2022 година, претседателот на Параолим-

пискиот комитет, Бранимир Јовановски, и генералниот 
секретар Драган Дојчиноски остварија работен соста-
нок со претседателот на Управниот одбор на НЛБ Банка 
АД Скопје, Бранко Грегановиќ, и Војан Андоновски – 
самостоен координатор во продажна мрежа на банката.

На состанокот беа елаборирани досегашните актив-
ности во врска со иницијативата за воведување на спор-
тот кошарка во колички на програмата на комитетот,а 
беа договорени следните краткорочни цели, како што се:

- дефинирање на моделот на количките за кошарка 
кои треба да се набават од страна на донаторите,

- дефинирање на производителот од кого тие ќе се на-
бават,

- изработка на нацрт-годишен план на потребни сред-
ства за спроведување на тренажен процес,

- донесување на одлука од страна на комитетот за 
отворање на наменска жиро-сметка за потребите на овој 
спорт.

Беше договорено до крајот на месец јуни да се орга-
низира состанок со донаторите за донесување на кон-
кретни одлуки и преземање на чекори за реализација на 
договореното.

На 13.9.2022 година, во просториите на НЛБ Банка 
во Скопје се одржа консултативен состанок на кој при-
суствуваа претставници на: Словенската амбасада во 
Скопје, Германска амбасада во Скопје, НЛБ Банка, Ско-
пје, Триглав Осигурување Скопје, Кошаркарска федера-
ција на Северна Македонија, Параолимписки комитет 
на Северна Македонија, Агенција за млади и спорт на 
Северна Македонија и Центар за ортотика и протетика 
Славеј од Скопје, на кој беше договорен типот на колич-
ки (вкупно 6) кои ќе бидат купени од донаторите.
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РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОЛИМПИСКИОТ  
КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ДАНИЕЛ ДИМОВСКИ

РАБОТНА СРЕДБА СО ВЛАДИМИР ИСКРОВ,  
ТРЕНЕР НА КЛУБОТ ЗА КОШАРКА ВО КОЛИЧКИ „ЛЕВСКИ“ ОД СОФИЈА

На 16.4.2022 година во Куманово, претседателот 
на Параолимпискиот комитет на Северна Македонија, 
Бранимир Јовановски, одржа куса работна средба со 
Владимир Искров, тренер на Клубот за кошарка во ко-
лички „Левски“ од Софија и тренер на националниот 
тим на Бугарија во кошарка во колички. На состанокот 
присуствуваа и кошаркарите од Софија, Александар 
Попов и Атила Хамди.

По првичното запознавање и претставување, го ин-
формирав тренерот Владимир Искров за иницијативата 
за формирање на клуб за кошарка во количка и средбата 
што ја одржавме на 12.4.2022 година, во просториите на 
НЛБ Банка во Скопје, со претставниците на НЛБ Вил 
Лигата, Грегор Грачнер и Дане Кастелиц од Словенија, 
потоа претставниците на Амбасадата на Германија во 
Скопје, претставници на НЛБ Банката во Скопје, Три-
глав Осигурување во Скопје, Кошаркарска федерација 
на Македонија и организаторот на средбата, Амбасада-
та на Словенија во Македонија. Ова за нас се пионерски 
чекори во овој спорт и очекуваме до октомври да добие-
ме термин во спортска сала за започнување со тренинзи 
и доволен број на специјални кошаркарски инвалидски 
колички за игра. 

Секако дека искуството на клубовите и тренерите 
од регионот ќе ни биде неопходно потребно и отворе-

На 11.5.2022 година, во просториите на Олим-
пискиот комитет на Северна Македонија, се одржа 
работен состанок помеѓу Даниел Димовски, претсе-
дател на Олимпискиот комитет на Северна Македо-
нија (ОКСМ) и Бранимир Јовановски, претседателот 
на Параолимпискиот комитет на Северна Македонија 
(ПКСМ). На состанокот присуствуваа и генералниот 
секретар на ПКСМ, Драган Дојчиноски и тренерот по 
кошарка, Саша Димитриевиќ.

Тема на состанокот беше можноста спортистите во 
кошарка во количка да користат еден од терените на 
Спортскиот центар „Јане Сандански“ за тренинг и иг-
рање на натпревари. На наше големо задоволство и со 
целосна поддршка од претседателот Димовски, начелна 
согласност е постигната, останува да се набави потреб-
ната опрема (пред сè специјализирани колички за кошар-
ка), да се направи план на тренинзи, и секако најважното, 
да се обезбедат донатори и спонзори кои ќе ја затворат 
финансиската конструкција неопходна за покривање на 
трошоците на спортистите и стручните лица за непрече-
но одржување на тренинзи и натпревари.

ни сме за секаков вид на соработка. Тренерот Владимир 
Искров истакна дека Софија е на само 200км од Скопје, 
релативно бргу се патува и тие како клуб се волни да ни 
дадат секаков вид на поддршка. Искрено очекувам ова 
прва средба и искрено подадена рака на соработка, да 
премине во почеток на една плодна соработка во повеќе 
области, дури и можност за заедничко учество на некои 
европски проекти кои би можеле да обезбедат развој на 
спортот кошарка во колички, како и натамошно опре-
мување и финансирање на активностите во ова насока.

Б.Јовановски

Следна фаза на иницијативата за започнување со 
екипниот спорт кошарка во колички е формирање на 
клуб, но и комуникација со донаторите за забрзување 
на постапката за набавка на опрема и реквизити.

Б.Јовановски
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СРЕБРЕН МЕДАЛ ЗА ОЛИВЕРА НАКОВСКА-БИКОВА  
НА СВЕТСКИОТ КУП ВО СТРЕЛАШТВО ВО ШАТЕРО, ФРАНЦИЈА

КОШАРКА ВО КОЛИЧКИ - ПРЕКРАСЕН НАСТАН ВО БУЈАНОВАЦ
Како што најавивме вчера, претставници на Пара-

олимпискиот комитет на Северна Македонија и дел од 
потенцијалните македонски спортисти во овој спорт, 
присуствуваа на ревијалниот натпревар во Бујановац 
во рамките на 10. меѓународен мини баскет фестивал, 
на која со тесен резултат победа извојува белградскиот 
кошаркарски тим во колички, Сингидинум.

Нашите спортисти првпат имаа можност да седнат 
во специјалните колички наменети исклучиво за нат-
преварување во овој спорт и со поддршка и совет од 
поискусните српски кошаркари, да изведат неколку 
движења, блокади и уфрлања во кош.

Добивме ветување за целосна поддршка од страна 
на Владимир Кузмановиќ, претседателот на Федера-
цијата на кошаркарка во колички и поранешен врвен 
кошаркар, потоа од Младен Пајовиќ од Белград, како 
и од други стручни лица.

Македонските параолимпијци-стрелци: Оливера 
Наковска-Бикова, Ванчо Каранфилов и Александар 
Јовановски, придружувани од нивниот тренер Бра-
нимир Јовановски и генералниот секретар на ПКСМ, 
Драган Дојчиниски, од 4 до 13.6.2022 година учеству-
ваа на најголемиот досега организиран Светски куп во 
стрелаштво за спортисти со инвалидитет, кој се одржа 
во Шатеро, Франција.

На Светскиот куп учествуваа 270 спортисти од 52 
држави од целиот свет, а на него се доделија и првите 
директни квоти за учество на Параолимписките игри 
во Париз 2024 година. Таква привилегија добија само 
првопласираните во секоја дисциплина поодделно.

Атмосферата во тимот беше 
одлична, а нашите спортисти мак-
симално подготвени за настап.

На 7.6.2022 година македон-
ските стрелци настапија во дис-
циплината П3-Спорт пиштол на 
25 метри во конкуренција на 30 
стрелци. Оливера Наковска-Би-
кова со резултат од 562 кругови 
во квалификациите се пласира 
во финалето како осмопласирана 
во борба за освојување на медал. 
Оливера, како единствена жена 
во финалето, „машки“ се избо-

Полека се движиме напред. Во среда нè очекува 
работен состанок со претседателот на Олимпискиот 
комитет на Северна Македонија, Даниел Димовски.

Б.Јовановски

ри со посилниот пол и го освои 2. место и сребрениот 
медал на Светскиот куп во Шатеро, Франција. Малку 
недостасуваше да освои и директна квота за учество 
на Игрите во Париз 2024. 

Во истата дисциплина, Ванчо Каранфилов со 528 
кругови го освои 23. место, додека Александар Јова-
новски со 522 круга го освои 25. место.

На 9.6.2022 година, македонските стрелци наста-
пија во дисциплината П4-Пиштол слободен избор. 
Оливера Наковска-Бикова се пласира на 6. место во 
квалификациите со резултат од 533 кругови и се из-
бори за дополнителни 24 истрели во финалето во бор-
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бата за освојување на медал. Меѓу-
тоа, во финалето спортската среќа 
не беше на страната на Оливера. По 
лавовската борба во квалификациите 
и пласман во финалната борба, не-
колку лоши истрели на почетокот на 
финалето ја спречија да се искачи кон 
врвот и борбата мораше да ја заврши 
по само 12 истрели во финалето со ре-
зултат од 102,1 кругови, завршувајќи 
на конечното 8. место. Ова дисципли-
на е исклучително тешка и захтевна, 
а Оливера беше единствената дама во 
финалето. Како и да е, одличен успех 
на Оливера.

Во истата дисциплина, Александар 
Јовановски со 496 кругови го освои 23. 
место, а Ванчо Каранфилов со 486 кру-
гови се пласира на 27. место. Екипно со 
1.515 кругови нашата екипа го зазеде 4. 
место од 6 екипи.

На 11.6.2022 година на програма-
та на Светскиот куп во Шатеро, беше 
дисциплината воздушен пиштол. Први 
настапија Ванчо Каранфилов и Алек-
сандар Јовановски во дисциплината 
воздушен пиштол -мажи. В. Каранфи-
лов со резултат од 548 кругови го зазеде 
22. место, додека А. Јовановски со 546 
кругови го зазеде 27. место, од вкупно 
45 натпреварувачи.

Последна на светскиот куп во 
Шатеро настапи македонската пара-
олимпијка Оливера Наковска-Бикова 
во дисциплината воздушен пиштол 
жени, и со резултат од 546 кругови го 
освои 12. место. Едноставно не одеше 
од почетокот како треба. Има и такви 
денови.

Б.Јовановски
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ДЕН ЗА ИСТОРИЈА НА ПАРАОЛИМПИСКИОТ КОМИТЕТ  
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Денес, 8 Септември 2022 година, двајца врвни спор-
тисти, спортски великани од редот на параолимпијците, 
параолимписките шампиони Оливера Наковска-Бикова 
и Бранимир Јовановски, добија орден „8 Септември“ од 
Н.Е. Стево Пендаровски, претседател на Република Се-
верна Македонија. 

Голема чест за Параолимпискиот комитет на Се-
верна Македонија, за Мобилност Македонија и за сите 
спортисти со инвалидитет во нашата држава.

Во својот говор, претседателот Стево Пендаровски 
истакна:

„Почитувани,
На 8 Септември 1991 година, користејќи го сувере-

ното право на самоопределување, прогласивме незави-
сна држава и се вклучивме во културниот натпревар 
меѓу народите. Крајот на Студената војна го означи 
почетокот на тој голем натпревар во кој многу држави 
од Централна, Источна и Југоисточна Европа работеа 
напорно за да изградат стабилни и функционални де-
мократски институции и да се интегрираат во светот.

Но, иако почнавме од иста стартна позиција и иг-
равме според правилата, во одредени периоди како др-
жава се соочивме со двојни стандарди и пристрасни 
судии што не секогаш ни овозможуваа праведно оце-
нување на постигнатото.

На овој тежок пат постигнувавме и успеси, но, при-
редувавме и разочарувања за македонските граѓани. 
Енергијата честопати ја трошевме во меѓусебни обви-
нувања и опструкции, а на внатрешен план, најголем 
предизвик со кој и ден-денес се соочуваме се длабо-

ките поделби во македонското општество, во нашиот 
тим. Единството е клучниот предуслов за успех, а, за 
да бидеме поуспешни во натпреварот меѓу народите, 
мора да го обновиме заедништвото и да ја вратиме 
свеста, не за личниот интерес, туку за општото добро.

Колку и да е важен двигател на општествените 
процеси, личниот интерес, сам по себе, не е доволен 
да изгради општество со развиено чувство за нацио-
нален интерес, за општо добро. Оттука, вистинските 

двигатели на заедништво-
то треба да ги бараме меѓу 
оние кои не се мотивирани 
од тесни интереси, туку од 
повисоки цели.

Меѓу ретките херои на 
македонската независност се 
и спортистите кои со своите 
успеси нè поврзуваат дури и 
кога сме длабоко поделени. 

Ќе почнам со човекот кој 
во 1992 година ни го донесе 
првиот медал во независ-
носта – нашиот параолим-
писки шампион Бранимир 
Јовановски. Освен златото 
од Барселона, Бранимир ос-
вои над 50 медали од свет-
ски и европски првенства и 
купови и е повеќекратен ма-
кедонски државен шампион 
во стрелаштво со воздушен 

пиштол. Како тренер, своите искуства несебично ги спо-
делува со другите. Како граѓански активист, преку „Мо-
билност Македонија“, Бранимир со години се бори за со-
лидарно општество со еднакви можности за сите, во кое 
и лицата со попреченост ќе можат, како рамноправни, да 
го живеат животот.

Бранимир успеа да инспирира многу наши сограѓа-
ни да ги надминат пречките. Меѓу нив е и нашата пара-
олимписка рекордерка во стрелаштво Оливера Наков-
ска-Бикова. Сите ја паметиме по златниот медал што 
го освои на Летните параолимписки игри во Лондон 
во 2012 година. Со над 20 медали на европски и други 
меѓународни првенства и купови, таa годинава вторпат 
стана европски шампион. Благодарение на нејзината 
мирна рака и фокусот кон целта, таа го држи светски-
от параолимписки рекорд во стрелаштво со воздушен 
пиштол. Оливера ни покажа дека за интегритетот на 
човекот не е битен само физичкиот интегритет, туку не 
помалку и интегритетот на личноста, на карактерот.

Параолимписките игри се неправедно во сенката 
на олимписките. Животните приказни на нашите па-
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откако претходно го победи светскиот шампион во те-
квондо. Овој најголем олимписки успех во независна 
Македонија го подигна моралот на нацијата во време 
на големи искушенија.

Иако во меѓувреме стана и европски првак, не можете 
а да не ја забележите неговата скромност. Тој најмалку 
зборува за себе и за своите постигнувања, а најмногу за 
луѓето околу него, за неговиот тренер, за неговиот тим 
и семејство, за неговите сограѓани. Прашан како после 
успехот во Токио се носи со популарноста, Дејан изја-
ви дека му е чудно што луѓето му благодарат нему, кога 
тој би требало да им биде благодарен ним за поддршката 
која го мотивира да тренира повеќе. Токму таквата сврте-
ност не кон себеси, но, кон другите, е пример за вистин-
ски патриотизам.

Почитувани сограѓани,
Овие спортисти доаѓаат од земја, мала по тери-

торија, со ограничени ресурси и, за жал, со скромни 
вложувања во спортот. Но, нив тоа не ги поколеба да 
работат пожртвувано за спортската слава на нашата 
заедничка татковина. Затоа, на денот на независноста 
со Орден „8 Септември“ им благодариме на нашите хе-
рои затоа што преку нивните врвни спортски успеси ја 
афирмираа македонската држава.

Нивните спортски и човечки вредности – солидарнос-
та, интегритетот, пожртвуваноста и скромноста се преду-
слов за изградба на хумано општество на праведни. На-
шите јунаци се и прекрасен пример за младите генерации, 
бидејќи ги мотивираат не само да бидат одлични спорти-
сти, туку и добри луѓе, пример за средините во кои живеат.

Драги сограѓани,
Правилно разбран и практикуван, спортот го брани 

идентитетот, го гради карактерот и го трансформира 
општеството на позитивен начин.

Основачот на модерните Олимписки игри, баронот 
Де Кубертен, верувал во моќта на спортот да ги поми-
рува луѓето и народите со тоа што ќе им овозможи да 
се фокусираат на она што ги поврзува, наместо на она 
што ги разделува. Затоа централниот идеал на олим-
пизмот е – мирот.

Д-р Лудвиг Гатман, пак, ги основал Параолим-
писките игри бидејќи, за разлика од неговите совре-
меници кои во лицата со физичка попреченост гледале 
осакатени пациенти на смртна постела, тој видел луѓе 
со огромен потенцијал и храброст. Неговиот идеал бил 
препознавање на достоинството на различните од нас.

Во овие два врвни олимписки и параолимписки иде-
али е содржано она што ни е и нам денес најпотребно: 
а тоа е подготвеност да го препознаеме најдоброто кај 
другиот, различниот од нас. Затоа сплотени, збогатени со 
сите наши таленти и разлики, како еден македонски тим, 
да продолжиме да го градиме нашиот заеднички дом.“

Нека ни е за многу години независноста!
Да живее Република Северна Македонија!

Б.Јовановски

СПОРТ

раолимпијци сведочат дека тајната на нивниот успех е 
во тоа што пред себе имаат повисока цел, бидејќи не се 
борат само за победа на теренот, туку и за победа над 
општествените предрасуди и системските пропусти.

Затоа, освен за македонскиот идентитет, мора да збо-
руваме и за карактерот на македонското општество. Со 
идентитетот се раѓаме, но карактерот го развиваме. А 
вистинскиот карактер на едно општество се гледа од од-
носот кон неговите најранливи членови.

Драги сограѓани,
Денеска со нас е и нашиот олимписки ветеран Ша-

бан Трстена. Во далечната 1984 година во Лос Анџе-
лес, на свои 19 години стана најмладиот борач што 
освоил златен медал на олимписките игри. Четири 
години подоцна, во Сеул, освои сребро, а во својата 
кариера беше двократен европски шампион и четири-
кратен европски вицешампион. Доаѓајќи од скромно 
и сиромашно семејство, неговиот успех е резултат на 
огромната пожртвуваност.

Трстена е познат и по неговата менторска грижа за 
помладите генерации спортисти. Тој и денес го корис-
ти своето искуство и име како македонски спортист на 
20 век за да ги промовира младите спортски таленти и 
да им помогне да го достигнат олимпискиот врв.

Конечно, меѓу нас е и нашиот најмлад олимпиец, 
Дејан Георгиевски, кој минатата година на олим-
писките игри во Токио го освои сребрениот медал, 
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ОЛИВЕРА НАКОВСКА-БИКОВА ОДБЕЛЕЖА  
10 ГОДИНИ ОД ОСВОЈУВАЊЕТО НА ЗЛАТНИОТ ПАРАОЛИМПИСКИ МЕДАЛ

На 9.9.2022 година се навршија 30 години од ос-
војувањето на златниот медал во дисциплината возду-
шен пиштол, со (во тоа време) нов светски и параолим-
писки рекорд, на Бранимир Јовановски на Параолим-
писките игри во Барселона 1992 година.

Тој медал некако ја одбележа неговата спортска ка-
риера, иако пред него и после него тој освоил педесе-
тина медали од највисок ранг на натпревари (светски и 
европски првенства, светски купови...).

Во таа далечна 1992 година, тој успех беше афир-
миран како најубава честитка за годишнината од оса-
мостојување на Република Македонија, негов скромен 
придонес.

Денес, Бранимир Јовановски од позиција на тренер 
се обидува да ги подготви спортистите кои ги тренира 
да ги искачат спортските врвови и да испишат свои ус-
пешни приказни.

Б.Јовановски

На 31.8.2012 година (пред 10 години), параолим-
пијката Оливера Наковска-Бикова го освои златниот 
медал на Параолимписките игри во Лондон 2012 годи-
на, срушувајќи го притоа светскиот и параолимписки-
от рекорд. 

Голем успех за неа, нејзиниот тренер Бранимир 
Јовановски, за Параолимпискиот комитет на Северна 
Македонија и за целиот македонски народ.

Честитки, со желба да и се множат успесите во го-
дините кои следуваат.

Б.Јовановски

30 ГОДИНИ ОД ОСВОЈУВАЊЕТО НА ЗЛАТНИОТ МЕДАЛ НА БРАНИМИР ЈО-
ВАНОВСКИ ВО БАРЦЕЛОНА 1992

IN MEMORIAM
ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА МИХАИЛ БОШКОВСКИ-МИЦЕ

Ненадејно, по кратко боледување, на 
8 јуни, почина Михаил Бошковски-Мице, 
поранешен долгогодишен претседател на 
Мобилност Скопје, претседател на Соју-
зот на спорт и рекреација на инвалидите 
на Кисела Вода, член на органите на На-
ционалниот сојуз на лица со телесен ин-
валидитет на Македонија –„Мобилност 
Македонија“, активист и голем хуманист, 
креатор на многубројни активности од 
областа на културата и спортот на лицата 
со телесна инвалидност.

Ќе го паметиме како голем професионалец, но најм-
ногу како добар човек. Ќе ја паметиме неговата непо-
средна леснотија и едноставност во комуникацијата со 
луѓето, секогаш расположен за разговор и шега.

Мице во јавноста беше попознат како диџеј, скопска 
музичка легенда, дел од младоста на многу скопјани, ко-
лекционер на грамофонски плочи, магнетофонски ленти, 
касети, ЦД дискови и стикови со посебно чувство за до-
бра музика и хит песна.

Сочувство до сопругата и семејството.
„Мобилност Македонија“
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На 26 август 2022 година, во Книн, Хрватска, се одр-
жа почетниот состанок поврзан со проектот „Еразмус+ 
наречен GYM4ALL“. На состанокот присуствуваа 
претставници на пет организации од три земји – Хр-
ватска, Словенија и Северна Македонија. Параолим-
пискиот комитет на Северна Македонија го претставу-
ваа претседателот Бранимир Јовановски и генералниот 
секретар Драган Дојчиноски.

Со оглед на тоа дека ова беше 
прва средба на членовите на про-
ектниот конзорциум, во првиот 
дел од состанокот секоја органи-
зација со куса презентација ја пре-
зентираше својата работа и актив-
ности. 

По презентациите од партнерите 
во проектот, раководителот на проек-
тот Марио Шкегро, пред присутните 
го презентираше проектот, проект-
ните активности и одговорностите 
на секој партнер во следната фаза од 
спроведувањето на проектот. Подо-
цна, Ненад Борковиќ - надворешен 
консултант од компанијата „Боркин-

СПОРТ

МАКЕДОНСКИТЕ ПИНГ ПОНГАРИ СТРАШКО КОЦЕВСКИ И РУБИНЧО 
РИСТЕСКИ УЧЕСТВУВАА НА ТУРНИРОТ „ПОДГОРИЦА 2022“

Македонските пингпонгари и повеќекатни држав-
ни шампиони во своите класи, настапија на Меѓуна-
родниот пингпонгарски турнир „Подгорица 2022“ и ги 
постигнаа следните резултати:

-Рубинчо Ристески настапи во класа 7 и во групата 
од 4 пингпонгари извојува 1 победа (3:0 против Пјетро 
Паљушевиќ) и 2 пораза (од ПаваоЈозиќ од Хрватска и 
Даниел Хорут од Чешка со по 3:0) и го заврши наста-
пот како третопласиран во групата (првите двајца ги 
продолжија борбите во четвртфиналето).

Страшко Коцевски во група од 5 играчи забележа 
4 пораза (сите со 3:0) од Лука Бакиќ и Филип Радо-
виќ од Црна Гора, Кристијан Гардош од Австрија и 
ХорхеКардона од Шпанија, Турнирот го заврши како 
петтопласиран во борбите во група и исто така не се 
пласира во четвртфиналните борби.

Во екипен дел, нашите пингпонгари, во класа 10, 
се сретнаа со екипите на Израел и на мешовита екипа 
од Белгија и Србија и ги изгубија и двата натпревари 
со по 3:0.

Б.Јовановски

сон“, одржа едукација за Еразмус+ „Цели и структура на 
проектите Еразмус+“ каде што ја презентираше програмата 
„Еразмус+“ пред партнерите и можностите за финансирање. 

По средбата, партнерите отидоа на ручек каде што 
продолжија да разменуваат идеи и да споделуваат зна-
ења меѓу себе.

Б.Јовановски

ОДРЖАН ПОЧЕТНИОТ СОСТАНОК ВО ВРСКА СО ПРОЕКТОТ  
„ЕРАЗМУС+, GYM4ALL“
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ФУДБАЛСКИОТ ТИМ НА „МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ ОДИГРА НАТПРЕВАР 
СО ФЕДЕРАЦИЈАТА СПОРТ ЗА СИТЕ

На 15.5.2022 година, на големиот терен пред Фудбал-
ска федерација на Македонија, а во рамките на проектот и 
поддршката што ФФМ ни ја дава за развој на фудбалот кај 
лицата со телесен инвалидитет, беше одигран фудбалски 
натпревар помеѓу екипата на „Мобилност Македонија“ 
составена од фудбалери со телесен инвалидитет, предво-
дена од тренерот Драган Дојчиноски, и екипата на федера-
цијата „Спорт за сите“, составена од наставници по физич-
ко образование предводени од проф. д-р Горан Никовски.

Натпреварот изобилуваше со динамика, убави акции, 
атрактивни одбрани и мноштво на голови. 

Крајниот резултат 8:8.
Искажуваме искрена благодарност до ФФМ за финан-

сиската и логистичка поддршка што ни ја даваат конти-
нуирано низ години наназад. Натпреварот го следеа прет-
ставникот на ФФМ, Ирена Милошевска и Софка Прчева, 
генерален секретар на „Мобилност Македонија“.

Б.Јовановски

БРАНИМИР ЈОВАНОВСКИ ОД Н.Е. СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ДОБИ ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“, 
КАКО ЕДЕН ОД ВЕЛИКАНИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ

На 08.09.2022 година, на свечена и пригодна ма-
нифестација во дворот на вилата на Водно, Бранимир 
Јовановски од страна на Претседателот на Република 
Северна Македонија, Н.Е. Стево Пендаровски беше од-
ликуван со орден “8 Септември” за извонредните резул-
тати во неговата долгогодишна спортска кариера, како 
прв македонец носител на златен параолимписки медал, 
носител на преку 50 медали од Европски и Светски пр-
венства, од Светски купови, светски и параолимписки 
рекордер во дисциплината воздушен пиштол. 

Бранимир Јовановски подоцна во кариерата постигна 
голем успех и како тренер на македонските параолимпијци 
- стрелци со кои освои сребрен медал во Атина 2004 (Ван-
чо Каранфилов) и златен медал со нов светски и параолим-
писки рекорд во Лондон 2012 (Оливера Наковска Бикова), 
како и бројни медали од натпревари од највисок ранг.

Во неговата спортска и тренерска кариера беше 

прогласуван за:
- Најдобар спортист на Македонија за 1992 година,
- Петкратен најдобар спортист на Куманово, 
-Најдобар тренер на Македонија за 2012 година,
-Великан на Олимпискиот комитет на Северна Ма-

кедонија,
-многу други награди и признанија.
“Неговиот придонес за меѓународна афирмација и 

за угледот на државата е огромен”, пишува во Указот за 
одликување. Голема благодарност на Н.Е. Стево Пенда-
ровски, за доделениот орден кој всушност претставува 
институционална валоризација на неговата севкупна 
спортска и тренерска кариера.

Нека ни е честит Денот на независноста 8. Септември, 
драги наши македонци.

Б.Јовановски
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Почитувани пријатели, 
спортисти, спортски ра-
ботници и поддржувачи на 
спортот на лицата со инва-
лидност. 

Со длабока тага и болка 
ве информираме дека не на-
пушти нашиот врвен спор-
тист и прв носител на па-
раолимписки медал од Па-
раолимписките игри 1980 
година одржани во Арнхем, 
Холандија, во пливање.

Вангел Жабев беше роден 1939 година. Настрадал 
1947 година во Градско од заостанат експлозивен ма-
теријал од војната, каде штоги губи двете раце и се 
здобива со други телесни повреди. Своето школување 
го започнува во ОУ „Кирил и Методиј“ во Велес. По-
ради слабата финансиска моќ на неговите родители 
не продолжува во средно училиште, па дури откако 
се вработува, таа негова желба повторно се враќа и 
вонредно го завршува средното училиште во Велес. 
Се вработува во Текстилниот комбинат „Нокатекс“ во 
Велес, од каде што оствари право на пензија како еден 
од најуспешните работници, за што е повеќекратно е 
наградуван. Желба за самодокажување наоѓа преку 
спортот, а најактивно се занимава со фудбалот, атле-
тиката и пливањето. Поради неговите исклучителни 
резултати во спортот, особено во атлетиката и пли-
вањето, се вклучува во спортските активности орга-

низирани од Сојузот за спорт и рекреација на инвали-
дите на Македонија и тогашна Југославија. Учествува 
на многубројни натпревари на ниво на Македонија и 
потоа на ниво на тогашна Југославија, каде што забе-
лежува највисоки резултати. Благодарение на високите 
резултати, особено во пливањето, учествува на повеќе 
меѓународни натпревари од кои позначајни се: Отворе-
ното првенство во пливање во Полска (1977), каде што 
освои 4 златни медали (краул 50м, грбно 50м, градно 
50м, мешовито 3х50м); како и на неколку меѓународ-
ни натпревари кои се одржале во тогашна Југославија, 
на кои исто така се закитува со највисоките одличја. 
Со поддршка на своетосемејство и блиските пријате-
ли го постигнува неговиот врв во кариерата, односно 
учеството на Параолимпијадата во Арнхем, Холандија 
(1980), на која освојува две бронзени медали во дисци-
плините краул 50м и мешовито 3х50м.

До крајот на својот живот беше спортски активист 
како претседател на Сојузот за спорт и рекреација на 
инвалиди – Велес и претседател на Здружението на ци-
вилни инвалиди Велес, како и носител на најголемо-
то државно признание „НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО 
ПРИЗНАНИЕ“, највисока спортска титула на еден 
спортист, кој постигнал спортски резултати и тоа: за 
освоен златен, сребрен и бронзен медал, односно за ос-
воено прво, второ и трето место на Олимписките игри, 
Параолимписките игри.

Нека му е вечна слава, ќе го помниме како прекрас-
на личност и врвен спортист.

Б.Јовановски

IN MEMORIAM ПОЧИНА ПАРАОЛИМПИЕЦОТ ВАНГЕЛ ЖАБЕВ

ФУДБАЛСКИ НАТПРЕВАР МЕЃУ ЕКИПИТЕ  
НА „МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА“ И ВЕТЕРАНИТЕ  
И ФУДБАЛСКИ ЛЕГЕНДИ НА ФК ПЕЛИСТЕР ОД БИТОЛА

На 18.6.2022 година, со почеток од 17часот, на град-
скиот стадион во Струга се одржа ревијален фудбалски 
натпревар меѓу екипите на „Мобилност Македонија“ и 
ветераните на ФК Пелистер, за кој настапија повеќе 
докажани, признати и познати фудбалски легенди во 
нашата држава и пошироко.

Натпреварот заврши нерешено, со резултат 0:0, а сред-

ства за одржување на овој настан беа обезбедени преку 
програмата на Фудбалската федерација на Македонија, за 
што искрено им се заблагодаруваме, ним, но и на ветерани-
те на ФК Пелистер, најнапред што позитивно одговорија 
на нашето барање, а потоа и за пружената поддршка, сора-
ботка и пријателство.

Б.Јовановски
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27-ми РЕПУБЛИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ

4-та МАСОВНА СРЕДБА ВО ПРИРОДА
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ОДРЖАНА 7-МА МЕЃУНАРОДНА 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

НИК ВУЈИЧИЌ ВО СКОПЈЕ

ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА ОД 6-ТА 
МЕЖУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
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V масовна средБа во Природа 
во срЦ Треска

XV ПараолимПиски игри  рио 2016

ново возило за Превоз  
на лиЦа со инвалидносТ

XXVIII сПорТски игри на лиЦа  
со Телесен инвалидиТеТ  
на македонија
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одрЖана VIII меЃународна 
ликовна колонија

одрЖана VII рекреаТивна  
средБа во Природа

усПеШен насТаП  
на македонскиТе сПорТисТи  
на меЃународни ПрвенсТва

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Целта на проектот е подигнување на свеста за 
потребата од физичка активност како основа за 
здрав начин на живот преку вклучување на 
младите луѓе со инвалидност во рекреативни 
спортски активности.

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ

Загребачки спортски сојуз на лица со инвалидност

ПАРТНЕРИ

Change your Mindset-Sport4Everyone

Sport4Everyone

Sport4Everyone @EveryoneSport4

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ:
mk.sport4everyone.eu

Параолимписки комитет на Словенија 

Италијанска пингпонгарска федерација

Македонски параолимписки комитет

Параолимписки комитет на Црна Гора

Австриски пингпонгарски сојуз

Параолимписки комитет на Србија

Организација за промоција на 
граѓанско општество ЕЦХО

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
1 Јануари 2017 – 30 Јули 2018

Оваа публикација ги отсликува исклучиво ставовите на авторот на 
публикцијата и Комисијата не може да се смета за одговорна во 
случај на употреба на информациите кои се содржат во истата.
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одрЖани 29-ти реПуБлиЧки 
сПорТски игри

раБоТни средБи со Фзом  
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за орТоПедски Помагала

усПеШен насТаП  
на македонскиТе сПорТисТи  
на меЃународни ПрвенсТва

измени на законоТ  
за соЦијална заШТиТа
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НОВО ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ИЛИНДЕН

ДОДЕЛЕНИ ОРТОПЕДСКИТЕ ПОМАГАЛА И ДОДАТОЦИ

РЕНОВИРАЊЕТО НА АПАРТМАНИТЕ  
ВО ЗАВРШНА ФАЗА

ОЛИВЕРА НАКОВСКА БИКОВА  
- ЕВРОПСКА ШАМПИОНКА

гласило на наЦионалниоТ сојузоТ на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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одржана донаторска изложба 
на уметнички  слики

одбележан јубилеј 25 години 
моБилносТ македонија

дедо мраз меѓу децата со телесен инвалидитет

одржани 17-ти литературни средби

собранието ги ратфикува конвенцијата на он за правата 
на лицата со инвалидитет и Факултативниот протокол кон истата

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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работна средба со директорот на Фзом, 
г. Џемали мехази

одржана 3-та ликовна колонија
 „охрид 2012”
Пропозиции за 24-ти спортски игри 
2012 година

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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Членовите на мобилност македонија
на Параолимписките игри лондон 2012

Тематска средба во природа на 
рекреативниот центар Треска

одржани 24-ти спортски игри на лица 
со телесен инвалидитет на македонија

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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оливера  
наковска  
Бикова  
македонска  
сПорТска  
Хероина

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија

Број 7
6, ф

евруари 2013

www.m
obiln

ost.
mk

e-m
ail: 

sti
lm

@sti
lm

.com.m
k

NACIO
NA

L
EN

 S
O

JU
Z 

NA
 L

ICA SO TELESEN INVALIDITET N
A

 M
A

K
EDONIJA

MAKEDONIJA
MOBILNOST

ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ДО 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА  
СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ

ОДБЕЛЕЖАН „3-ТИ ДЕКЕМВРИ“  
МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА 
СО ИНВАЛИДНОСТ

ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ  
ОД III МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА 
КОЛОНИЈА ОХРИД 2012

ОДБЕЛЕЖАН „4-ТИ ДЕКЕМВРИ“ 
- ДЕН НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН 
ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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Прием кај министерот  
диме спасов

II масовна рекреативна средба  
на срЦ „Треска“

IV ликовна колонија  
„охрид 2013“

XXV републички спортски игри

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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одржан XIX републички квиз 
натпревар на лица со телесен 
инвалидитет

Потпишан меморандум  
за соработка меѓу организациите  
кои ги обединуваат параплегичарите  
и тетраплегичарите

одржани XIX музички средби на 
лица со телесен инвалидитет

одржана XVI Тортијада 

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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Барање до влада на рм  
за бенефиции за лицата  
со телесен инвалидитет

Препораки кон првиот  
иницијален извештај

Проект „инклузивни детски 
игралишта“ во завршна фаза

работна средба со премиерот  
никола груевски

донирани електромоторни  
колички

гласило на наЦионалниоТ сојуз на лиЦа со Телесен инвалидиТеТ на македонија
моБилносТ македонија
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XXVI републички спортски игри  
на лица со телесен инвалидитет  
на македонија

V меѓународна ликовна колонија 
„охрид 2014“

III масовна рекреативна средба  
на лица со телесен инвалидитет 
на македонија
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ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  
 ДОСТОИНСТВО  ИНКЛУЗИЈА СИГУРНОСТ НЕЗАВИСНОСТ  САМОСТОЈНОСТ
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ОБРАЗОВАНИЕ ВРАБОТУВАЊЕ  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИСТАПНОСТ  ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА
МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

E-MAIL: CONTACT@MOBILNOST.MK БРОЈ 100, СЕПТЕМВРИ 2022WWW.MOBILNOST.MK

100


